
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! ÎNCHEIEREA SESIUNII A XXV-A 
A CONSILIULUI DE AJUTOR 

ECONOMIC RECIPROC
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vineri 30 iulie 1971 6 PAGINI - 30 BANI

Declarația C.C. al P.C.R. 
în legătură cu represiunile 

din Sudan

Anul XL Nr. 8862

CE V-ATI PROPUS 
PENTRU ÎNDEPLINIREA 
Șl DEPĂȘIREA PLANULUI 
iN ACEST SEMESTRU ?
• înnoiri intense în producție
• Largă acțiune pentru reducerea 
consumurilor specifice «Folosirea 
superioară a capacităților de pro
ducție «Onorarea exemplară a

obligațiilor contractuale

AZI NE RĂSPUNDE: Ministerul Industriei 

Metalurgice
oprim in con'.inuarea investigațiilor noastre privind stadiu! realizării 

pianului pe 1971 și problemele care se ridică in legătură cu îndeplinirea -i 
depășirea prevederilor de plan din primul an al cincinalului asupra industriei 
metalurgice — una din ramurile de bază ale economiei românești. Ce concluzii 
«-.•.u desprins din recenta ședință comună a colegiului si comitetului de 
partid din minister ? Ce rezultate s-au obținut pină in prezent ? Cere 
sint liniile directoare ale dezvoltării metalurgiei in acest an ? Care sini pro
blemele ce trebuie soluționate in primă urgență ? lată citeva din aspectele pe 
care le-am abordat in convorbirea ce am avut-o cu ing. STEFAN CONSTAN- 
TINESCL*. adjunct al ministrului industriei metalurgice.

— Am încheiat primul semestru al 
anului, sn pe care noi îl considerăm 
hotăritor pentru realizarea sarcinilor 
deosebit de mobilizatoare ce ne revin 
în actualul cincinal, cu un bilanț rod
nic — ne-a spus ia început interlo
cutorul. Menținerea unui ritm inalt 
de creștere a producției șt a eficien
tei economice a constituit și în a- 
ceastă perioadă o caracteristică esen
țială a dezvoltării acestei ramuri in
dustriale. Bunăoară, față de realiză
rile din primul semestru al anului 
trecut, colectivele din combinatele si 
uzinele metalurgice au realizat, in 
primele șase luni ale acestui an. o 
producție globală mai mare cu 10 la 
sută : la producția de laminate fi
nite creșterea a fost de 24.4 la sută, 
la țevi de oțel — de 49.5 la sută, iar 
la producția de cocs metalurgic — de 
114 la sută. Pe ansamblul ministe
rului nostru, planul pe primul se
mestru a fost îndeplinit și depășit la 
toti indicatorii. Au fost date econo
miei peste Dlan mai mult de 52 090 
t fontă. 42 000 t oțel, din care 7 800 t 
otel aliat. 51 000 t laminate din otel, 
5 700 t țevi din otel, peste 1 000 t alu
miniu primar si aliaje din aluminiu, 
precum și cantități importante d:". 
alte sortimente. Cu alte cuvinte, pro
duse ce însumează peste 650 mili
oane lei. Sint rezultate care vorbesc 
de la sine despre munca plină de 
abnegație și patriotismul tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor, economiș
tilor si inginerilor din numeroasele 
noastre uzine și combinate.

Deosebit de important este și fap
tul că peste două treimi din sporul 
producției globale s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Și dacă avem in vedere că a- 
ceste rezultate au fost obținute în 
condițiile unei eficiente economice 
sporite — in primul semestru bene
ficiile suplimentare însumează peste 
160 milioane lei — avem o imagine 
succintă, dar deosebit de grăitoare, a 
succeselor noastre din primele șase 
luni ale anului.

— Metalurgiei ti revin sarcini 
deosebite in actualul cincinal, 
in domeniul diversificării pro
ducției. asimilării de noi produ
se cu un grad de finisare mai 
inalt. Practic, ce s-a întreprins 
in acest an 7

_  în acest an avem sarcina să În
noim 13 la sută din producție. în se
mestrul I. sarcinile din planul de stat 
si departamental privind asimilarea 
de produse noi au fost integral înde
plinite. unele poziții fiind asimilate 
chiar in avans. Fără să dau o lectură 
a listei cu produse noi. vreau să mă 
opresc asupra unor cifre semnifica
tive in acest sens : față de primele 
sase luni ale anului trecut. in acest 
semestru producția de oțeluri aliate 
a crescut cu 21 la sută, iar cea de 
oțeluri slab aliate cu 28 la sută — 

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AFRICA DE SUD

Cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la crearea Partidului Comu
nist din Africa de Sud, vă transmitem cordiale felicitări și un salut 
tovărășesc, împreună cu urările noastre de succes deplin în lupta îm
potriva forțelor colonialiste și imperialiste, pentru lichidarea politicii 
dc oprimare rasială, pentru eliberarea națională și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

produse care oferă multiple avantaje 
beneficiarilor, economiei naționale.

— Judecate prin prisma exi
gențelor stabilite de partid in a- 
ceastă direcție, considerați că a- 
ceste rezultate și nivelul propus 
pentru anul 1971 sint satisfăcă
toare ?

— Dacă avem in vedere câ in do
meniul metalului importurile de sor
timente scumpe continuă să se men
țină ridicate, că există incă posibili
tăți mari de creștere a fabricației 
produselor bazate pe oțeluri aliate și 
slab aliate, desigur că nu putem fi 
mulțumiți de ceea ce s-a făcut și. cu 
atit mai mult, de ceea ce ne-am pre
pus pentru 1971. Consider (ă este un 
aspect negativ al activității noastre, 
rezultat al unei insuficiente preocu
pări din partea unor direcții din mi
nister. al lipsei de operativitate și in
sistentă a centralelor industriale de 
a urgenta și folosi la maximum po
sibilitățile reale de care dispun, pen
tru a ne situa și din acest punct de 
vedere la nivelul cerințelor actuale 
atit de clar subliniate de conducerea 
de partid.

De fapt, în luna iunie, problema în 
discuție a constituit obiectul unei 
analize speciale in colegiul ministe
rului. Cu această ocazie s-a stabilit 
un nou program de asimilare, care 
are in vedere tocmai lărgirea gamei 
produselor noi. apropierea termene
lor de asimilare, in funcție de cerin
țele beneficiarilor noștri, precum și 
sarcini precise privind scadențele si 
factorii de răspundere, atit pentru 
anul in curs, cit și pentru întregul 
cincinal.

— O problemă de importanță 
cardinală pentru metalurgie o 
constituie reducerea consumu
rilor specifice și, cu deosebire, 
a celor de cocs. Concret, ce re
zultate s-au înregistrat in pri
mul semestru ?

— Reducerea consumului de cocs 
metalurgic constituie și in actualul 
cincinal una din sarcinile majore ale 
ramurii noastre. Tată de ce, incă din 
primele zile ale anului, am trecut 
la aplicarea unor măsuri energice. 
Ele fac parte dintr-un program vast 
de acțiune ce se desfășoară in ace’t 
an și care va fi continuat in anii ur
mători. Extinderea utilizării în fur
nal a gazului metan preincălzit, in
troducerea oxigenului in furnalele de 
la Galați și Hunedoara — procedeu 
care va duce și la intensificarea pro
cesului de elaborare a fontei — folo
sirea unor combustibili înlocuitori, 
cum ar fi. de pildă, păcura, cărbu
nele pulverizat, energia electrică etc.

Iile ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Comuniștii. întregul popor ro
mân, ca și întreaga opinie publică 
internațională, au luat cunoștință 
cu mîhnire și indignare de zgu
duitoarele evenimente clin Sudan, 
de valul de teroare îndreptată îm
potriva comuniștilor și a altor 
forțe progresiste și democratice, 
care a culminat cu asasinarea se
cretarului general al partidului 
comunist și a secretarului general 
al sindicatelor sudaneze, a altor 
fii credincioși ai poporului suda
nez.

Campania de persecuții, con
damnări și masacre lovește în par
tidul comunist și celelalte forțe 
naționale, care au luptat cu înflă
cărare împotriva colonialismului, 
pentru dobîndirea și consolidarea 
independenței, aduce grave preju
dicii unității tuturor forțelor pa
triotice, progresiste și democratice 
din Sudan, angajate în lupta pen
tru împlinirea aspirațiilor poporu
lui spre libertate și dezvoltarea 
de sine stătătoare pe calea progre
sului economic și social.

Șirul de represiuni, condamnări 
și masacre care au loc în Sudan 
slăbesc lupta forțelor naționale 
sudaneze, fac jocul reacțiunii in
terne și internaționale, al impe
rialismului.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe prefectul 
municipalității Paris

în cursul dimineții de joi, 29 
iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit pe prefectul 
Parisului, Marcel Diebolt, care se 
află în țara noastră.

La primire a participat Dumitru 
Popa, primarul general al Capi
talei.

De asemenea, a luat parte Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la 
București.

PLECAREA UNOR DELEGAȚII 
PARTICIPANTE LA CEA DE A XXV A

SESIUNE A C.A.E.R.
Joi au părăsit Capitala, Indreptin- 

du-se spre patrie, delegațiile guver
namentale din Republica Populară 
Ungară, condusă de Jeno Fock. pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Tărănesc Ungar. din 
Republica Populară Polonă, condusă 
de Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, condusă 
de Lubomir Strougal. președintele 
guvernului federal. din Republica 
Populară Bulgaria, condusă de Stan
ko Todorov, președintele Consiliului 
de Miniștri, din Republica Democra
tă Germană, condusă de Willi Stoph. 
președintele Consiliului de Miniștri, 
care au participat la cea de-a 25-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Delegațiile au fost însoțite de con
silieri și experți.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să 
vă adresez, cu prilejul realegerii dv. în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată 
înfloririi patriei și bunăstării popoarelor iugoslave.

Poporul român se bucură din inimă de marile realizări obținute 
de oamenii muncii din Iugoslavia prietenă, sub conducerea Uniunii Co
muniștilor, în opera de făurire a noii societăți, urmărește cu un senti
ment de solidaritate frățească eforturile lor constructive și le dorește 
izbîndă deplină în înfăptuirea măsurilor privind perfecționarea întregii 
vieți sociale, progresul continuu al orînduirii socialiste.

Dînd o înaltă apreciere bunelor relații tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, ne exprimăm convingerea câ 
acestea vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, în interesul po
poarelor român și iugoslave, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Exprimind sentimentele între
gului popor, care a sprijinit și a 
fost totdeauna solidar cu lupta 
poporului sudanez și a celorlalte 
popoare arabe împotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru 
eliberare și independență naționa
lă. pentru o dezvoltare progresistă, 
Partidul Comunist Român condam
nă măsurile represive împotriva 
comuniștilor și membrilor organi
zațiilor sindicale și de masă, a de
mocraților din Sudan, șirul de a- 
restări și condamnări la moarte.

Partidul Comunist Român con
sideră că interesele vitale ale po
porului sudanez, dezvoltarea țării 
pe drumul independenței, progre
sului și bunăstării impun încetarea 
imediată a actualei campanii re
presive din Sudan, întreprinderea 
de măsuri care să asigure unitatea 
tuturor forțelor patriotice progre
siste. democratice — inclusiv a co
muniștilor — pentru a bara drumul 
forțelor ostile năzuințelor funda
mentale ale poporului sudanez.

Partidul Comunist Român își ex
primă deplina solidaritate cu lupta 
poporului sudanez, a comuniștilor, 
a tuturor forțelor democratice și 
antiimpcrialiste împotriva impe
rialismului și reacțiunii, pentru 
libertate, demrscrație și un viitor 
fericit.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, au fost subli
niate evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-franceze, dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaborării din
tre România și Franța. A fost evi
dențiat aportul contactelor dintre 
municipalitățile din cele două țări 
la mai buna cunoaștere reciprocă, 
la extinderea ariei de cooperare 
bilaterală.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, 
conducătorul delegației guvernamen
tale române la cea de-a 25-a sesiune 
a C.A.E.R.. Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
țării noastre in C.A.E.R.. Maxim Ber
ghianu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, de ceilalți mem
bri ai delegației guvernamentale ro
mâne. miniștri si alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, precum și amba
sadorii țărilor respective la Bucu
rești.

(Agerpres)

Joî s-au Încheiat lucrările celei 
de-a XXV-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care s-a 
desfășurat., la București, Intre 27 și 
29 Iulie, sub președinția președinte
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer.

La lucrări au luat parte delegații 
guvernamentale din țările membre 
ale C.A.E.R. ~ ,

Din delegația Republicii Populare 
Bulgaria au făcut parte : Stanko 
Todorov președintele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației, 
T Țplov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Bulgariei in C.A.E.R., 
S. Dîlbokov. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
I. Nedev. ministrul comerțului exte
rior. D Popov, ministrul finanțelor, 
I. Iliev, șeful secției plan-cconomic 
a C.C. al P.C.B.. H. Petkov. secre
tarul permanent al Comisiei de cola
borare economică și tehnico-stiinH- 
fică de pe lingă Consiliul de Miniș
tri, K. Nesterov, adjunct al minis
trului afacerilor externe. G Ghenr- 
ghiev. locțiitorul reprezentantului 
permanent al Bulgariei in C.A.E.R.

Din delegația Republicii Socialiste 
Cehoslovace au făcut parte : Lubo
mir Strougal. președintele guvernu
lui federal, conducătorul delegației, 
V. Hula, vicepreședinte al guvernu
lui federal, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării. F. Hamouz. vice
președinte al guvernului federal, re
prezentantul permanent al Ceho
slovaciei in C.A.E.R.. J. Baryl. șef 
de secție la C.C. al P.C.C., A. Bar- 
ceak. ministrul comerțului exterior. 
R. Rohlicek. ministrul finanțelor. S. 
Vina. ministru-adjunct, secretarul 
Consiliului de colaborare economică 
și tehnico-științificâ internațională.

Din delegația Republicii Democra
te Germane au făcut parte : Willi 
Stoph. președintele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației, dr. 
G. Weiss, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul per
manent al R.D. Germane in C.A.E.R., 
G. Schurer. vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării. W. Hal- 
britter. ministru, președintele depar
tamentului pentru prețuri de pe lin
gă Consiliul de Miniștri. S. Bohm, 
ministrul finanțelor. E. Wappler, șe
ful secției plan-finanțe a C.C. al 
P.S.U.G., S. Moke. șeful secției 
C.A.E.R la Biroul Consiliului de Mi
niștri.

Din delegația Republicii Populare 
Mongole au făcut parte : Sonomin 
Luvsan. președinte ad-interim al 
Consiliului de Miniștri, conducătorul 
delegației. D. Gombojav. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, re
prezentantul nermanent al R.P. Mon
gole in C.A.E.R., D. Sodnom. minis- 
stru. prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, M. Pel- 
jee, ministru al energeticii, indus
triei -combustibilului și geologiei, Ț. 
Molom. ministrul finanțelor, S. Tu- 
mur. președintele Consiliului admi
nistrativ al Băncii de Stat. D. Za- 
gasbaldan, președintele Direcției Cen

DEJUN
oferit de C.C. al P.C.R., 

Consiliul de Stat 
si Consiliul de Miniștri

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și Consiliul de Miniștri au 
oferit, joi, un dejun în cinstea 
delegațiilor guvernamentale par
ticipante la lucrările celei de-a 
XXV-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dăr.ă- 
laehe, Dumitru Popa, Leonte Rău- 
tu, membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Au luat parte conducătorii dele
gațiilor guvernamentale din țările 
socialiste membre ale C.A.E.R., 
tovarășii Stanko Todorov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, Lu
bomir Strougal, președintele gu
vernului federal al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Ger
mane, Sonomin Luvsan, președin
te ad-interim al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole. Piotr Jaroszewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Jeno 
Fock, președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Alexei Nikolaevici Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

De asemenea, a participat tova
rășul Aleksandar Grlicikov, prim- 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, conducăto
rul delegației R.S.F. Iugoslavia, in
vitată Ia sesiune.

Au luat parte membri ai dele
gațiilor guvernamentale partici
pante la cea de-a XXV-a sesiune 
a C.A.E.R.

Au fost prezenți N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, precum și 
ambasadorii țărilor participante la 
sesiune. 

tral» de Statistici, D. Jondon, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Din delegația Republicii Populare 
Polone au făcut parte : Piotr Ja
roszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delegației, 
M. Jagielskl, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Poloniei In C.A.E.R., W. 
Trampczynski, președinte ad-interim 
al Comisiei de Stat a Planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, J. 
Kaczmarek, președintele Comitetului 
pentru știință și tehnică, K. Olszew
ski, ministrul comerțului exterior, J. 
Trendota, ministrul finanțelor. S. 
Kuzinski, șeful secției economice a 
C C. al P.M.U.P.. J. Pinkowski, pre
ședintele Prezidiului Sfatului popu
lar al voievodatului Varșovia, S. Ma
jewski. locțiitorul reprezentantului 
permanent al Poloniei in C.A.E.R.

Din delegația Republicii Socialiste 
România au făcut parte : Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con • 
siliului de Miniștri, conducătorul de
legației. Gheorghe Rădulescu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Româ
niei in C.A.E.R.. Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Corn?l Burtică, ministrul 
comerțului exterior. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Radu Conștantinescu. vi
cepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică. Emilian Do- 
brescu, consilier la C.C. al P.C.R.. 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Vasile Bucur, loc
țiitorul reprezentantului permanent 
al României în C.A.E.R.

Din delegația Republicii Populare 
Ungare au făcut parte : Jeno Fock. 
președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, condu
cătorul delegației. P. Valvi, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, repre
zentantul Dermanent al Ungariei in 
C.A.E.R., L. Faluvegy, ministrul fi
nanțelor. J. Kaplar. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U.. J. Szita, 
conducătorul Secretariatului pentru 
legături economice internaționale de

j IN PAGINA a v-a I

i COMUNICAT i
! cu privire la cea de-a XXV-a ! 
j sesiune a C.A. E. R. Ș

în timpul dejunului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit 
un toast în care, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat 
și al guvernului României socia
liste, a exprimat satisfacția pentru 
încheierea cu succes a sesiunii a 
XXV-a a C.A.E.R.

Adoptarea, în unanimitate, a Pro
gramului complex, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, creează o bază 
bună pentru dezvoltarea unei cola
borări multilaterale între țările 
noastre.

Aș dori să exprim convingerea 
partidului și guvernului României 
că adoptarea acestui program va 
impulsiona dezvoltarea colaborării 
între țările noastre, va contribui la 
dezvoltarea economiei socialiste 
din fiecare țară și totodată la creș
terea forței tuturor țărilor membre 
ale C.A.E.R., și, prin aceasta, la 
creșterea în general a influenței 
socialismului în lume.

Desigur că adoptarea acestui 
program este numai începutul, 
pentru că este necesar ca prevede
rile lui să fie realizate în viață. Noi 
sperăm că în spiritul în care s-a 
lucrat la definitivarea și la adop
tarea lui se va acționa pentru a 
găsi căile dc realizare în practică 
a programului în toate domeniile 
de activitate.

Deci, tovarăși, exprimind convin
gerea partidului și guvernului nos
tru că s-a făcut o muncă bună în 
interesul țărilor noastre și în in
teresul socialismului în general, 
doresc să ridic paharul pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
între partidele și țările care au 
adoptat acest program, între toate 
țările socialiste

Doresc să ridic paharul pentru 
întărirea colaborării și unității tu
turor forțelor antiimperialiste, a- 
vind convingerea că programul 
nostru, colaborarea și unitatea 
noastră servesc intereselor tuturor 
forțelor antiimperialiste, cauzei co
laborării și păcii în lume !

Pentru partidele și popoarele 
noastre, în sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor !

A răspuns tovarășul SȚANKO 
TODOROV, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. care, în numele președinților 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. și al tuturor participanți- 
lor la cea de-a XXV-a sesiune a 
C.A.E.R.. a exprimat recunoștința 
cea mai profundă Comitetului 

pe lingă Consiltul de Miniștri, I. He- 
tenyt, vicepreședinte al Oficiului Na
țional al Planificării, L Fapp, loc
țiitor al reprezentantului permanent 
al Ungariei în C A.E.R.

Din delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste au făcut parte 3 
Alexel Nikolaevici Kosighin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., conducătorul delegației, M. 
A. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al U.RS.S. in C.A.E.R., 
N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării,
V. A. Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de stat pentru știință si 
tehnică de pe lingă Consiliul de 
Miniștri. V. F. Garbuzov, ministrul 
finanțelor, N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior, K. V. Rusakov, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
V. N. Titov, prim-locțiitor al repre
zentantului permanent al U.R.S.S. in 
C.A.E.R., N. N. Rodionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

La sesiune a fost prezentă o dele
gație guvernamentală a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, in
vitată in baza Convenției încheiate 
intre C.A.E.R. .și guvernul acestei 
țări privind participarea R.S.F. Iu
goslavia la lucrările organelor Consi
liului. Din delegație au făcut parte : 
Aleksandar Grlicikov, prim-vicepre
ședinte al Vecei Executive Federale, 
conducătorul delegației, D. Djokovici, 
membru al Vecei Executive Federa
le, reprezentantul R.S.F. Iugoslavia 
pe lingă C.A.E.R., V. Juricici, șeful 
Misiunii permanente a Iugoslaviei de 
pe lingă C.A.E.R., M. Markovici, ad
junct al secretarului de stat pentru 
afacerile externe.

La lucrările sesiunii a XXV-a a 
participat' N. V. Faddeev, secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

In ședința de joi au fost exami
nate și adoptate documentele in pro
blemele înscrise pe ordinea de zl. 
precum și comunicatul cu privire la 
cea de-a XXV-a sesiune a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

(Agerpres)

Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Socialiste 
România pentru călduroasa primi
re făcută și pentru minunatele con
diții create pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor sesiunii.

Aș vrea să relev, a spus vor
bitorul. în mod special meritele 
tovarășului Maurer, în calitatea sa 
de președinte al celei de-a XXV-a 
sesiuni ; mulțumită conducerii sale 
pricepute, noi am reușit să înche
iem cu succes misiunea noastră.

Aș vrea, de asemenea, să remaro 
deosebita activitate desfășurată 
de tovarășul Gheorghe Rădu
lescu, în calitatea sa de președinte 
al Comitetului Executiv, mai ales 
in ultima etapă de elaborare a pro
gramului complex.

Aș vrea, de asemenea, să remare 
meritele tovarășului Faddeev, secre
tar al C.A.E.R., precum și meritele 
tuturor tovarășilor care au partici
pat în acești doi ani la elaborarea 
programului.

Noi ne-am pus astăzi semnătu
rile pe un document istoric. Am 
semnat programul complex de in
tegrare economică socialistă, un 
document care determină colabo
rarea noastră economică în urmă
toarele 2-3 decenii. Acest document 
nu prezintă doar o mare însemnă
tate economică pentru țările noas
tre socialiste, ci șl o mare însem
nătate politică și Ideologică. Este 
vorba de un document care creează 
premisele necesare pentru întărirea 
pe mai departe a colaborării noas
tre economice, pentru întărirea 
puterii comunității socialiste, sau. 
cu alte cuvinte, pentru întărirea 
puterii forțelor progresiste și revo
luționare care determină evoluția 
procesului revoluționar mondial.

Tovarăși, bazele acestui pro
gram complex au fost puse la cea 
de-a XXIII-a sesiune specială a 
C.A.E.R., la care au participat pri
mii secretari ai partidelor din ță
rile membre ale C.A.E.R.

De aceea, cu propun să toastăm 
pentru Comitetele Centrale ale 
partidelor noastre comuniste, pen
tru primii secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor noastre co
muniste și pentru traducerea in 
viață cu succes a programului nos
tru complex !

Pentru sănătatea dumneavoas
tră, tovarăși !

Participanții Ia dejun, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au subliniat cu a- 
plauze toasturile rostite.
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| FAPTUL; 
DIVERS!

I------------- 1
| Peștera 
| fără taine

e Încă in urmă eu l 
avenul șl peș- i 

(Situate in apropie- I 
Scărișoara din Mun- | 
reprezentau o veri- 
de încercare pentru I

Jă expediții, efectua- I 
1955 de cercetători ’ 

aj] Institutului d» speologie din I 
toate tainele. O nouâ expediție I 
efectuata anul trecut a trebuit să . 
s>c oprească și ca la gura unui I 
abis. Ce se afla dincolo de aces- I 
ta ? De curind. înarmați cu toa
te cele de trebuință pentru un I 

cu ape subterane I
i ' ■' 'ace numai tiriș prin no- i 
roi. un grup de speologi ama- I 
tori din cadrul cercului ..Focul | 

mat din studenți de la . 
Facultatea de geologie-geografie I 
din București, și-a propus să I 
dud explorarea mai departe. • 
reușind să descopere citeva noi I 
Rfili cU care peștera se închide. I 
De asemenea, in partea amonte I 
a poterii. studenții-exploratori ■ 
au descoperit alte galerii insu- I 
mind citeva sute de metri, peș- I 
tera fiind și in această parte blo
cată de un sifon subteran. în I 
felul acesta, grație eforturilor I 
lor. explorarea peșterii Șesuri • 
poate fi considerată încheiată. |

O tragedie — 
dintr-o
țigară

fntr-una din zilele trecute. I 
fon Ungureanu din comuna Vi- > 
șina (Dîmbovița) și-a lăsat cei I 
trei copii singuri acasă. Unul I 
dintre ei. arină 12 ani. urma să

â și de ceilalți doi.aflați I 
sub virsta de doi ani. Acesta I

• să (se pare, nesupravegheat el I 
insxsi indeaiuns de părinți), după ■ 
ce ' -a cr.lcat pe cei doi frățiori I 

..... a- J 
prindă... o țigară ! Din neatenție, 
a scăpat chibritul aprins in fin. I 
într-o clipă, flăcările au cuprins I 
'—.‘rea fînaruî. Venind imediat la • 
fata locului, vecinii și pompierii I 
voluntari au localizat incendiul, I 
dar n-au reuși-' să-i salveze pe I 
ce: doi copii,.................................. o

La 500
de ani

întemeiat de răzeșul Oancea | 
Averescu. in timpul domniei lui 
Ștefan cel Mare (actul de dona- I 
ție este menționat în hrisovul | 
Divanului Moldovei din 17 a- • 
prilie 1 576). satul Averești din 1 
comuna Ion Creangă (Neamț) I 
împlinește, in această vară, res- I 
pectabila virstă de 500 de ani. ■ 
Evenimentul, se înțelege, este I 
așteptat cu un deosebit interes | 
de către toți urmașii răzeșului 
de odinioară — fiii satului inti- I 
nerit de astăzi, care, la 8 august I 
a.-.. și-au dat intilnire la că- I 
mi nul cultural. Vor răsfoi îm- t 
preună cronica satului, scru- I 
tind cu privirile pină de- | 
parte, in zarea jumătății mile- . 
niului parcurs ; vor încerca să-i I 
fixeze jaloanele dezvoltării sale I 
In viitor. O intilnire jubiliară • 
care vrea să marcheze un înce- I 
put de nouă ctitorie. Să le urăm I 
și noi succes și la mulți ani 1 I

De la
o amendă...

Cu cîtva timp in urmă, frații I 
Ton și Dumitru Popa din comuna I 
Largu (Buzău) au fost amend- i 
de către un lucrător al postului I 
de miliție din localitate, pentru | 
tulburarea ordinii publice. Cei . 
doi au plătit amenda, dar. in loc I 
să tragă învățămintele cuvenite I 
dir cele intimplate. s-au gin- * 
dit . ă -e răzbune. într-o seară. I 
după ce au consumat alcool cu I 
nemiluita, s-au intilnit la un colț | 
de uliță cu lucrătorul de miliție . 
si au început răfuiala. Acum. I 
pentru că amenda mai veche n-a I 
dat rezultatul scontat, vor tre- 1 
bui să urmeze un alt tratament. I 
St. după toate aparențele, el va I 
dura destul de multă vreme. I

Pe fază
în urmă cu citeva zile publi- I 

cam, in cadrul acestei rubrici, I 
o notă în care semnalam că. de 
mai multă vreme, in ciuda re- j 
pelotelor sesizări ale unui mare I 
număr de locatari. Întreprinde- ' 
rea de transporturi București a I 
transformat, cu de la sine pu- I 
tere. strada D. Onciul in atelier | 
pentru repararea autobuzelor 
defecte de pe linia 37. In urma I 
apariției in ziar a notei respec- I 
tire. Inspectoratul miliției mu- * 
nicipiuluî București ne infor- I 
mează că .s-a dispus... ca nici I 
o mașină să nu mai fie repara- | 
ti la capătul liniei 37, remedie- . 
rile urmind a se face la garaj". I 
Totodată, conducerea I.T.B.. a I 
hotărit ca autobuzele cu grad a- 
vansat de uzură de pe linia 37 I 
să fie înlocuite, iar capătul ma- I 
finii 106 să fie mutat de la Toi- I 
jor m str. Baicului. In final, i 
I.M.M.B. ne dă asigurări că va I 
urmări mai îndeaproape fluxul | 
circulației pe traseele I.T.B. 
pentru a lua măsuri operative I 
In cazul apariției unor anoma- I 
Hi de genul celei semnalate. ’

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
f7Scînt«ii"

CERCURILE DE EDUCAȚIE 
MORAL-CETĂTENEASCĂ 
trebuie se devină puternice instrumente 

de dezvoltare a conștiinței socialiste
în măsurile adoptate recent de Co

mitetul Executiv, la propunerea to- 
\ arâșului Nicolae Ceaușescu. ca și in 
expunerea secretarului general a’ 
partidului la consfătuirea activului 
de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural- 
educative se subliniază pregnant ne
cesitatea îmbunătățirii invățămintului 
de partid, a sporirii contribuției aces
tuia la cunoașterea aprofundată a 
politicii partidului și statului nostru, 
la educarea comuniștilor șl a celor
lalți oameni ai muncii in spiritul 
ideologiei marxist-leniniste și al eti
cii noi. socialiste.

între multiplele forme ale invăță
mintului de partid, cercurile și cursu
rile cu tematică specială de etică, 
de educație moral-cetățenească au. 
prin excelență, menirea de a-i înar
ma pe membrii de partid și pe cei
lalți oameni ai muncii cu cunoaște
rea principiilor și normelor moralei 
noi. de a-i forma ca propagatori ac- 
tix i și militanți hotăriți pentru afir
marea acestor înalte principii și nor
me in gindirea și comportarea mem
brilor colectivelor in care trăiesc și 
muncesc.

Asemenea cercuri funcționează, de 
mai mulți ani, și in județul Dolj. 
Tematica lor, in care au figurat pro
bleme privitoare la etica și disciplina 
muncii, echitatea și dreptatea socia
lă, cinstea și corectitudinea in viața 
obștească și personală etc. a deter
minat un aflux al membrilor de 
partid spre această formă de invăță- 
mint Din totalul de 76 408 cursanți 
ai invățămintului de partid, cuprinși 
in circa 20 forme diferite, peste 
16 000 au studiat in asemenea 
cercuri.

Eficiența cercurilor de educație 
moral-cetâțenească a fost cu priso
sința dovedită. în întreprinderi ca 
..Electroputere** sau Combinatul chi
mic din Craiova, de pildă, unde dez
baterile pe probleme de etică au fost 
ancorate in viața colectivelor respec
tive. in necesitățile reale pe planul 
moralității, izvorite din activitatea de 
zi cu zi. eficiența dezbaterilor s-a re
flectat in dezvoltarea unei puternice 
opinii publice in favoarea unei atitu
dini inaintate față de muncă și fată 
de avutul obștesc, in creșterea com
bativității împotriva abaterilor de la 
disciplina muncii. Faptul că la uzi
nele „Electroputere** și la fabrica de 
confecții, numărul absențelor nemo
tivate și procentul de rebuturi au 
scăzut simțitor in primul semestru 
ai acestui an se datoreșie,. desigur, 
și contribuției pe care au aduș-o la 
munca educativă invățâmintuî de 
partid, cercurile de studiere a pro
blemelor de etică.

Analizind insă activitatea acestor 
cercuri in lumina programului de e- 
ducație comunistă elaborat de secre
tarul general al partidului, ne apare 
clar că aportul lor la promovarea va
lorilor eticii noi a fost, in ansamblu, 
cu mult sub nivelul cerințelor.

Ceea ce a slăbit eficiența dezbate
rilor pe probleme de etică a fost fâD- 
tul că in bună măsură ele s-au 
menținut la o tratare abstractă a 
problemelor, la transmiterea și veri
ficarea de cunoștințe teoretice. Este 
caracteristic in acest sens următorul 
fapt : la un cerc de studiu din ca
drul combinatului chimic s-a luat in 
dezbatere tema : ..Proprietatea ob
ștească. temelia progresului orindui- 
rii noastre socialiste". Era un exce
lent prilej de a aduce in discuție 
manifestările de lipsă de grijă față 
de avutul obștesc, de neglijență in 
îngrijirea mașinilor și a instalațiilor, 
care apăreau destul de frecvent in

secția respectiv*». creind nu puține 
greutăți. Asemenea manifestări nici 
n-au fost insă amintite in discuți’, 
care s-au limitat la explicarea unor 
teze și noțiuni generale cu privire la 
proprietatea socialistă și la însemnă
tatea ei. Ce dovedesc asemenea 
exemple dacă nu faptul că a fost 
pierdută din vedere funcția prin ex
celență formativă a invățămintului de 
partid, menirea sa nu numai de a 
instrui, dc a transmite cunoștințe, 
dar și de a dezvolta convingeri șl ati
tudini inaintate ?

Este știut că normele eticii so
cialiste nu se transformă de la sine 
in comportamente de o înaltă ținută 
morală. Procesul de plămădire a pro
filului moral al constructorilor noii 
societăți presupune o luptă susținu
tă cu mentalitățile și deprinderile 
moștenite de la vechea orinduire. cu 
influențele ideologice străine. Toc
mai de aceea, recentele documente 
de partid privind îmbunătățirea acti
vității ideologice, educative sublinia
ză cu atita tărie necesitatea orientă
rii acestei activități în direcția spo
ririi combativității comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai muncii, a ridică
rii spiritului critic și autocritic, a 
promovării unei poziții ferme împo
triva fenomenelor negative.

Este evident că și sub acest as
pect. activitatea cercurilor de educa
ție moral-cetățenească a fost destul 
de deficitară. De multe ori în dezba
teri, in locul combativității, a pozi
ției ferme fața de mentalitățile și 
atitudinile înapoiate și-a făcut loc 
un spirit de îngăduință mic-burghez, 
de comoditate călduță, ceea ce. desi
gur. nu era de natură să contri
buie la formarea unei opinii de masă, 
împotriva unor asemenea manifes
tări. Cazurile de sancționare pe li
nie administrativă a unor membri de 
partid sau a altor salariați pentru 
diferite abateri n-au devenit, cum era 
firesc, premisele concrete ale unor 
discuții de principiu, ale unor dezba
teri multilaterale in invățămintul de 
partid. Trebuie să mai observăm apoi 
că aria fenomenelor negative combă
tute s-a restrins îndeobște la cele 
privind comportarea in muncă. în 
producție, neglijindu-se comportarea 
in societate și in familie, componente 
intrinseci ale conduitei morale socia
liste.

Toate aceste neajunsuri sînt nemij
locit legate de minusurile care au 
existat in conducerea invățămintului 
de către organele și organizațiile de 
partid. în multe cazuri, acestea au 
lăsat îndrumarea cercurilor' exclusiv' 
in seama propagandiștilor. Răspun
deri in această privință revin și ca
binetului de partid, care nu s-a o- 
cupat cu atenția cuvenită nici de se
lecționarea propagandiștilor, nici de 
instruirea lor. care a exercitat insu
ficient controlul asupra conținutului 
dezbaterilor in cercurilor de studiu.

Problema care se pune in prezent 
in fata noastră este să asigurăm 
grabnica înlăturare a neajunsurilor 
in activitatea ideologică, educativă, 
să facem ca această activitate să de
vină realmente „o preocupare cen
trală** a organelor și organizațiilor de 
partid. Multiplele valențe educative 
ale cercurilor de etică ne determină 
ca în cadrul măsurilor pentru trans
punerea în viață a programului de 
educație comunistă elaborat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, să acor
dăm acestor cercuri o atenție deose
bită.

Ne propunem în primul rind să 
sporim considerabil ponderea lor in 
ansamblul formelor de pregătire po
litică ideologică. Avem in vedere, de

Q ■ ■ O ■ B D
Un adevărat val de scrisori sosite 

din toate colțurile țării, de la ceta - 
țeni de cele mai diverse profesii, se 
alătură opiniilor exprimate in arti
colul „Să stirpim bacșișul !“ („Scin- 
teia". 23 iulie a. c.) : respectarea 
strictă de către toți a principiului 
socialist de repartiție, eliminarea to
tală și definitivă a bacșișului, sanc
ționarea drastică a oricăror aseme
nea abateri. Și, ca un leit-motiv, in 
mai fiecare din ele citim : „în Româ
nia socialistă, cetățenii sint retri- 
buiți după cantitatea și calitatea 
muncii depuse, după importanța ei 
socială. Acestea sint criteriile prin
cipale ale repartizării fondului de 
consum intre membrii societății și 
nimeni nu le poate încălca*1.

..în calitate de cetățean — ne scrie 
cititorul nostru Mihai Mitea, din stra
da Bisericii Ortodoxe nr. 10. Cluj — 
subscriu intru totul ideilor exprima
te in articol. Sint pentru o luptă in
transigentă împotriva acestui cîștig 
necinstit, care întinează relațiile din
tre oamenii ce practică și acceptă a- 
cest compromis : el duce, in ultimă 
instanță, la venalitate și rapacitate 
de ultimă speță. In fapt, cine sint 
amatorii de „ciupeli" care, chipurile, 
iși completează salariul ? Nu sint al
ții decit cei care aspiră la un trai 
comod fără muncă. Și il realizează 
din munca noastră, in detrimentul 
nostru".

„Vă scrie ing. Ștefan Constantin, 
prodecanul Facultății de mecanică 
agricolă din Timișoara. Apreciez in 
chip deosebit faptul că acum, cind 
întregul nostru popor se angajează 
să transpună in viață amplul pro
gram propus de secretarul general 
al partidului, privind ridicarea con
științei socialiste a maselor, dezvol
tarea pe toate planurile a muncii po
litico-educative, ..Scinteia" militează 
ferm pentru stlrpirea unui nărav de
gradant

Da. este adevărat, trebuie să stir
pim din rădăcini acest obicei feudal, 
compromițător și care, cu nici un 
chip, nu ne face cinste. Da. și eu 
mă întreb : cum se face că. deși am 
un salariu de 3650 lei, iar soția mea 
are un salariu de 1500 lei, avlnd două 
fetițe de 7 și respectiv 5 ani. nu ne 
putem permite nici pe departe un 
standard de viață cum vedem in ju
rul nostru la oameni cu o calificare 
mai scăzută, cu mai mulți copii și 
in casa cărora intră un singur sala
riu ? Explicația ? Bacșișul ! Fiind 
intru totul de acord cu încheierea 
articolului : „Bacșișul trebuie să dis
pară ’. Nici numele să nu-l mal ră- 
mini î“, vreau să adaug că in legă
tură cu această racilă s-a mai luat 
poziție in presă, la televiziune, dar. 
după cum se vede, ea nu a dispă
rut De aceea, imi permit să suge

rez conexarea eforturilor presei cu 
acelea ale tuturor organismelor po
litice. de stat, economice care pot 
contribui la eradicarea totală și de
finitivă a acestui nărav, degradat și 
degradant, incompatibil cu normele 
noastre morale, cu procesul de per
fecționare continuă a vieții noastre 
sociale. Cred că dacă vom reuși — 
și sint sigur că vom reuși ! — să 
stirpim acest obicei, vom aduce o 
mare contribuție la formarea con
științei noi. la întronarea principii
lor eticii noastre, care nu îngăduie 
un alt trai decit pe acela bazat in 
exclusivitate pe muncă cinstită, dis
ciplinată”.

„Dacă mă refer la cel care dă bac
șișul — ne scrie C. Istrate din Bra
șov — consider că libertatea omului

} Urmind aefiunea de restaurare a vadurilor

J comerciale tradiționale, azi se deschide in Capitală j

: „HANUL LUI MANUC" ;

asemenea, o considerabila îmbunătă
țire a tematicii acestor cercuri. L.a 
baza el trebuie să se afle, după pă
rerea noastră. o concepție cuprinză
toare despre personalitatea omului in 
socialism, ca o integritate dc tră
sături și aspirații inoral-polliice, ex
primabile deopotrivă și omogen pe 
toate planurile vieții sociale.

în această optică, considerăm ca se 
cuvin abordate, alături de temele le
gate de cultivarea atitudinii (ață de 
muncă, față de avutul obștesc și su
biecte menite să contribuie la edu
carea celor ce muncesc in spiritul 
patriotismului socialist și al devota
mentului nețărmurit față de patrie, 
al unității și frăției dintre oamenii 
muncii români și cei aparținînd 'na
ționalităților conlocuitoare, al solida
rității cu popoarele celorlalte țări so
cialiste. cu mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, cu for
țele progresiste, antiimperialiste din 
întreaga lume. O atenție deosebită 
vom acorda, dc asemenea, temelor 
privind întărirea responsabilității so
ciale. respectarea legilor și a ordi
nii publice, grija fața de om. re
ceptivitatea și solicitudinea față d>= 

.cerințele oamenilor muncii etc. Toate 
aceste teme sc cer tratate intr-o in
disolubilă legătură cu viața și activi
tatea colectivelor respective, intr-un 
spirit de combativitate împotriva ră
mășițelor vechiului din conștiință, a 
tendințelor de parazitism, de viață 
ușoară fără muncă, a tuturor mani
festărilor antisociale. Se înțelege că 
abordarea unor asemenea aspecte nu 
este numai apanajul cercurilor de 
educație moral-cetățenească. ci și al 
celorlalte forme ale invățămintului 
de partid, al căror caracter educativ 
se cere întărit.

Sintem pe deplin convinși că 
asigurarea unor dezbateri de inaltă 
ținută, pătrunse de fermitate și com
bativitate revoluționară depinde în 
măsură decisivă de pregătirea poli- 
tico-ideologică și spiritul partinic al 
conducătorilor cercurilor. De aceea, 
alegerea lor judicioasă se află in 
prezent in atenția noastră. Pentru I 
cercurile de educație moral-cetățe
nească, precum și pentru cercurile [ 
destinate studierii statutului partidu- i 
lui și a problemelor construcției de 
partid, ne propunem să a- 
sigurăm propagandiști cu o mai mare 
vechime și experiență. îndeobște 
activiști de partid. Pregătirea lor la 
cabinet va fi diferențiată, oferindu-le 
posibilitatea de a se întîlni sistema
tic cu cadre de conducere de partid 
și de stat.

De alegerea temelor, că și de în
drumarea invățămintului și orienta
rea întregului său conținut in spirit 
partinic, revoluționar, răspund nemij
locit organizațiile de bază din fiecare 
întreprindere, instituție. Ele vor tre
bui să sprijine propagandiștii în 
cunoașterea principalelor aspecte 
ale vieții și activității colectivelor 
respective. Aceasta nu diminuează i 
insă cu nimic răspunderea noșstră, a 
activiștilor, a cabinetului de partid. 
Pentru îndrumarea cercurilor de eti
că. vor fi repartizați nominal acti
viști și lectori ai comitetului jude- ; 
țean.

Comitetul județean de partid esțe I 
hotărit să facă fotul pentru ca cercu- | 
rile de educație moral-cetățenească j 
să devină puternice instrumente de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, de i 
promovare a idealurilor și convinge
rilor proprii partidului nostru.

EmanolI UTESCU, 
director adjunct
al Cabinetului județean i 
de partid Dolj

căi cinstite, ne-am bucura foarte 
mult dacă titlul articolului din ..Scin
teia" ar deveni lealitate. Sint convins 
că este posibil

Iată ce ne scrie cititorul nostru 
Vasile V. Cristescu. pensionar C.F.R.. 
din strada Armoniei nr. 11 — Tirgo- 
viște :

„In toamna anului trecut, mă gă
seam in cabinetul tovarășului direc
tor al Direcției județene a poștelor 
și telecomunicațiilor — Dîmbovița, 
pentru a sesiza abuzul unui salariat, 
factor poștal, care-mi declarase că 
nu cunoaște strada pe care subsem
natul locuiesc .și „nimeni nu-l poate 
obliga" s-o cunoască. Anterior, refu
zasem să-i dau bacșiș. I-am arătat 
tovarășului director că acel salariat 
pretinsese și obținuse 15 lei pentru
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Acum, in ziua inaugu
rării, li se cuvin toate 
laudele celor care au a- 
vut ideea să restaureze 
„Hanul lui Manuc“ ! E- 
forturile investite in a- 
ceastă lucrare de mare 
anvergură au fost încu
nunate de succes. Din 
miinile proiectanților, 
constructorilor, ale lucra
torilor cu barda și mis
tria a ieșit la iveală o 
operă arhitectonică de 
autentică valoare istori
că și, in același timp, cu 
multiple valențe utilitare. 
Clădirea actuală recon
stituie cu exactitate cu
noscutul han. care la rin-

dul lui fusese înălțat, in 
1808, pe ..scheletul" unor 
clădiri ale vechii curți 
domnești. Pentru a-i reda 
cu fidelitate vechea formă 
și arhitectură, proieătan- 
tii și constructorii au fo
losit tot materialul do
cumentar posibil : vechea 
clădire, datind de peste 
două secole, stampe, pic
turi, desene, mărturii li
terare.

Arhitectul Const. Joja, 
cercetător principal la In
stitutul de istorie a artei 
al Academiei de știinfe 
sociale și politice, condu
cătorul lucrărilor de res
taurare. ne-a furnizat,

pentru interesul public, 
citeva informații genera
le privind „Hanul. Iul 
Manuc".

- Lucrind In restaura
re, am avut surpriza să 
găsim două construcții 
intacte, datind de la în
ceputul secolului XVIII, 
care făceau parte din 
Curtea Veche. Clădirile 
respective fuseseră ..în
globate" de Manuc pen
tru. amenajarea hanului, 
cunoscut de oamenii de 
artă și sub denumirea de 
..Palatul de lemn". Ne-am 
aflat, deci, in fața celor 
mai vechi construcții ci
vile din București. S-au 
descoperii, de asemenea, 
toate elementele autenti
ce ale pridvoarelor. cu 
stilpii sculptați și, in par
te. ștucatura originală. 
Urmele vechilor con
strucții. stilul, literatura 
prezintă „Hanul lui Ma
nuc'' ca pe cel mai luxos 
hotel bucureștean al se
colului XIX ; la 1876 el 
avea să sc transforme in 
hotel ..Dacia", iar apoi sa 
fie ocupat de locuințe 
particulare.

— Ce ne puteți spune, 
despre clădirea proaspăt 
restaurată ?

— Am căutat să repro
ducem — in ansamblu și 
uneori in detalii — ve
chiul han. Astfel, arhitec
tura curții interioare este 
reprezentativă pentru gus
tul epocii brincovenești, 
cu arcele trilobate a'e 
pridvoarelor. in timp ce 
fațadele exterioare sint 
expresia noului stil ba
roc, care iși făcuse apari
ția in acea epocă in Mun
tenia. Cit privește mobi
lierul, s-a căutat ca el să 
fie conceput cit mai fidel 
epocii respective. Astfel, 
parte din camerele hote
lului sint mobilate in. stil 
pur românesc, parte in 
stil Bidermeyer — pe a- 
tund la modă in Bucu
rești. De remarcat că ilu
minatul realizat de con
structori va sluji la relie

farea arhitecturii acestui 
verhi monument.

Trecind dincolo de va
loarea istorică o „Pa
latului dc lemn", vom in
forma pe scurt, cititorii 
asupra valențelor lui uti
litare. de interes turistic. 
Construcția restaurată 
constituie acum un com
plex comercial și de ser
vire alcătuit dintr-un ho
tel cu 32 de camere ele
gante. o grădină cu 100 
de locuri, un restaurant, 
o cramă, un bar de zi, o 
patiserie-8imigerie. un 
magazin de bijuterii, al
tul de artizanat și un a- 
telier de coafură-frizerie.

De remarcat că specia
liștii in alimentația pu
blică au hotărit ca min- 
cărurile ce vor fi oferite 
aici să amintească și ele 
de meniurile secolelor 
trecute, lată citeva „spe
cialități de epocă", inspi
rate din documente aflate 
la arhiva Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia : gustarea lui Ba- 
chus, ciorbă domnească, 
limbă cu sos in vișine, 
ciorba mezelarilor, supă 
măcelărească, supa tur
cească de miel, salata ar- 
năuților. a băcanilor, a 
sacagiilor, a tăbâcarilor, 
a tirgoveților, salată bi
zantină ș.a.m.d.

Complexul turistic care 
se va deschide pentru pu
blic azi la ora 20,30 mar
chează un nou pas pe ca
lea redării in circulație a 
vechilor vaduri comer
ciale. Acțiunea, in ansam
blul ei. se află in plină 
desfășurare și vizează, in 
continuare. reanimarea 
vadurilor tradiționale din 
Grivița, Obor. Rahova și 
din alte cartiere ale ora
șului. E vorba de sute de 
localuri de consum, cu 
zeci de mii de m.p. spa
țiu comercial, a căror re
punere in exploatare va 
veni m întîmpinarea ce
rințelor populației.
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Gti. GRAURE

multe scrisori. „Să se atragă atenția 
prin afișe — ne scrie Ion Mirescu, 
din Șoseaua Giurgiului 124, Bucu
rești — că se fac vinovați atit cei 
ce primesc, cit și cei ce dau bacșiș. 
Ai’ișajui să fie făcut la loc vizibil, să 
aibă caracter obligatoriu și să fie 
păstrat in permanență. O atenție 
deosebită este de dorit să fie acor
dată restaurantelor, hotelurilor, sta
țiunilor de odihnă și agrement, așe
zămintelor de sănătate — spitale, 
policlinici etc. etc.".

„Propun ca Ministerul Turismu
lui. Ministerul Comerțului Interior. 
UCECOM și toate celelalte foruri să 
dispună ca in întreaga țară să se a- 
fișeze foarte vizibil, in unitățile care 
depind de ele. BACȘIȘUL INTERZIS 
CATEGORIC ! — ne scrie Nicolae

SĂ STIRPIM BACȘIȘUL!
Opinia publica cere măsuri eficiente 

pentru desființarea acestui nărav degradant

de a-și cheltui salariul după voie nu 
poate fi înțeleasă oricum. Ea contra
vine — această așa-zisă «libertate;' 
— principiilor noastre etice. Trebuie 
du6ă o campanie continuă și susți
nută de combatere a acestui «obicei;;.

Cum să nu fii indignat cind la 
frizerie vezi cum unii dau bacșiș 5 
și chiar 10 lei pentru un tuns care 
este tarifat la 4 lei ? Eu, care vin 
după el și care nu dau bacșiș, sint 
tuns ..in consecință". Se dă bacșiș la 
croitor ca să termine costumul mai 
repede, la măcelar — pentru carne 
„macră", la hotel — pentru rezerva
rea unei camere ș.a.m.d.

Referindu-mă la cei care primesc 
bacșișul, consider că societatea noas
tră are dreptul și datoria să ia mă
suri drastice și eficace. S-a ajuns 
pină acolo incit indivizi certați cu 
orice morală se laudă cu nerușinare 
că realizează ciștiguri de 2—3 sa
larii din bacșișuri și alte „atenții” și 
asta sub ochii conducătorilor unită
ților in care lucrează. Noi. toarte 
marea majoritate a salariatilor, oa
meni care realizăm un salariu pe

a inmina pensia unei soții de pensio
nar — titularul fiind plecat din lo
calitate. Ce credeți că-mi răspunde 
tovarășul director ? „Doar nu i-a 
băgat mina în buzunar ! Pensionarul 
i-a dat de bună voie !'* Vă spun drept 
că la această replică am rămas des
cumpănit și am renunțat să mai dis
cut cu șeful salariatului in cauza.

Vin cu o propunere : la instructajul 
profesional periodic care se face cu 
factorii poștali, cu toate categoriile 
de salariați susceptibili de a primi 
bacșiș, factorii de răspundere să Ie 
spună limpede că obiceiul bacșișului 
este incompatibil cu climatul nostru 
etic, cu regulile dc comportare ale 
societății socialiste. Pentru asta tre
buie insă ca din concepțiile șefilor 
lor să dispară mentalitatea ilustrată 
prin cuvintele „dar ce, i-a băgat 
mina in buzunar ?".

Mai vin cu modesta sugestie ca in 
fiecare loc de muncă din unitățile de 
deservire a populației să existe afișe 
tipărite cu litere mari . BACȘIȘUL 
INTERZIS".

Aceeași sugestie este reluată în

Ronai. din str. Făcliei nr. 30. Cluj. 
Iar dacă vrem — continuă d-sa — ca 
lucrurile să intre in făgașul lor 
normal, eu, ca și alți cetățeni cu 
care am discutat, mulți la număr, 
propunem ca această practică degra
dantă să fie sancționată pc cale le
gală. Sintem gata să sprijinim toate 
acțiunile ce se vor întreprinde, de
oarece nouă, marii majorități a ce
tățenilor, ne este rușine că in țara 
noastră există un asemenea obicei, 
această formă mascată de furt1*.

Un grup de cetățeni din Timisoara 
ne scrie : „Ar fi de dorit ca presa, 
toate mijloacele de informare in 
masă, să deschidă o adevărată cam
panie împotriva bacșișului. Noi sin
tem gata să vă sprijinim. Mai mult, 
considerăm că este necesar ca in 
toate instituțiile și întreprinderile 
unde se practică bacșișul, să se țină 
conferințe (eventual de către oameni 
ai legii) in care acest nărav fanariot 
să fie înfierat. Totodată, credem că 
prin mijloacele pe care legea le pune 
la dispoziția autorităților, cei care

dau și cei care primesc bacșiș să fie 
sancționați in așa fel incit să le 
treacă pofta iu viitor".

Aceeași opinie o avansează și pen
sionarul Gheorghe Neagu, din strada 
Griviței nr. 104, Călărași : „Fiți si
guri că foarte puțini sint aceia care 
oferă de bună voie bacșișul. Noi. cei 
mulți, am fi deosebit de avantajați 
dacă o prevedere legală — unde s-ar 
vorbi și despre sancțiunile de rigoare 
— ar interzice bacșișul. Din pensia 
noastră obținută după o viață de 
muncă, orice ban dat bacșiș este re
simțit. Și ceea ce-i grav e că noi 
dăm unor oameni care trăiesc ușor, 
au de zece ori mai mult decit me
rită și pe deasupra ne și sfidează 
pe noi. cei care simțim cum ne «ciu
pesc;; fără rușine".

...Am selecționat doar citeva dintre 
multele scrisori sosite pe adresa 
redacției noastre. Nu puțini dintre cei 
care ne-au scris opinează că inter
zicerea bacșișului ar primeni clima
tul etic și profesional, in primul rind 
în locurile de muncă respective. Con
comitent, se subliniază rolul deose
bit pe care trebuie să-1 joace orga
nizațiile de partid, sindicale, orga
nizațiile U.T.C., conducerile adminis
trative în întărirea disciplinei și 
controlului in mumă, in exercitarea 
funcției educative de către toți cei 
însărcinați de societate cu o muncă 
de conducere. In acest sens, iată c; 
rie scrie cititorul nostru M. Achirii, 
din B-dul Republicii nr. 72 — Bucu
rești : „Nu credeți că. urmare a arti
colului in chestiune, ar trebui să pri
miți răspunsuri in care să fie nomi
nalizate măsurile luate de forurile 
centrale ale tuturor unităților in 
cauză *?".

Ba credem. In numele opiniei pu
blice, invităm pe această cale Minis
terul Comerțului Interior. Ministerul 
Turismului. Ministerul Sănătății, Mi
nisterul Invățămintului, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, C.S.E.A.L., UCECOM să stu
dieze părerile exprimate de masa 
largă a oamenilor muncii și să ne 
informeze, in cel mai scurt timp, 
asupra măsurilor pe care le pre
conizează, pe plan educativ cit .șl 
pe plan administrativ, pentru stîrpi- 
rea bacșișului. Vom face loc nein- 
tirziat in coloanele ziarului comuni
cărilor pe care le vom primi.

Făgăduim, in același timp, cititori
lor că vom reveni cu alte ecouri, 
anchete, pentru a da curs exprimării 
opiniei cetățenești In această impor
tantă problemă socială.

Tltus ANDREÎ

La Fabrica de piele

și mănuși din Tg. Mureș

Un bogat 
catalog 

de noi modele 
pentru anul 

viitor
Fabrica de piele și mănuși 

din Tirgu-Mureș este unul din 
noile obiective industriale din 
municipiu cu mari perspective 
de dezvoltare. Aici se execută 
in prezent ample lucrări de 
construcții, cu scopul de a spori 
capacitatea de producție exis
tentă cu încă un milion perechi 
mănuși de piele și 16 000 bu
căți haine de piele. Capacitatea 
de producție a întreprinderilor 
va crește cu 66 la sută. In vederea 
incheierii contractelor pentru 
1972. au fost elaborate mai multe 
colecții de mostre, prezentin- 
du-se in mai multe țări. Una 
din colecții cuprinde peste 30 de 
modele de mănuși de piele ne- 
câptușite cu sau fără perforații 
in cele mai variate ornamenta
ții și culori destinate primăverii 
și verii 1972. O altă colecție pre
zintă mănușile pentru toamnă- 
iarnă din același an, cu modele 
căptușite cu blană sau cu fire 
de tricot, cu diferite sisteme de 
cusături mecanice sau manuale 
— executate din piei de ovine 
și porcine. Catalogul modelelor 
de haine de piele pentru 1972 
cuprinde, de asemenea, ultimele 
noutăți ale modei, in special 
confecții din piei de porcine 
foarte solicitate în prezent pe 
piața internă și externă : pan
taloni pentru copii, fuste pentru 
femei, jachete, sacouri pentru 
bărbați, haine lungi pentru fe
mei etc.

L. DEAKI 
corespondentul „Sctnteii*
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pagina economică
„AȘTEPTĂM NOI INSTRUCȚIUNI, 

CĂCI PE CELE IN VIGOARE
ABIA ACUM LE RĂSFOIM..."

H.C.M. nr. 151 din 1970 pre
vede : Art. 12. — Pentru reali
zări de economii de materiale, 
de forță de muncă obținute Ia 
locul dc muncă, unitățile econo
mice vor putea acorda in cursul 
anului premii.

Comparativ cu anul 1969. cînd la 
capitolul materii prime si materiale 
uzina de anvelope „Danubiana" din 
București figura cu o depășire a con
sumurilor în valoare de peste 1.4 mi
lioane lei. ia sfirșitul anului trecut 
evidențele contabile au atestat exis
tența unor economii de aproape 16 
milioane lei. Aparent incredibil pen
tru o perioadă atât de scurtă, saltul 
spectaculos de la pierderi la econo
mii iși are totuși o explicație firească. 
Organizația de partid și conducerea 
întreprinderii au îmbinat o serie de 
măsuri cu caracter politico-educativ, 
de creștere a conștiinței și răspunde
rii fiecărui mun
citor pentru 
buna
re a ....... 
prime și materia
lelor. cu una din 
pirghiile de co
interesare a sala- 
naților aflată la 
indemină și anu
me acordarea de 
premii pentru 
realizarea de eco
nomii de materii 
prime mate
riale. reușit ca
din economiile de materiale 
lizate — adică o cantitate 
475,1 tone cauciuc natural - 
fie obținută in exclusivitate 
seama eforturilor proprii 
muncitorilor. Ca urmare, norma 
de consum de cauciuc natural pe 
tona de anvelope a fost redusă cu 
circa 4 la sută. Pe de altă parte, 
economiile rezultate pe această cale 
au dat posibilitatea ca, numai in de
curs de un an, o bună parte din sa- 
lariații uzinei să beneficieze de un 
fond de premiere in valoare de 3.4 
milioane lei.

Chiar și numai acest singur 
xemplu, din multitudinea celor ofe
rite de statistici. este suficient de 
convingător pentrii a evidenția avan
tajele pe care le aduce aplicarea re
gi ementărilor de premiere in obține
rea unor importante economii de ma
teriale. Efectul este dublu. Pe de o 
parte, economia națională beneficiază 
de o valorificare superioară a ma
teriilor prime și materialelor, de o 
utilizare gospodărească a acestora in 
procesul de producție, iar pe de altă 
parte, salariațit stimulați in realiza
rea de economii, obțin ciștiguri su
plimentare. In fața unor asemenea 
avantaje economice incontestabile in
teresul pentru aplicarea promptă a 
reglementărilor privind acordarea de 
premii ar trebui să fie maxim, in 
fiecare unitate căutindu-se să se va
lorifice integral orice măsură capa
bilă să genereze economii de mate
riale. Ce se constată insă ? La mai 
bine de un an de la intrarea in vi
goare a reglementărilor privind a- 
cordarea de premii pentru economii 
de materiale mai există întreprinderi, 
unele dintre ele cu o frumoasă tra
diție tn economisirea materialelor, 
care nu au plătit premiile cuvenite 
celor care au realizat economii. Bună
oară, uzinele „23 August" din Capi
tală au inregistrat anul trecut econo
mii de materii prime și materiale 
directe insumind peste 16 milioane 
Iei, din care numai la metal 1 600 
tone, precum și economii de manope
ră față de prețul de cost planificat de 
3.8 milioane let Tot aici, in primele 
cinci luni ale anului, au fost econo
misite peste 300 tone metal in va
loare de 1.2 milioane lei. Dar. nici 
anul trecut, nici in acest an nimeni 
nu a beneficiat de vreun stimulent 
material pentru eforturile depuse. In 
aceeași situație se află și Uzina de 
vagoane din Arad, care in prima ju
mătate * anului a economisit peste

mai 
gospodări- 
materiilor

500 tone de metal. Fabrica de venti
latoare din București cu peste 200 
tone de metal economisite etc

— Sincer să fiu, pină acum 
am primit stimulentele ce se prevăd 
de reglementările in vigoare. deși 
numai in primele cinci luni ale anu
lui noi am economisit peste 140 tone 
de metal — ne-a spus Vasile Copii- 
ceanu, șeful atelierului debitări de 
la Uzinele „23 August" din Capitală. 
Ni s-a spus că se va analiza, se vor 
da indicații și cu asta gata. Nu știu, 
să fie la noi oare mai greu ca in alte 
întreprinderi unde am auzit că oa
menii au și încasat premii pentru e- 
conomiile realizate ?

Incercind să explice această situa
ție președintele comitetului sindica
tului din uzină tov. Ghcorghe Stu- 
paru. ne-a spus :

— Probabil că teama celor din con
ducerea uzinei, răspunzători de apli
carea reglementărilor de premiere.

nu

LA UN AN Șl JUMĂTATE DE LA APARIȚIA 
REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PREMIEREA

PENTRU ECONOMII DE MATERIALE

jumătate 
rea- 

de 
- să 

pe 
ale

e-

de a nu greși la stabilirea provenien
ței lor și in consecință de a nu su
porta consecințele este piedica prin
cipală. Altfel, nu cred că este nici o 
greutate față de celelalte întreprin
deri.

Să vedem in ce constă de fapt 
teama de a nu greși a conducerii 
uzinei, pentru că despre așa ceva 
ni s-a vorbit și în alte unități.

— Totul pornește de la lipsa unor 
instrucțiuni de aplicare a reglemen
tărilor de premiere, ce trebuiau ela
borate de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, pe specificul 
ramurii — ne-a spus Emilian Istră- 
tescu, directorul financiar al uzinelor 
„23 August" din Capitală. S-ar fi 

. clarificat astfel-, numeroase aspecte 
care in prezent fac; impo.-ibilâ ador-

■ darea de‘ premii .pentru economii de 
materiale.

Am reținut astfel că intrucit hotă
rî rea prevede că obținerea de eco
nomii de materiale nu trebuie să 
afecteze calitatea produselor, uzina 
nu isi poate asuma răspunderea să 
acorde premii muncitorilor imediat 
ce se înregistrează economii la un 
reper sau altul, pentru că nu are 
certitudinea că la sfirșitul ciclului 
de fabricație al produselor sau in 
perioada de. garanție nu apar cine 
știe ce surprize. Un alt motiv invo
cat este că pentru produsele stabilite 
in listele întreprinderilor și centrale
lor. pentru care cuantumul premiilor 
poate fi de 30 sau 40 la sută din 
valoarea economiilor obținute, nu 
există posibilități de plată deoarece 
uzina nu dispune de economii la 
fondul de salarii planificat din care 
să poată efectua plățile.

La o analiză mai atentă, toată a- 
ceastă gamă de argumente se dove
dește a fi de fapt o falsă problemă. 
Dacă ne referim la problema cali
tății produselor, cine altcineva dacă 
nu conducerea uzinei trebuie să ve
gheze și să ia toate măsurile necesare 
pentru ca pe întreaga filieră a pro
cesului tehnologic să se asigure res
pectarea întocmai a prescripțiilor de 
calitate ? Nu stă in picioare nici 
obiecțiunea referitoare la lipsa de 
fonduri de premiere. Iată ce ne-a 
spus in acest sens tov. Nicolae Mi
trofan, director adjunct al Direcției 
coordonării salarizării din Ministe
rul Muncii :

— F*ste clar că atât în cadrul uzi
nei „23 August" cit și in restul uni
tăților constructoare de mașini care 
mai ridică asemenea probleme, este 

interpretare eronată sauvorba de o

LA SATU-MARE

Expoziție de utilaje 
pentru activități industriale 

în mediul rural
Din inițiativa biroului comitetului ju

dețean de partid, s-a deschis in munici
piul Satu-Mare o expoziție de utilaje 
destinate activităților industriale din 
mediul sătesc. Organizată sub auspi
ciile direcției județene a industriei lo
cale, expoziția cuprinde peste 40 tipuri 
de utilaje automate, mecanice și ma
nuale. In expoziție se află meseriași 
care fac demonstrații practice cu uti
lajele respective.

In legătură cu Însemnătatea acestei 
expoziții, tovarășul Ion Foriș, vicepre
ședinte al comitetului executiv al con- 
giliului popular județean, ne-a declarat:

— In primul rind trebuie relevat spi
ritul de abnegație de care au dat do
vadă muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din unitățile industriei locale care 
și-au pus in valoare întregul potențial 
tehnic, spiritul lor creator pentru a 
realiza utilaje simple și eficiente, ușor 
de minuit. Expoziția are caracter per
manent, ea va fi pe parcurs îmbogățită 
cu noi utilaje, lârgindu-se astfel 
continuu perspectiva valorificării dis
ponibilităților de resurse materiale și 
umane din mediul rural. Se înțelege 
desigur că utilajele expuse vor fi mul
tiplicate pentru beneficiari, in funcție 
de comenzile ce vor fi făcute de coope
rativele agricole de producție și con
siliile populare comunale.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteir*

necunoaștere a prevederilor regle
mentărilor de premiere. Articolul 5, 
aliniatul „a“. din reglementări, pre
vede doar clar că la materialele 
prevăzute în lista anexă (materiale 
care de altfel dețin ponderea în to
talul celor folosite de unitățile con
structoare de mașini) indiferent dacă 
sini prevăzute in listele Întreprinde
rii sau ale centralei — deci pentru 
care se acordă premii de 30 și 40 ia 
sută din valoarea economiilor — 
fondul necesar pentru plata premii
lor va fi eliberat peste fondul de 
salarii planificat.

Tn alte situații, cum aste cazul 
Uzinei de vagoane din Arad, argu
mentele aduse de conducerea unită
ții pentru justificarea neacordăni 
premiilor se referă la incertitudinea 
existenta asupra modului de gestio
nare a materialelor. „Atita timp cit 
depozitele de materiale nu vor fi 
„sub cheie" — spunea Cornel Plcșu, 

directorul finan
ciar al Grupului 
de uzine pentru 
construcția de va
goane ” *~_J
— nu îmi voi a- 
suma ~ . 
rea să se plăteas
că nici măcar un 
leu drept premiu 
pentru economii 
de materiale". Tot 
aici, contabilul- 
șef, Valentin Cio- 
banu, susținea, 

sus și tare, că pentru a ține eviden
țele contabile ale economiilor reali
zate, ar avea nevoie, nici mai mult 
nici mai puțin, de vreo 30—40 de 
oameni la fiecare secție. Și, țineți 
cont, in uzină există nu - '
de 17 secții de bază !

Cind am încercat să 
anume s-a întreprins concret pentru 
a pune ordine in gestionarea mate
rialelor și oentru stabilirea unor 
instrumente precise destinate co- 
mensurării economiilor de materiale 
realizate de salariați, nimeni nu ne-a 
putut oferi un răspuns precis. Ni s-a 
vorbit în schimb cu lux de amănunte 
despre preocupările insistente ale 
conducerii uzinei pentru populariza
rea prevederilor reglementării în 
secții, ca și despre faptul .că .se aș
teaptă acum părerile și .sugestiile
conducătorilor de secții privind...
modalitățile de aplicare. Iată insă că. 
în ziua investigațiilor, maistrul prin
cipal Vasile Boldan, de la secția pre
lucrări metalice, 
despre așa 
amănunte 
nu au fost 
timp ce șeful 
specifice, ing. 
rea pentru „..... . .......
glementării declarînd : 
am primit-o".

Desigur, nu trebuie uitat nici un 
moment că in dubla lor calitate de 
proprietari și producători, oamenii 
muncii au obligația de a gospodări 
cit mai bine mijloacele materiale alo 
întreprinderii în care lucrează. Și 
pentru înțelegerea deplină a acestei 
îndatoriri, un rol important are mun
ca politico-educativă desfășurată de 
organizațiile de partid in rlndurile 
colectivelor de întreprinderi. Dar a- 
ceasta nu exclude posibilitatea ca 
in situația în care muncitorii fac do
vada unor preocupări asidue excep
ționale pentru obținerea unor rezul
tate deosebite în activitatea lor pro
ductivă de zi cu zi — cum este și ca
zul economisirii unor însemnate 
cantități de materii prime si mate
riale - aceștia să poată beneficia de 
o serie de pîrghii de cointeresare 
materială suplimentară. In acest con
text se înscrie însăși rațiunea elabo
rării reglementărilor privind pre
mierea muncitorilor pentru economii 
de materii prime și materiale.

□ a □ d ■
(Urmare din pag. I)

din Arad
răspunde-

mai puțin

aflăm ce

afirma că a auzit 
ceva, dar nu cunoaște 

pentru că reglementările 
prelucrate in secție, in 

biroului consumuri 
Ion Branea, frunză- 

prima oară paginile re- 
„abia acum

Constantin DUMITRU 
Gabriel GOIA

H ■

— sint doar citeva din măsurile apli
cate sau in curs de aplicare. Conco
mitent, s-a urmărit și aplicarea mai 
bună a procedeelor tehnologice cla
sice. care oferă posibilitatea reduce
rii consumului de cocs Efec
tul ? Pină in prezent, față de 
realizările anului trecut. consuniul 
specific de cocs de aprovizionare s-a 
redus cu 19 kg tonă de fontă, ceea 
ce reprezintă o imbunătățire a anga
jamentului asumat cu 3 kg'tonă.

— Cum apreciați, totuși, fap
tul că numai 80 la sută din nu
mărul normelor din planul (le 
stat și departamental au fost 
îndeplinite, la celelalte inregis- 
trindu-se depășiri ?

— In bună parte, acest fenomen se 
explică prin depășirea structurii pla
nificate a sortimentului. Dar de ce 
să n-o spunem deschis : in unele 
uzine și combinate, responsabilitatea 
față dc gospodărirea rațională a ba
zei de materii prime și materiale nu 
a acționat pe măsura exigențelor ac
tuale. Pentru a concretiza, mă voi 
referi la una din cele mai mari uni
tăți ale metalurgiei noastre, nu pen
tru că aici lucrurile ar sta prost, ci 
pentru că poziția pe care o ocupă 
această unitate, de altfel cu rezul
tate de prestigiu in activitatea 
economică, nu trebuie să permită 
oscilații ale spiritului gospodăresc. 
Așa, de pildă la sfirșitul lunii mai, 
evidențele Combinatului siderurgic 
din Galați consemnau o economie la 
feromangan, ca mai apoi, la sfirșitul 
lunii iunie, la această unitate consu
mul de feromangan să inregistreze o 
depășire de 1 270 t. Dacă asemenea 
situații se pot intilni și in alte uni
tăți ale metalurgiei, aceasta se da- 
torește Insuficientei exigențe mani
festate de comitetele de direcție, de

LA „CLUJANA"

Preocupare susținută pentru 
diversificarea producției

piei finisate cu efect flo- 
ratic normal sau metali
zat, denumit „Terra", piei 
imitație șevro din piei bo
vine, piei finisate cu efect 
bicolor și unicolor. Au 
fost obținute sortimente 
noi de talpă. matrițate 
din cauciuc, colorate, elas
tice, cu o durabilitate 
foarte mare, utilizate 
pentru încălțămintea des
tinată tuturor virstelor. 
Colective mixte de spe
cialiști din cadrul servi
ciului de cercetare al ser
viciilor tehnice și secți
ilor productive au conlu
crat fructuos la realiza

tribuna experienței înaintate

CONTRAST!
Un „Făt frumos"

pentru balaurul

cu șapte capete
odată ca 
că, dacă 
s-ar po-

A fost 
niciodată 
n-ar fi, nu 
vesti — așa încep, de 
regulă, mai toate bas
mele, așa începe și 
povestea de față, deși 
lucrurile s-au intim- 
plat in realitate. A fost 
odată, în urmă cam 
cu vreo trei ani, mare 
nevoie ca fabrica de 
cărămizi a întreprin
derii „Partizanul" din 
Rm. Sărat să fie 
demizată. Zis și 
cut. Fără zăbavă, 
surle și trimbițe 
dat sfoară in țară. 
Așa se face că nu 
peste mult timp, la 
sus-numita întreprin
dere s-a prezentat un 
grup de proiectanți de 
la Secția de industrie 
locală a fostului Sfat 
popular regional Plo
iești. Oameni ener
gici, combativi, hotă- 
riți, dintr-o bucală. 
Le-au zis scurt : „vă 
facem noi proiectele, 
sintem 
cepuți

mo-
fă- 
cu 

s-a

Colectivul fabricii de 
piele și încălțăminte 
„Clujana" din cadrul com
binatului cu același nume 
a depășit, in primele șapte 
luni ale anului, planul 
producției globale și pro
ducției marfă vindută și 
încasată.

Aflăm că depășirea sar
cinilor de plan a mers 
mină în mină cu îmbună
tățirea calității produse
lor. Larga acțiune înce
pută la sfirșitul anului 
trecut de organizare a 
producției pe baza con
trolului în lanț iși arată 
din ce in ce mai mult 
roadele. Desigur, 
organizarea lu
crului după me
toda controlului 
in lanț a necesitat 
unele măsuri de
redistribuire a forței de 
muncă in raport cu cap- 
ficarea, utilizarea mai ra
țională a cadrelor tehnice 
și a corpului de contro
lori de calitate. A fost 
verificat întregul proces 
tehnologic de fabricație, 
pentru a se elimina faze
le de prisos, care de alt
fel nici nu se executau, 
dar se pontau, ținind in 
„conservare" inițiativa și 
hărnicia oamenilor Au 
fost elaborate standarde 
și norme interne de cali
tate S-au organizat con
troale pe flux și pe 
schimburi. A fost întărită 
asistența tehnică in 
schimbul II pină la nivel 
de ingineri-șefi

Există la „Clujana" o 
preocupare asiduă pentru 
innoirea continuă a pro
ducției. diversificarea sor
timentelor si modelelor 
de piele, talpă șf încăl
țăminte In sectorul ă- 
băcării s-a mers pe linia 
asigurării în fiecare ' se
zon a unor sortimente de 
piele echivalente cu circa 
25 la sută din producția 
de încălțăminte. Ținui 
boxurilor cu fața corec
tată. de pildă, a scăzut, in 
ultima vreme, in (avoarea 
unor sortimente noi. -u 
posibilități normale de fa
bricație și la un Dret mai 
convenabil. S-a trecut 
astfel la executarea de

rea sarcinilor de mai sus, 
precum și la elaborarea 
unor tehnologii de lăcuire 
a încălțămintei pentru 
femei și copii, potrivit ce
rințelor modei actuale, 
organizindu-se în acest 
scop un atelier special de 
lăcuiri presate. Nu lipsesc 
la „Clujana" nici preocu
pările pentru creșterea 
randamentului de fabrica
ție, valorificarea superioa
ră a deșeurilor și subpro
duselor. în urma acțiunii 
de substituire a lianților 
din import la tehnologia 
de finisare a șpalturilor 
oentru căptușeli și a tăl
pii artificiale se realizea
ză economii valutare de 
peste 1.4 milioane lei. A 
fost elaborată, de aseme
nea, tehnologia de valo
rificare a deșeurilor de 
piele netăbăcită sub for
mă de făinuri furajere, 
creîndu-se o nouă sursă 
de economii prin valori
ficarea superioară a ma
teriei prime Instalațiile 
necesare pentru aceasta 
se realizează în cadrul 
preocupărilor de autouti- 
lare. In sfîrșit. este in 
curs de organizare un a- 
telier pentru ornamente 
metalice necesare încălță
mintei

Modelele noi de încăl
țăminte obținute din noile 
sortimente de piele si 
talpă schimbă aspectul

comercial și funcțional al 
încălțămintei. Din colecția 
de circa 600 de modele 
pentru semestrul II din 
acest an și trimestrul 1 al 
anului viitor — care poate 
fi consultată in sala de 
mostre a fabricii — au și 
fost contractate circa 400 
de modele de către nume
roșii beneficiari interni și 
externi care au vizitat 
fabrica, apreciind linia 
lor modernă, coloritul și 
calitatea execuției. De 
altfel, in alcătuirea co
lecției. colectivul de cre
atori al fabricii a ținut 
seama de sugestiile re

prezentanților or
ganizațiilor co
merciale in ca
drul celor peste 
30 de întilniri în 
fabrică .satT la( di

ferite tîrguvi și .expoziții, 
precum și in cadrul, unor 
întilniri directe ale spe
cialiștilor fabricii cu oa
meni de afaceri străini.

— Succesele obținute de 
colectivul nostru — ne 
spunea tovarășul Miș 
Candit, secretarul comite
tului de partid al între
prinderii — sint consecin
ța măsurilor luate de con
ducerea partidului și sta
tului nostru privind per
fecționarea planificării, 
organizării și conducerii 
întregii economii. Largile 
atribuții acordate comite
telor de direcție, consili
ilor de administrație, 
precum și creșterea rolu
lui adunărilor generale 
ale salariaților au creat 
un climat de muncă dis
ciplinată și responsabilă 
a tuturor celor ce parti
cipă la procesul de pro- 
ducție Organizațiile de 
partid din- secții și ateli
ere. cei 1 600 de comuniști 
au explicat cu răbdare șî 
răspundere conținutul no- 
ilor măsuri pentru a fi 
înțelese bine de toți cei 
peste 7 500 de salariați. ei 
înșiși constituind un 
exemplu demn de urmat.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

consiliile de administrație, inconsec
venței lor in aplicarea măsurilor sta
bilite pentru reducerea consumuri
lor de materii prime și materiale. 
Cred că numai mobilizind pe fiecare 
muncitor, pe fiecare salariat in ac
țiunea de gospodărire cu maximum 
de răspundere a tuturor materiilor 
prime din siderurgie, numai expli- 
cind convingător, prin calcule eloc-

50 de lei, față de anul trecut. 
Concret, ce măsuri a luat minis
terul in semestrul care a trecut 
pentru a preintimpina o aseme
nea involuție nedorită in utili
zarea fondurilor fixe și ce rezul
tate s-au obținut ?

— Ca urmare a criticii întemeiate 
făcute ministerului de secretarul ge
neral al partidului nostru, pentru

vente, implicațiile economice deosebit 
de costisitoare ale risipei de materii 
prime și materiale, numai promovind 
un program de măsuri politico-or- 
ganizatorice realist, adecvat la spe
cificul fiecărei unități, se pot obține 
rezultatele scontate. De altfel, tocmai 
bazindu-ne pe spiritul de inițiativă și 
capacitatea creatoare a muncitorilor, 
tehnicienilor și specialiștilor noștri, 
conducerea ministerului a elaborat 
un program concret, cu termene și 
responsabilități precise, astfel ca pină 
la sfirșitul acestui trimestru practic 
să nu se mai poată vorbi de depăși
rea consumurilor specifice la nici un 
sortiment.

— La ședința din noiembrie 
1970 a Comitetului Executiv al 
CC. al P.C.R. și a guvernului a 
fost criticat faptul că pentru 
anul 1971 s-a prevăzut ca, pe 
ansamblul industriei metalurgi
ce, producția globală la 1 000 lei 
fonduri fixe tâ fie mai mică cu

faptul că indicatorul producție globa
lă la 1 1'00 lei fonduri fixe in meta
lurgia feroasă prezenta in 1971 o scă
dere. față de realizările obținute in 
anul 1970, s-au organizat analize în 
centrale și unități care au dus la 
stabilirea și aprobarea prin plan a 
unui nivel mai bun cu 12 lei /I 000 lei 
fonduri fixe față de cel propus ante
rior Pe primele șase luni acest nivel 
a fost îmbunătățit cu 8,4 lei/1 000 Ici 
fonduri fixe și sint posibilități ca in 
semestrul II el să crească în conti
nuare.

— Nu o dată beneficiarii dv. 
interni au reclamat că intimpinâ 
mari greutăți la contractarea 
metalului ți pe parcursul execu
tării contractelor. Ce măsuri 
concrete intenționează să la mi
nisterul oentru lichidarea și 
prevenirea unor asemenea nea
junsuri ">

— Deficiențele 6e referă la faptul

că unele centrale, îndeosebi Centra
la siderurgică Galați, au făcut o e- 
șalonare a livrărilor neechilibrată pe 
luni și, totodată, au prevăzut terme
ne globale de livrare și nu pe tipo- 
dimensiuni. De asemenea. Centrala 
industrială de țevi, trefilate și cabluri 
nu a asigurat întreaga gamă sorti
mentală, in special la țevi. Tocmai 
de aceea, aceste probleme au fost a- 
nalizate temeinic in ședința colegiu
lui d.in luna iulie, cind s-au luat o 
serie de măsuri concrete menite să 
lichideze și să preintimpine asemenea 
deficiențe din activitatea unităților 
noastre. Astfel, s-a luat hotărirea ca 
centralele industriale să contracteze 
producția cu termene de livrare în 
tranșe lunare egale, să fixeze ter
mene de livrare pe tipodimensiuni in 
cadrul cantităților contractate, iar 
pentru satisfacerea cerințelor acelor 
beneficiari care solicită cantități sub- 
minimale, s-a prevăzut cumularea a- 
cestor cantități și livrarea lor, in ba
zele ministerului, cel mai tirziu in a 
doua lună a trimestrului. Cit priveș
te recuperarea restanțelor la livrări, 
s-au stabilit grafice și, totodată, s-au 
luat măsuri pentru prevenirea defi
ciențelor care au determinat întîrzie- 
rile din semestrul I la livrări. Iată 
de ce sperăm ca pină la sfirșitul a- 
ceslei luni să nu mai înregistrăm 
restanțe. Hotărîtoare în rezolvarea a- 
cestor probleme legate de buna a- 
provizionare cu metal a beneficia
rilor interni este intervenția consi
liilor de administrație ale centrale
lor industriale, care sint obligate să 
respecte riguros prevederile din le
gea contractelor Gconomice, să nu 
admită nici unei întreprinderi igno
rarea cererilor concrete ale benefi
ciarilor. Trebuie să se înțeleagă clar, 
in fiecare unitate a industriei meta
lurgice. că producția noastră nu este 
un scop in sine și că ea trebuie să 
satisfacă cit mai bine, la nivelul po
sibilităților tehnice și materiale crea
te, cerințele concrete ale economiei.

început să afle de Is
prăvile zmeilor. 9~ 
locuind unul din 
lajele de bază ale fa
bricii, colergangul, cu 
un tren cu valțurl, 
specialiștii respectivi 
au sortit întreprinde
rea la inactivitate. 
Deloc zgîrciți cu stu
diile, verificările și 
completările ulterioa
re de tot felul, au
torii documentației au 
„topit" ban după ban 
pină la frumușica 
sumă de 13 milioane 
lei. Nici un balaur cu 
7 capete nu ar fi fost 
în stare să înghită ~ 
tit de mult ! Conse
cințele ? Fără a mai 
socoti cheltuielile de 
„modernizare", o pier
dere de producție de 
aproape 5 milioane 
lei, datorită faptului 
că unitatea din Rm. 
Sărat nu a reușit nici 
pină astăzi să-și atin
gă parametrii proiec
tați. Ar fi păcat ca 
povestea să se sfir- 
șească aici. Poate s-o 
găsi un „Făt-frumos" 
prin forul de resort 
care să ia urma 
„zmeilor", răsplătin- 
du-i după lapte, așa 
cum se întîmplă in 
toate basmele — și 
nu numai în basme.

ln- 
uti-

S-a năruit iubirea lor

de

a-
o

ca

a-

meșteri pri- 
și de nimeni 

Intrecuți". Și s-au 
pucat de lucru cu 
forță grozavă, 
zmeii. Și, trecură zile 
în șir și luni și ani și 
mare le-a fost mirarea 
rîmnicenilor cind au

Că se înțelegeau 
bine împreună, că se 
completau atit de fi
resc, incit părea că ni
meni și nimic nu-i Va 
putea despărți nicio
dată. nu mai era un 
secret pentru întreg 
județul Brașov. Armo
nia lor nu se cerea în
treținută prin vorbe. 
Un simplu gest era în
deajuns : Uzina de 
autocamioane Brașov 
expedia uzinei „6 Mar
tie" din Zărnești semi
fabricate care erau 
transformate in diver
se tipuri de subansam- 
ble și piese de schimb 
pentru autovehicule. 
De ani și ani făceau 
același lucru și erau 
mulțumiți de ei. Cind 
venea poștașul, inimile 
celor din Zărnești se 
umpleau de o bucurie 
secretă : nu se putea 
să nu aibă și pentru ei 
măcar o telegramă de 
mulțumire, care să-l 
copleșească cu o sin
ceră afecțiune.

Dar, acum totul a ră
mas învăluit in fumul 
nostalgic al amintiri
lor. Dintr-odată. in
tr-o singură noapte — 
chiar in noaptea de 
revelion — colabora
rea lor s-a năruit, bra
șovenii intorcind spa
tele celor pe care i-au 
înconjurat cu atita 
căldură din anul 1966 
încoace. Să se fi

sat amăgiți de far
mecul colaborării cu 
altă întreprindere ? E 
greu de spus. Mai 
ușor de spus și de 
constatat e faptul că 
nu mai vor să audă de 
uzina din Zărnești, de 
piesele lor, de con
tractul bilateral în
cheiat, de nimic. Dacă 
se poate numi nimic 
o restanță de peste 
106 mii de piese semi
fabricate, numai in 
primul semestru din 
acest an. Suferința 
provocată uzinei din 
Zărnești nu-i impre
sionează cituși 
puțin, chiar dacă 
înseamnă goluri 
producție, stagnări 
utilaje și nerealizarea 
indicatorilor de 
la vechiul lor 
laborator. Cu 
vorbe, divorț 
Dacă intr-adevăr 
doi parteneri contrac
tuali nu mai pot 
fi reîmpăcați, atunci 
înainte de a se despăr
ți să-și împartă după 
cuvenita socoteală 
dreaptă și bucuriile și 
necazurile adunate îm
preună atiția ani in 
Șir. Și, atenție mărită 
la necazuri. Ar fi ne
drept ca uzina „6 Mar
tie" din Zărnești să l-e 
suporte pe toate, mal 
ales că și astăzi ea a 
rămas

total, 
cei

fidelă iubirii

deal!
Un riu care să curgă 

la deal nu s-a pomenit, 
pentru că ar fi însem
nat să contravină le
gii gravitației. Și to
tuși, lucrătorii Trustu
lui de îmbunătățiri 
funciare de la șantie
rul Gălățui—Călărași, 
județul Ialomița, și-au 
propus să demonstreze 
că legile fizicii pot ti 
infirmate. Și iată cum. 
Pe terenurile amena
jate pentru irigat la 
cooperativa agricolă 
Independența au fost 
făcute, canale pe caro 
apa, ca să poată ajun
ge la plante, ar trebui 
să urce la deal. O va
riantă a cintecului 
„Riule ce curgi la va
le", actualizată în con
sens cu noua descope
rire. Este neclar cum 
s-au făcut probele cu 
apă pe cele 1 118 hec
tare, așa cum pretind 
semnatarii procesului 
verbal, dacă pentru a 
pătrunde din ca
nalul secundar CD 4 in 
canalele laterale CDS 
13 și CDS 14, executa
te in contrapantă, apa 
trebuie să urce la deal. 
Autorii lucrării cu pri
cina au și găsit expli
cația : canalele sint 
năpădite de buruieni 
care împiedică scurge
rea normală a apei. 
Nu contestăm afirma- 

tmburuienarea

canalelor împiedică 
curgerea apei. Dar a- 
ceasta nu micșorează 
cu nimic răspunderea 
pentru nerespectarea 
proiectului. Acum tre
buie să vină din nou 
proiectantul să propu
nă o soluție. Va fi 
construit, probabil, un 
stăvilar care să ridi
ce cota apei din cana
lul CD 4 ca să poată 
pătrunde in canalele 
laterale — soluție care 
presupune cheltuieli 
suplimentare și, mai 
ales, va intîrzia iriga
rea porumbului. As- 
persoarele și conduc
tele așteaptă montate, 
dar nu pot iriga pen
tru că apa nu intră pe 
canale. Pentru a sal
va situația s-au 
provizat zăgazuri 
pietre, butuci, b 
ieni, dar cu riscuri 
pentru canale : se pot 
produce rupturi de 
maluri, colmatări etc. 
Iată cum se prezintă 
o lucrare nouă, pentru 
care s-au cheltuit mi
lioane. la numai două 
luni după ce trebuia 
recepționată. Să nu fi 
cunoscu* cei car- au 
conceput-o legile fi
zicii ? Greu de crezut. 
Mal curind credem că 
n-au cunoscut legile 
răspunderii, 
încă învăța 
„post factum".
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Gînduri despre o majorii

îndatorire sociala: reciclarea
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întreaga țară este un șantier. De 
douăzeci d#- ani si mai bine un 
imens șantier — dar niciodată, poate, 
ea in aceste zile, oamenii nu au fosi 
aiit de puternic, de grav aș zice, 
► trfibătuti de suflul amplu, fierbin
te. patetic eroic al muncii desfășu
rate sub flamura marelui Ideal co- 
munisL al muncii pentru bunăstare 
și fericirea patriei socialiste. înțelep
tele cuvinte ale conducătorului țârii 
și partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au trecut prin fiecare 
suflet, dcscâtușind rezerve nebănuite 

energie, de hotarirc, de maturi- 
revoiuț.nnarâ. Secretarul gene- 

al partidului ne cheamă pe toți 
la muncă devotată, cu pasiune și lu
ciditate. muncă pusă m slujba împli
nirii țelurilor socialismului.

Si ne cheamă spre perfecțiune 
Pertecțiune lăuntrică. morala. si 
perfecțiune in munca noastră, in ceea 
ce dăruim, trainic, societății socia
liste.

...Sint brodate parcă cu un fir de 
foc dealurile țării cu cărărui pc care 
le străbateau din vechime umbrele 
alor noștri, cu desagi, cu straițe- cu 
papomițe ia spinare, venind spre 
școlile modeste, spre internatele-ca- 
zărmi. spre groaznicele, spre sinee- 
roasele ateliere de ucenicie de altă
dată. cu slana $i cu pita, cu mălaiul 
cald, cu torbs de fasole : cu lacri
mile și cu dorul și cu șoapta de foc 
să învățăm și iarăși să învățăm și să 
ieșim o data cu toții la lumină — șj 
tă-i scoatem ’a lumină și pe ăi mici, 
râmași acasă flăminzi și goi. Sint 
pline plaiurile tării ae asemenea că
rări oe foc ale științei, ale culturii, 
ale meseriei, ale uceniciei, ale ca
lificării in vechea Românie.

Astăzi, in alte împrejurări istorice, 
cu alte condiții materiale si morale 
puse la indeminâ. sint chemate la 
lucru țoale spiritele, toate marile 
rapacități creatoare ale acestei țări. 
La un efort continuu, la perfecțio
nare.

Ce Înseamnă, prin urmare, acest 
cuvint : reciclare ? Oare pină la 
apariția noii legi a muncii socia
liste. legea reciclării, nu s-a ihVă- 
lat ? Nu avem invățâmintul de zece 
ani gratuit $i obligatoriu ? Nu avem 
școli de toate gradele, de toate ca
tegoriile — școli profesionale, .teh
nice. licee dc apeciali'ate și teoreti
ce, institute, politehnici- universități, 
ramurile industriei nu au liceele lor. 
școlile lor profesionale, tehnice, insti
tutele lor de studii? Nu se învață la 
seral, ia fără frecvența, la cursuri dc 
zi. la locul de muncă, in toate fa
bricile și pe toate șantierele țârii ? 
Nu se țin la noi cursuri de specia
lizare. cursuri de instruire, nu au 
loc trimiteri in străinătate pentru

•pecializare ? Nu se dau sute de teze 
pentru diplome de doctorat ? Nu se 
fac mii și mii de inovații și invenții, 
nu se tipăresc mii de titluri de cărți 
tehnice m milioane de exemplare ? 

Fără îndoială câ răspunsul la a- 
ceste întrebări nu poate fi decit afir
mativ. în toate marile noastre reali
zări sint concentrate șj s-au mate
rializat cu trăinicie uriașe eforturi 
spirituale, uriașe competente, fiin- 
dirc. clarviziune, pregătire neîn
treruptă. Ceea ce strălucește pe 
chipul constructorilor, pe chipul ma
rilor construcții este aceasta lumi
noasă frunte care gindește. care con
centrează in ca lumina gîndurilor, a 
studiului, a pregătirii. Cita lume a 
trecut prin procese de ..reciclare in 
mers" — chiar înainte de intrarea in 
circuit a acestei noțiuni — avind să 
colaboreze la construcția sistemului 
hidroenergetic de la Porțile de Fier, 
cite zeci de oameni au trebuit să 
treacă printr-o autentică reciclare 
pentru a se angaja in construcția 
sistemului de la Lotru. Și e firesc sa 
fie așa Fiecare construcție com
portă un imens volum de probleme 
noi. Există un efort profesional de 
a adapta tehnica, de a ne-o însuși, 
de a ne acomoda, de a o cunoaște : 
și un efort și mai mare de a crea noi 
înșine. Sint cu zecile de mii cazu
rile de oameni care au pornit cu o 
meserie, cu o calificare si acum stâ- 
pinesc citeva : au trecut cu fiecare 
fază nouă a construcției socialiste m 
altă meserie, au învățat mereu, au 
ajuns „universali". Și există zeci de 
meserii, de profesii care in ci ți va 
ani și-au schimbat cu totul profilul, 
s-au ti-anslormat in cu totul altceva. 
Ce înseamnă legea reciclări, 
tînăra, moderna platformă ____
trială a Piteștiului, unde in cițiva 
ani oamenii au străbătut vitejește și 
cu admirabile aptitudini, cu com
petență de maeștri, etape de zeci și 
zeci de ani ale industriei, ale tehni
cii. ale civilizației ? I Se învață, se 
studiază, sc construiește și se creea
ză in România — și nu pentru di
plome, și nu de dragul titlurilor și 
al literei moarte, ci pentru viată și 
cu o vitalitate spirituală autentică 
Cine va da doctorate platformei in
dustriale a Piteștiului, că oamenii de 
acolo n-au răgaz de așa ceva, țelul 
lor este mult mai mare, ambiția lor 
mult mai adevărată. mindria lor 
mult mai modernă, mai racordată Ija 
epocă și la sarcinile țării ? Cine, vji 
acorda vreodată doctorate acelor 
c-pecialiști — tineri împărați in spe
cialitatea lor. in sute de specialități, 
profesii — care au înălțat Combina
tul siderurgic de la Galați, orașul 
Galați ? Și celorlalți specialiști, de 
peste Dunăre, de peste Munții Mă- 
cinului. care au impodobit Romania

pentru 
indus-

doi înlerpreți de Înaltă 
clasă . Ktchurd Harris șt 
Alee Guinpss. O altă opera 
de ampioar”. 
coproau< ție a 
Defa-Deriin și _ 
regia lui Konrad Wolf 
redă 
și cu

nisip** al regizorului Huli 
Bartlett — inspirat din 
tci lorilp. lui Jorge Atna-lo, 
consacrate copiilor vaga
bonzi din Bahia : filmul — 
convingător interpretat de 
copii, intre care $1 eroii 
săi reali — «urprinde con
traste ale realităților bra
ziliene și tragismul ex.it>- 
tențel copiilor abandonați, 
insă povestea in sine e 
destul de simplistă, a lunci 
sa idealizeze pc micii de- 
Uncvenți funii aflați ta vir
ata adolescenței) treci nd 
prea ușor peste actele lor 
antisociale, peste răfuieli 
■dngeroa«e și violuri rela
tate pe ecran „obiectiv", 
adică fără atitudine... De-

oamenii o credeau tnzes- 
cu darul suprauatu- 

de « vindeca orice 
boală cu apă sfințită - 
dobindefte pe ecran valoa
re simbolică, ondamnind 
fariseismul claselor privi
legiate șl afirmlnd, prin 
negație, necesitatea luptei 
organizate împotriva ex
ploatatorilor. Filmul ar* 
imagini de violență, masa
cre slngeroasc. insă impu
ne atenției personalitatea 
originală a creatorului ei 
talentul actriței Idalia An- 
reiis» Ambele filme au pro
dus o puternică impresie 
asupra partlcipanților la 
festival.

Faptul, că, Iii aceeași

„Cinematograful in lup
ta pentru progres social" 
aceasta e tema dezbaterii 
care 8-a desfășurat timp de 
două zile în Sala Blbfi a 
Uniunii cineaștilor. Chiar 
de la primele Intervenții, 
dezbaterea s-a constituit 
intr-o pledoarie pasionată 
pentru o orientare a artei 
filmului in direcția res
pectului țață dc adevăr, a 
unei atitudini militante, 
angajate lat* de proble
mele \ hale eu care ac oon- 
fruitlă omul contemporan. 
Cineaști din diferit? fă. i 
au dat — de la tțCBURta 
tribună w festivalului — o 
replică fură echivoc pro
motorilor evazionismului; 
filmelor, comerciale care 
creează o imagine ideali
zată a vieții din țările ca
pitaliste/ ca și peliculelor 
ci exaltă violența gra
tuită, erotismul, disperarea 
sterilă. Forța argumente
lor, ca și autoritatea și di
versitatea participantelor 
impun dezbaterea ca o ma
nifestare de amplă rezo
nanță actuală. Simpla spi
cuire din lista vorbitori
lor este semnificativă : 
d.upă cuvintul introductiv 
rostit de A. Karaganov, se
cretar al Uniunii cineaști
lor din U.R.S.S., s-au urcat 
la tribună regizorul Ngu
yen Hong Nhgi, secretarul 
general al Uniunii cineaș
tilor din R.D. Vietnam, re
gizorul argentinean Leo- 
poldo Torre Nilscn, regizo
rul american Sydney Pol
lak, S. Zwonlcek, direc
torul Institutului 
cinema, regizorul 
Kaneto Shindo, „___
L. Bclag din R.D. Germa
nă.- operatorul Than The 
Zan, reprezentant al Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul 
criticul 
Mai-tin, 
german .. .
regizorul român Aurel Mi- 
heles, Mark Donskoi, maes
tru al cinematografiei so
vietice, și alții.

Am ascultat profe.siuni 
de credință, apeluri la res
ponsabilitate umană și so
cială a creatorilor de fil
me, conturarea unei plai- 
torme comune de idei ge
neroase, in spiritul și 
sprijinul -celor mai înalte 
năzuințe ale omenirii, al 
luptei popoarelor pentru 
libertate, pace și progres.

Intr-un fel, ....  ... .
dezbaterii au fost implicit 
formulate și criterii esen
țiale de apreciere a filme
lor prezentate la actuala 
ediție a festivalului. Fără 
a reveni asupra peliculelor 
consemnate in coresponden
țele anterioare, vom ală
tura filmului japonez „Să 
trăiești azi, să mori mîine" 
două filme diferite intre 
ele ca stil și factură, dar 
care impun deopotrivă prin 
acuitatea mesajului lor. 
Firescul, simplitatea po
vestirii acordă un plus de 
emoție filmului vietnamez 
..Tinăra Nhung" (regia 
Ngaen- Duc Hlnh și Dang 
N’hat Mînhf după nuvela 

-omonimă a scriitorului sud1- _ 
vietnamez Nguen Gang) 
consacrat eroismului unei 
tinere saigoneze in lupta 
împotriva intervenționiș- 
tlior americani. Fie că e- 
vocă retrospectiv copilăria 
amară a eroinei, fie câ 
prezintă acțiunile armatei 
populare de eliberare și 
actul temerar al tinerei 
Nhung. filmul cucerește 
prin acuratețea imaginii și 
a jocului actoricesc, suge- 
nnd fără emfaza hotârirea 
și spiritul de sacrificiu, 
frumusețea și tăria mora
lă a patrioților sud-viet- 
namezi. Merită menționa
ta aici naturalețea inter
pretei rolului titular, actri
ța Ai Van. Mult mai labo
rios ca fabulație și îndeo
sebi din punctul de vedere 
al compoziției 
filmul cubanez . ___ ..
pei" (regia Manuel Octa
vio Gomez) este un pam
flet la adresa ignoranței 
și a politicianismului care 
speculează, fără scrupule, 
ignoranța păturilor încă 
neevoluate ale poporului. 
Filmul evocă intimplări 
reale petrecute intr-o pro
vincie din estul Cubei in 
anul 1936. Dar istoria săr
manei Antonica — femeia 
care se credea și pe care

Goya — 
studiourilor 
Lenfilm, in

cu aui> nticitate. dar 
inegalități de relief 

dramatic, atmosfera, cek 
brului roman al Iul Feuchi- 
wanger (in rolul titular 
actorul Donatas Bamonia 
realizează u compoziție re 
rnarcabU-''.

Dintre film* le care rh 
rulat pină acum nui 
mințim producția maghiară 
„Familia roih" 
l-abil (film care ș fost pc 
zentat șl pe ecranele noas 
ne, primit cu interes d* 
critică și spectatori); filmul 
ae debut al regizorului 
Mpaniol Roberto Bodegas 
„Spaniolii la Paris" — po
vestea unor emigrante, is
torisită cu discreție ți pri
lejuind actriței Ana Belen 
o creație emoționantă , 
„Maihias Knelssl", de re
gizorul vest-german Rein
hard llauff, un film de <u 
mosferă, cu tentă socială, 
realizat in spiritul natura
lismului clasic german. Sint 
programate, in continuare, 
lilmele „Cheia" (Ceho
slovacia), „Axei șl Elina" 
(Finlanda). „Pasărea nea
gră cu pată albă" (U.R.S.S ). 
..Oamenii de pe Nil' 
(R.A.U.).

Centrul de greutate «1 
festivalului îl constituie, 
prin tradiție, concursul fil
melor de lung metraj. Pa
ralel au loc și alte mani
festări vrednice de toată 
atenția. De pildă, concursul 
filmelor pentru copii este 
prezidat de două jurii — u - 
nul al profesioniștilor din 
diferite țâri și un al doilea 
alcătuit din... copii, chemați 
să-și spună și ei cuvintul 
asupra filmelor care le sint 
destinate. Au intrat in 
competiție 79 de filme, de 
genuri diferite, multe din
tre ele excelente — de la 
scurte desene animate sau 
filme didactice, pină 'a 
basmul „Pielea de asin" 
de Jacques Demy, cu Ca
therine Deneuve in frun 
tea distribuției. Aprecierile 
sint premature. Ziua de a n 
este aproape integral re
zervată prezentării s?l°r • 
ției românești de filme 
pentru copii.

Foarte animată este st 
confruntarea scurt-metr;- - 
jelor, in cadrul căreia fil
mul „După 10 ani" de Eu
genia Gutu a fost primit 
cu mult Interes.

...Festivalul atrage aten
ția omului de pe stradă 
mai intîi prin însemnele 
sale exterioare — zecile de 
steaguri multicolore, afi
șele, panourile plasate In 
multe locuri dintre cele 
mai frecventate ale Mos
covei. Apoi, evident, prin 
fiLmele prezentate in con
curs și in afara competi
ției — urmărite de un pu
blic extrem de numeros. 
In sfirșit, prin prezența 
unor personalități de pres
tigiu ale ^ecranului sovietic 
si ' internațional — deter- 
minind afluența specifică 
a fotoreporterilor și opera
torilor de filme sau tele
viziune și a nelipsiților a- 
matori de autografe. Intre 
numele care captează inte 
resul publicului 
Mary Tdrdcsik. 
Vlady, Maximilian 
Tatiana Samoilova, 
ley Kramer. Ossie 
vis. sau artiști de 
și plini de farmee din ță
rile Asiei și Africii, ale 
căror nume sint insă mai 
puțin cunoscute publicului 
european. Este insă greu și 
nici nu ne propunem să 
enumerăm toate „starurile" 
festivalului, intre care — 
după prezentarea filmului 
,.Mihai Viteazul'* — Ioana 
Bulcă, Irina Gărdescu și 
Amza Pelea se bucură de 
o cotă înaltă de populari
tate.
Dincolo Insă de aspectele 

și atmosfera specifică de 
..festival", intllnirea cine
matografică de Ia Moscova 
trăiește prin însemnătatea 
idealului de artă pe care 
îl afirmă, prin contribuția 
sa la orientarea umanistă 
a celei mai populare din
tre arte.

• Brigada Olverte In alertă :
PATRIA -- 11,3U; 14: 18.30; 10;
21 ÎS. BUCUREȘTI 8.30; 10.30.
12.30, 14.30; 18.43; 19. 21. GRADINA 
DUJNA - 20.15.
• Un loc pentru 
CAPITOL — 9; 11;
21, la grădinii — io;
• Floarea soarelui
LATULUI - 17.13 (seria
- 3781); 20,16 (seria dc 
3785) SCALA - 10,30, 
18,45: 21,15. GRADINA
— 20.
• tndrAgoitlții : CENTRAL
9.30; 19; 15; 17.30; 20,15.
• Dispariția lui Tlmo : LUMINA
— 0—16 tn continuare; 18,15; 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Lânțlțoare verzi ; DOINA
11.30; 13.45; 16; . 18,13; 20,30.
• Secretul planetei maimuțelor :
LUCEAFĂRUL - »; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21. FESTIVAL — 9; 11,16; 
13.30; 16; 18,30; 21, la RrâdlnA -
20.15, FAVORIT — 9.15; •• -*•
13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Săpiămtna nebunilor : 
DERN - 9: 11.15; 13,30_î 16:
20.30, la grădină - “
— 9: 11,15; 13,30; 
MELODIA — 9;
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. CIULEȘTI -- 
15,30; 19.
• Notre Dame de Paris : GR1VI- 
TA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20.30.
• Mlhal Viteazul : POPULAR — 
15,30; 19.30.
• Bătălia de pe N’eretva : LARO- 
MET — 15,30; 19.
• Esop : RAHOVA — 15.30; 17.45;
20.15.
• Vacanța la mare : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Femeia nisipurilor : CINEMA
TECA (sala Union) — 9.30: 11.45: 
14: 16,15; 18.30: 20,45.
• Turnul do aramă : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Elefantul Slowly : TIMPURI 
NOI — 9,15—20 în continuare.
• Al 4t-lea : VIITORUL -
16; 18; 20.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : LIRA — 15.30, la 
grădină — 20.
• Romeo șl Julicta : MIORIȚA — 
9.30; 12.45; 16.15; 19.30.
• Din noti 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.
• Faraonul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• Secretul din Santa Vittoria : 
CRÎNGAȘI — 15; 17,30; 20.
• Capcana : FLACARA — 
18; 20,15.
• Greșeala fatală : AURORA 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18. la grădină
— 20.15. GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30, TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 1G; 18,15. la grădină — 20.30.
• Tntilnire 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 : FLAMU
RA - 9—11,15
• S-a intîmplat în recunoaștere : 
MOȘILOR — 15.45: 17,45, la grădi
nă — 20.15.
• Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.15: 17.30: 20.

tndrAgObtlțl :
13; 15; 17; 19

; 21,45.
: SALA PA- 

dc bilete 
bilete 
13,13; 16; 
SELECT
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Festivalul internațional

al filmului de la Moscova
cu o unică, imensă și splendidă pri
veliște de podgorii și grădini, in mult 
visatul ral al Nlculițelului ? *”
aceste minuni — și altele și 
mari — s-au făurit pe 
românesc prlntr-o înaltă 
profesională, prin știință 
înnobilată de o conștiință 
o conștiință racordată la 
creatoare a epocii, la marile idei ale 
partidului !

Prin urmare, după gindul meu. le
gea reciclării nu are misiunea sa 
stimuleze, să ațițe dorința de a iiț- 
vâța : dorința exista, și incâ in pro
porții dc masă. Menirea legii e alta : 
sa creeze un cadru organizai, forme 
instituționalizate și obligatorii. Și. 
mal ales, să realizeze un climat pro
pice. competitiv, al dezvoltării 
iirinării spiritului creator.

Un popor se definește prin 
dirca sa creatoare, sc prezintă 
reprezintă prin această gindire 
toarc. Tensiunea spirituală a ___
țări provine din calitatea înaltei ten
siuni spirituale a fiecărui om care 
respiră și gindește și muncește in a- 
ceastă țari, din priceperea, măies
tria. competența, inteligența, talen
tul : provine din suma de spirituali
tate. de pregătire, de gindire a fie
cărui om in parte.

Prin legea reciclării se creează 
făgaș fertil pentru pasiunea reală 
nu numai de informare, ci îndeo
sebi de confruntare cu înaltele eta
loane valorice naționale și mon
diale, cu propriile potențe și resurse 
de gindire și îndrăzneală creatoare. 
Dar nu gindirea ca un vas gol si 
steril, ci ca o hidrocentrală pusă In 
mișcare de uriașul șuvoi de date 
clare ale cunoașterii și experienței 
pentru a tișni fulgerul gingaș al 
ideii.

La o dotare tehnică modernă tre
buie să corespundă o dotare știin
țifică, o calificare, o pregătire înal
tă. Dacă dotarea tehnică o face 
tul. pregătirea, calificarea.
zarea constituie datoria 
popor, depind 
de eforturile . „ ... ,.
A fi solidar cu opera la care parti
cipi înseamnă a dispune de pregăti
rea. dc capacitatea de a ajuta din 
toate puterile la dcsăvîrșirea acelei 
opere.

Griul imbâtrinește. iarba imbătii- 
ne.șle. pămintul imbâtrinește. ideea 
imbâtrinește. omul imbâtrinește, 
formula imbâtrinește, problema im- 
bătrinește, cuvintul. proporția im- 
bătrinesc. Nota in catalog imbă- 
trînește ; hnbătrinește diploma in 
mină și imbâtrinește medalia. înaltul 
titlu : imbătrinesc teoria și gindul. si 
lucrul făcut și succesul și cintecul și 
visul. Există in toate lucrurile o 
tendință firească spre oboseală. Și 
există o la fel de firească nevoie de 
trezire, de efort, de înnoire, de luptă 
cu inerția ; există inovația, inven
ția, descoperirea. Și noile cerințe si 
investiția. Există Noul. Atotputer
nic. implacabil — uriașă, neistovită 
devenire veșnic tinără. Există pri
măvara din adincul tuturor lucruri
lor. Lumea răsună de vuietul efor
tului. de trosnetul inerției, de ex
ploziile mugurilor, ale florilor, ale 
germinațiilor, ale ideilor, ale desco
peririi. ale invenției. Uriașe șuvoaie, 
uriași curenți oceanici ară pină tn 
adine lumea, ducind pe coama lor 
tot ce-i sortit pieirii și scot la iveală 
ceea ce se naște, ceea ce apare

Există, desigur, o îndărătnicie, o 
viclenie a vechiului, dar există și o 
neîndurare, o necruțare, o teribilă 
energie a tot ce este innoire. pro
gres — și asta ne trebuie. în uriașa 
furtună care scutură într-unâ pomul 
cunoașterii, rămînem totdeauna noi. 
muncitorii, oțeliți. înarmați cu lu
crurile cele mai trainice și nepieri
toare.

Astăzi, partidul ne spune : învă
țăm gindind, gindim muncind, mun
cim invățind.

Traian COȘOVEI

Toate 
_ , mai 

pămintul 
pregătire 
luminata, 
socialistă, 
tensiunea

și i-

«in
și se 
crea- 
unei

___Jla- 
special.- 

intregulul 
de întregul popor, 

întregului popor.

Producție a studiourilor din R. P. Chineză, interpre
tează ansamblul de balet al Operei din Pekin. Cu : Hlu 
Tiu-tan, Tiu Tin-hua, Giu-cen, Hi Sin-in, LI Cen-slan, 

Van Ți-u

I

I

17,00 Deschidere* emisiunii. „Cupa 
vacanței- — emisiune pentru 
școlari. Transmisiune de la 
baza sportivă a Palatului 
Pionierilor. Crainic prezen
tator Cristian Topescu

17.50 Cintâ Irina Micuț 
18,00 Căminul
18.50 Lumea copiilor. Prezintă Ml- 

haela Istrate și Iurie Dane
19.10 Tragerea Loto
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici
10 30 Telejurnalul de seară. Sport 
20.00 Cronica evenimentelor in tei- 

ne. de Eugen Mândrie
20,15 ..Sara pe deal" — spectacol 

literar-muzlcal. în program : 
Versuri de Mihai Emines- 
cu, George Coșbuc, Octavian 
Goga. St- O. Iosif, Ion Plllat, 
Nicolae Labis. Zaharia Stan- 
cu. Ion Brad. Texte din ..Cîn- 

României" de Alecu

Russo. Iși dau concursul ; 
Constantin Bobescu, artist 
emerit. Constantin Bărbuies- 
cu. Mariana Mihuț, 
Ispas. Dora Cherteș, 
Rebengiuc. Mircea __T_, 
E’.ena Sereda, Sorin Gabor. 
Maria Pletraru. Ana Piuaru, 
corul ansamblului „Rapsodia 
Română'-. Dirijor Anatol Go- 
reaev Soroceanu

20.40 Fiin artistic : ..Aducătorul 
își asumă riscul" — producție 
a studiourilor franceze. 
Jeanne Moreau, Serge I 
giani și Paul Meurisse 
premieră pe țară

22,10 Pagini umoristice din litera
tura română. ..Vegetarian" 
de George Ranetti. Cu : Ta
mara Buciuceanu și Dem. 
Savu • „Belerege" de Con
stantin Argeșeanu. Cu : Au
rel Giurumia, Victor Moldo
van. Ion Ulmeni. Alfred De- 
metriu, George Paul Avram, 
Ion Bog, Florin Crăciunescu 
și Dona Cotrubaș

22.30 Studioul ----- -----
gram de 
ținut de 
R.D.G.

Catița 
Victor 
Bașta,

șlagărelor — 
muzică ușoară 
tineri soliști

2* 50 Telejurnalul de noapte

Săptdmîna viitoare pe ecrane:

DETAȘAMENTUL ROȘU

DE FEMEI

MO-
___ _ ... 18,13;

■ 20, FEROVIAR 
16: 18,15; 20,30. 

11,15; 13,30; 16;

ceh de 
japonez 

regizorul

de Sud. 
francez Marcel 
regizorul vest- 

Alexander KlUge,

în

In. cadrul. .

teatre
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" Ga grădina Boema) • Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
româna-' : La izvoare de frumu
sețe — 17.30

EDITURA POLITICA 
AU APĂRUT :

TEORIE SI 
EXPERIMENT 

(Coleclia „Materialis
mul dialectic și științele 
moderne" vol. XIV)

9 Miksl Dufrenne : 
PENTRU OM. Eseu.

(Colecția „Idei contem
porane')

i

i
1

i

plastice, 
„Zilele a-

Pledoarii elocvente 
pentru o atitudine

față de problemele 
contemporaneității

■ ■

CORESPONDENTA TELEFONICA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

competiție, producția unor 
cinematografii cu veche 
tradiție se confruntă cu 
realizările unor studiouri 
aflate la început de drum 
dă o nota distinctă festi
valului de la Moscova. Și 
se poate afirma că cinema
tografiile mai tinere aduc, 
adeseori, o contribuție re
velatoare pe linia angajă
rii sociale, chiar dacă — 
inevitabil — lipsa de expe
riență se face citeodata 
simțită in opera cineaștilor 
respectivi. Astfel, această 
lipsă de experiență e in
tr-o mare măsură atenua
ta de spontaneitatea și de 
interesul documentar, et^ 
uOgrafic. al filmului șene- 
galez „Emilai" (de Sem- 
beno Ousmane), de filonul 
eroic al filmului tun#ian 
..Partizanii" (de Omar 
Khligi) — ambele închinate 
luptei de eliberare a po
poarelor Africii.

Adept cunoscut al filmu
lui politic, regizorul italian 
Damiano Damiani dezvă
luie in filmul „Mărturisi
rea unui comisar de poli
ție făcută procurorului re
publicii" teroarea și corup
ția in umbra cărora ope
rează Mafia, sustrăgindu-se 
rigorilor legii : filmul, rea
lizat cu mijloace mature și 
bine interpretat de Franco 
Nero și Martin Balsam, are 
accente de cruzime, cores
punzătoare. in concepția 
autorilor, cruzimii realită
ților -siciliene, 
sură înrudit, 
imposibilității _____ J...
tițiar, filmul francez „Asa
sinii ordinii" beneficiază 
de finețea interpretării 
actorului Jacques Bre’, 
răminind însă departe de 
nivelul celor mai bune 
creații ale autorului său, 
regizorul Marcel Carne.

O idee generoasă este 
doar parțial pusă in va
loare de filmul american 
„Generalii carierelor de

Intr-o mâ- 
prin ide ea 
actului jus-

concertant filmul iugoslav 
..Sămința neagră" (dc Kiril 
Cenevski), a cărui acțiune 
se petrece in timpul mo
narhiei, intr-un lagăr de 
muncă din Macedonia, de
scriind doar succesiunea 
torturilor la care sint supuși 
deținuții aflați — fără ie
șire — la discreția unor 
paznici posedați de sadism. 
Doar atit !

De un gen aparte, denu
mit convențional „cinema
tograf de artă--, filmul po
lonez „Mestecănișul" nu 
are un „subiect" articulat 
tradițional, ci reprezintă, 
se poate spune, o medita
ție, de uri intens drama
tism interior, des'jjre viață 
si despre moarte ; este un 
film care — fără a suscita 
poate, ca spectacol, intere
sul marelui public, învede
rează o dată mai mult per
sonalitatea autentică și ra
finamentul regizorului An
drzej Wajda, precum și 
deosebita expresivitate 
actorului Daniel Olbry- 
chski.

Deosebiri de valoare ar
tistică, diferențe privind 
claritatea și finalizarea in
vestigației sociale sau psi
hologice, filme îndreptățite 
să intre in atenția juriu
lui și altele sortite să ră- 
mină fără ecou, ca la orice 
festival. Repertoriul — in 
genere grav, cu multe fil
me in care violența nu e 
doar de ordinul ideilor... — 
face să se resimtă pină a- 
cum lipsa unor filme cu 
tonalitatea optimistă a co
mediei.

După „Mihai Viteazul" 
(care a mai fost prezentat 
și in afara festivalului. în
trunind din nou adeziunea 
spectatorilor moscoviți) ge
nul evocării istorice a fost 
reprezentat in concurs de 
filmul „Cromwell" — reali
zat de Ken Hughes in cea 
mai bună tradiție a cine
matografiei britanice, cu

a

se află 
Marina 
Schell, 
Stan- 

Da- 
talent

D. COSTIN

note de lectură * note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură

De cite ori seni sau vorbești des
pre teatru] lui Aurel Baranga ai 
sentimentul că Întreții un colocviu 
cu publicul la modul cel mai pro
priu și mai direct al cuvintului. Și 
aceasta pentru că producțiile sale 
dramatice au rămas — chiar după 
ce existența lor scenică s-a încheiat 
— nu numai capitole ale istoriei 
teatrului nostru, ci au devenit bu
nuri publice, așa cum fuseseră va
lidate de spectatori chiar din seara 
premierei. Dar, in definitiv, nu ori
ce piesă este un bun public din mo
mentul primei sale reprezentații ? 
Fără îndoială, da. Aceasta e me
nirea ei și altfel nici nu ne-am pu
tea imagina rostul teatrului. Dar 
publicul, cum e și firesc, nu-și în
sușește tot ce i se oferă. El are 
dreptul să selecteze, să rețină nu
mai ceea ce corespunde necesită
ților sale spirituale, eticii, aspira
țiilor Iui, adăugind in patrimoniul 
tipurilor, situațiilor, replicilor me
morabile pe cele care l-au impre
sionat in chip deosebit. datorită 
forței lor de percuție socială și ar
tistică. Or, in cazul pieselor lui 
Aurel Baranga pe care le recitim in 
ediția definitivă de trei volume ti
părită la Editura Emlnescu, aceae- 
tă receptare s-a datorat in primul 
rind mizei sociale a teatrului său.

Pentru că Aurel Baranga n-a 
căutat să culeagă pur și simplu a- 
plauzele și favoarea publicului 
printr-un umor amabil, inofensiv, 
prin inocularea unei dulci și toropi
toare glume anestezice. Dimpotrivă, 
autorul a adus pe scenă — pentru 
a le „diseca" înaintea ochilor noș
tri. a le supune oprobriului — per
sonaje care, voit sau pur șl simplu 
din tembelism, moștenind vechi a- 
pucături șl căutind să le folosească 
in chip abil, inventlnd cu ingenio
zitate tertipuri care să-l poată re
comanda drept oameni cinstiți si 
integri, formează ceea ce am putea 
numi balastul moral al unei socie-

tați. De la „Mielul turbat" pină 
la „Interesul general", comediile 
lui Aurel Baranga sint construite 
din aceeași perspectivă : fie că e 
vorba de birocratismul agresiv 
?are ' urmărește sugrumarea ini
țiativei, fie de superficialitatea 
in viață și mai ales de cameleonii 
ce sint mereu in căutarea soluțiilor 
profitabile de pe urma fiecărei si
tuații. avind mai ales darul de a 
transforma din nefavorabilă in fa

celor din jur. să devină la un mo
ment dat simpatici sau. in orice • 
caz, să nu pară periculoși. De aici 
se naște și conflictul comediilor lui 
Baranga. pentru câ fauna despre 
care vorbeam poate vremelnic să 
înșele fie prin vorbe mieroase, fie 
prin atitudini „ferme" și „princi
piale". Aurel Baianga demontează 
cu măiestrie de artizan toate apa
rențele grave sau mieroase, toate 
resorturile amorale pe care aceste

stare de lucruri. Introduce specta
torul intr-un univers familiar, îl 

. „prinde" prin referiri la viața sa 
cotidiană, dar autorul dă satisfac
ția sentimentului justițiar al unui 
public cu o anume structură mo
rală, pentru care moravurile de pe 
scenă extrase din viață reprezintă 
corpuri străine, ce sint incompati
bile cu normele etice care guver
nează existența sa. Spre deosebire 
de autorul de succes de altădată,

Teatrul lui Aurel Buranga
vorabilă orice împrejurare, indife
rent care ar fi fost atitudinea 
de pină atunci. Deci, un tea- 

militant. care s-a angajat 
modul propriu și direct in

tru
la ..... .. __ ___
acțiunea de a supune oprobriu
lui public modul in care acțio
nează intr-un mediu moral integru 
aceste forme ce aparțin trecutului, 
dar nu ca simple relicve inofensive, 
ci ca agenți patogeni care pot dău
na dacă nu sint izolați la vreme. 
Aurel Baranga nu este, așa cum 
s-a spus, numai un virtuos con
structor al piesei de teatru, ci un 
analist al psihologiei acestor in
divizi care totdeauna iși pre
zintă malversațiunile, matrapaz- 
licurile, manevrele lipsite de 
scrupule sub cea mal inocentă și 
mai candidă înfățișare. De aici, am 
«pune, gradul lor de periculozitate 
socială, de aici modul abil In care 
reușesc să cucerească increderea

personaje își clădiseră un statut 
social privilegiat sau caută să și-l 
consolideze. Am vorbit și cu un alt 
prilej de funcția compensatoare a 
teatrului lui Aurel Baranga, de 
faptul că spectatorul trăiește un 
sentiment de satisfacție atunci 
cind vede răzbunat și supus rlsu- 
tui colectiv tot ceea ce i-a adus un 
prejudiciu moral, tot ceea ce a ve
xat simțul său de echitate și de co
rectitudine, de cult al valorilor 
muncii.

S-a spus că succesul comediilor 
iui Aurel Baranga s-ar datora nu
mai acelor săgeți Îndreptate spre 
situații extrase din imediata ac
tualitate. Desigur, o sursă a rlsului 
și a captării interesului publicului 
se află și aici. Dar aceasta nu ar fi 
suficient pentru a asigura perma
nența teatrului său in conștiința 
publică. Aluzia la o situație sau 
alta agrementează sau explică o

de autorul răsfățat care făcea pu
blicul — așa cum se spunea despre 
teatrul din perioada „epocii fru
moase" — să înoate In vorbe de 
spirit și, ne grăbim să adăugăm, in 
vorbe de spirit inofensive, care să 
placa, dar să nu rănească și să dea 
rtumai iluzia unei priviri aspre a- 
supra mediului, oprindu-se in fond 
la fața plăcută și amuzantă a fap
telor — Aurel Baranga are succes 
procedind exact invers. El nu a- 
șează in fața spectatorului o oglin
dă mirifică, ci una care mărește 
defectele și le face vizibile.

Aurel Baranga nu și-a propus 
pur și simplu să 6e amuze și să ne 
amuze punind in prim plan formele 
nocive, conștiente sau pur și simplu 
expresie a tembelismului, expresii 
ale eticii vechi, ci să demonstreze 
imposibilitatea perpetuării lor in
tr-un climat moral sănătos, ce ex
tirpă rind pe rind toate aceste

corpuri viciate. Iar operațiunea are 
loc tocmai in momentul in care a- 
ceștia se simțeau stăpini ai situa
ției. iar adversarul cel mai pu
ternic este cel mai neînsemnat, 
omul cel mai neglijabil pentru ei. 
De aici dubla satisfacție a publi
cului, a publicului de astăzi pentru 
care comedia nu reprezintă o ușoa
ră trecere a timpului, ci un act jus
tițiar. Rizind, el nu numai că se 

eliberează, dar are și sentimentul 
superiorității sale, bucuria pe care 
o incearcă atunci cind răul iși ca
pătă răsplata cuvenită. Nu prin de
monstrații didactice, nu prin rezol
vări forțate, ci prin însăși logica 
vieții, care e și logica pieselor cu
prinse între coperțile volumelor de 
teatru, apărute intr-o excelentă ți
nută grafică.

Și in dramele sale — autorul de 
comedie Aurel Baranga fiind și 
cel care a dat citeva momente ale 
evoluției acestui gen in literatura 
noastră de după război — suflul 
patetic, vibrația umană sint și 
astăzi impresionante. Dar, per
sonal. nu aș despărți teatrul Iul 
Aurel Baranga in categorii stilisti
ce prea nete, deoarece întreaga sa 
creație, așa cum ne atestă și volu
mele de curind apărute, pornește 
din același izvor : increderea in 
destinele oamenilor de aici, pe 
care i-a văzut fie in momente de 
mare tensiune eroică, fie luptind cu 
umor, cu o bună dispoziție specific 
românească împotriva a ceea ce ar 
putea să • maculeze existența lor. 
Iar succesul pieselor sale ne de
monstrează că acest teatru, teatrul 
angajat in istoria de ieri și de as
tăzi. in viața însăși a omului — a- 
tunci clnd este scris după legilo 
specifice ale genului și nu Igno- 
rindu-le — întrunește adeziunea 
publicului.

Valerlu RAPEANU
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COMUNICAT 
cu privire la cea de-a XXV-a 

sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

ÎNTILNIREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU MIZIL 

CU TOVARĂȘUL ARNE JORGENSEN
Joi după-amiază. tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
intilnit, în stațiunea Neptun, cu tova
rășul Arne Jorgensen, membru al se
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Norvegia, redactor-șef al 
ziarului „Friheten", care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. iși petrece concediul 
de odihnă in țara noastră.

în cursul discuției care a avut loc 
cu acest prilej s-a făcut o informare 
reciprocă asupra activității celor două 
partide, precum și un schimb de pă
reri cu privire la unele probleme ac
tuale ale situației internaționale șl 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

întilnirea și discuțiile —au desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

(Agerpres)

Stabilirea relațiilor diplomatice 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Gambia
Tn dorința unei mai bune cuno»«- 

teri reciproce și a dezvoltării colabo
rării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Gambia, gu

vernele celor două țări au hotărlt si 
stabilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

LA FILATURA ROMÂNĂ DE BUMBAC DIN BUCUREȘTI

Intre 27 si 29 iulie 197! a avut loc 
București cea de-a XXV-a sen î- 

nt a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La lucrările sesiunii au partici
pa; delegațiile [arilor membre ale 
C.A.E.R.. conduse de tovarășul 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulga . 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, tovarășul Lubomii 
strougaL membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele guvernului R. S. Cehoslovaci. 
tovarășul Willi Stoph. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
' 1 R.D. Germane, tovarășul Sonor, :.i 
Luvsan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R. Mongol, președinte 
ad-interim al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Mongole, tovarășul Pic.: 
Jaroszcwicz, membra al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U. Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniștri a! 
R.P. Polone, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Conci
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, tovarășul Jeno 
Fock. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S. Ungar, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, tovarășul Ak- 
xei Kosighin. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P C.U.S., nreședin- 
tele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice.

La sesiune a participat o delegație 
a R.S.F.L, condusă de tovarășul 
Aleksandar Grlicikov. prim-vicepre- 
sedinte al Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia.

La lucrările sesiunii a luat parte 
tovarășul N. Faddeev, secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Sesiunea consiliului a fost prezi
dată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației ro
mâne.

Tovarășul Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. al Republicii Socialiste Roma
nia, președintele Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.. a prezentat o in
formare cu privire la problemele 
supuse spre examinare sesiunii.

Conducătorii partidelor comuniste 
și muncitorești și șefii guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R. la cea 
de-a XXIII-a sesiune (specială), 
care a avut loc la Moscova, in apri
lie 1969. au stabilit sarcinile de bază 
și direcțiile de principiu ale adinci- 
rii si perfecționării in continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R.. aplicabile la condițiile 
istorice concrete ale etapei actuale a 
construirii socialismului și comunis
mului.

în conformitate cu aceste hotăriri 
de principiu. Sesiunea a XXV-a a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc a adoptat in unanimitate 
Programul complex ai adincirii și 
perfecționării in continuare a cola
borării și dezvoltării integrării eco
nomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R. Programul complex, 
elaborat cu eforturile colective ale 
tuturor statelor membre ale consi
liului, se prevede a fi realizat, pe 
etape, in decurs de 15—20 ani.

Sarcinile noi și metodele și for
mele integrării economice socialiste, 
corespunzătoare acestor sarcini, care 
si-au găsit expresie concretă in Pro
gramul complex, se bazează pe ex
periența colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R.. acumulată de-a lungul 
a peste 20 de ani. in domeniul spe
cializării și cooperării in producție, 
al coordonării planurilor cincinale de 
dezvoltare a economiei naționale.

Sub conducerea partidelor lor co
muniste și muncitorești, pe baza îm
binării eforturilor proprii cu dez
voltarea colaborării reciproce, țările 
membre ale C.A.E.R. au obținut in 
această perioadă mari succese in toa
te domeniile vieții social-politice și 
economice. Producția industrială in 
tarile membre ale C.A.E.R. a crescut 
in anul 1970 in comparație cu anul 
1950 de aproape 6.8 ori. in timp ce in 
-talele capitaliste dezvoltate a crescut 
numai de 2,8 oii. Ca rezultat al co

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R. • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
La 29 iulie ax., la București a 

avut loc a 54-a ședință a Comite
tului Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La ședința Comitetului Executiv 
au participat : T. Țolov. prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, D. Gom-

Cronica zilei vremea
La 29 iulie 1971. Chau Seng. minis

tru in Guvernul Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei, aflat in vizita 
in țara noastră, la invitația Frontu
lui Unității Socialiste, a avut convor
biri cu Mihail Levente, secretar al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității socialiste.

în aceeași zi. Chau Seng a fost pri
mit la Ministerul Afacerilor Externe 
de către George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Discuțiile purtate s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială.

*
Delegația Uniunii Centrale a Coope

rativelor de Consum, condusă de 
Tapoș Francis, vicepreședinte al 
CENTROCOOP. care a făcut o vizită 
In R. P- Chineză, s-a înapoiat in Ca
pitală.

La aosire, pe aeroportul Otopeni, 

laborării reciproce a țarilor membre 
ale C.A.E.R.. au fost create numeroa
se ramuri industriale noi. au fost con
struite sule de mari obiective econo
mice. Schimburile reciproce de măr
furi ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
au sporit in ultimii 20 de ani de 
peste 7 ori : au fost create premise 
solide pentru creșterea acestora în 
cincinalul 'urcnt cu incă aproape 
două treimi. Se înfăptuiește un larg 
schimb do realizări tehnico-științifice 
si de experiență înaintată in produc
ție.

Succesele obținute in dezvoltarea 
țarilor membre ale C.A.E.R.. întreaga 
practică a activității C.A.E.R. repre
zintă o mărturie a uriașelor posibili
tăți cuprinse in orinduirea sociala 
socialistă, in diviziunea internaționa
lă socialistă a muncii, demonstrează 
malta eficiență a acțiunilor comune 
ale statelor socialiste, capacitatea lot 
de a găsi in mod colectiv cele mai in
dicate soluții pentru sarcinile com
plexe. care contribuie la întărirea for
ței întregii comunități socialiste. In 
aceste succede s-a manifestat rolul ac
tiv al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc ca organizație de colaborare 
economică de tip nou. care conjugă 
eforturile statelor socialiste egale în 
drepturi și suverane.

La baza întregii activități a 
C.A.E.R. stau principiile internaționa
lismului socialist, respectării suvera
nității de stat, independenței și inte
reselor naționale, neamestecului in 
treburile interne ale țărilor, egalității 
depline in drepturi și liberului con- 
simțămint. avantajului reciproc si în
trajutorării tovărășești.

Integrarea socialistă nu este Înso
țită de crearea de organe supranațio- 
nale. După aceste principii se vor 
călăuzi țările membre ale C.A.E.R- 
și in procesul adincirii și perfecțio
nării in continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste. înfăptuind Programul com
plex adoptat de sesiune.

Participanții la sesiune pornesc 
de la faptul că adincirea și perfec
ționarea colaborării economice și 
tehnico-științifice și dezvoltarea in
tegrării economice socialiste repre
zintă un proces — conștient și pla- 
nic reglementat de partidele comu
niste >i muncitorești și guvernele 
țârilor membre ale C.A.E.R. — al 
diviziunii internaționale socialisie 
a muncii, al apropierii economiilor 
lor și al formării unei structuri mo
derne, de înaltă eficiență a econo
miilor naționale, al apropierii și ega
lizării treptate a nivelurilor dezvol
tării lor economice, al formării unor 
legături profunde și stabile in prin
cipalele ramuri ale economiei, știin
ței și tehnicii, al lărgirii și întăririi, 
pe această bază, a pieței interna
ționale a acestor țări, al perfecțio
nării relațiilor marfă-bani.

Partidele comuniste și muncito
rești și guvernele țârilor membre ale 
C-A.E.R. adincesc și perfecționează 
colaborarea și dezvoltă integrarea e- 
conomică socialistă in scopul solu
ționării cu cit mai mult succes a ce
lor maj importante sarcini social- 
aconomice ale țărilor lor. in scopul 
dezvoltării continue a forțelor de 
producție, atingerii celui mai inaJt 
nivel tehnico-științific. creșterii bu
năstării ooporului, întăririi capacită
ții de apărare a țârilor membre ale 
C.A.E.R.

Adoptind Programul complex, se
siunea C.A.E.R. consideră înfăptui
rea acestuia ca o bază a perfecțio
nării planice in continuare a siste
mului relațiilor economice interna
ționale dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în acesta sint definite căile 
concrete și termenele înfăptuirii ac
țiunilor de colaborare legate de so
luționarea celor mai importante pro
bleme economice, îndeosebi a unor 
asemenea probleme cum sint asigu
rarea economiei naționale cu com
bustibil și materii prime, cu utilaje 
perfecționate din punct de vedere 
tehnic precum și asigurarea nece
sarului populației in mărfuri indus
triale și alimentare.

Toate acestea vor consolida și mai 
mult unitatea politică și coeziunea 
țârilor socialiste frățești, ceea ce are 
o deosebită însemnătate in lupta îm
potriva imperialismului, a politicii 
sale de subminare a pozițiilor socia

bojav. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole. 
M. Jagielski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Gh. Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, P. 
Valyi, vicepreședinte al Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rânesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

erau prezenți reprezentanți ai Am
basadei R. P. Chineze la București.

★

Grupul de specialiști sovietici in 
domeniul zootehniei. condus de 
N. M. Ar tiu n, directorul sovhozului- 
combinat „Kuznetovskii-, din apro
pierea Moscovei, care a făcut o vi
zită in schimb de experiență in țara 
noastră, a părăsit joi seara Capitala, 
inapoindu-se în patrie. în timpul șe
derii in România, oaspeții au vizitat 
unități agricole de stat, combinate, 
stațiuni experimentale și institute de 
cercetări zootehnice, luind cunoștin
ță de tehnologiile folosite in țara 
noastră in creșterea și Ingrășarea 
animalelor.

Specialiștii sovietici au fost pri
miți de Angelo Miculescu, ministru- 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor.

(Agerpres) 

lismului mondial. în lupta pentru a- 
firmarea superiorității noii orindulri 
asupra capitalismului in toate dome
niile vieții sociale, pentru creșterea 
prestigiului și influenței socialismu
lui in lume, pentru întărirea întregu
lui front antiimperialist.

Participant la sesiune au reafir
mat in unanimitate că țările lor sint 
gata să întreprindă toate măsurile 
organizatorice, economice și juridice 
necesare, care să asigure îndeplinirea 
eficientă a Programului complex. Ei 
pornesc de la faptul că. pe măsura 
înfăptuirii acțiunilor prevăzute in 
Programul complex, a acumulării de 
experiență și ținind seama de noile 
necesități și posibilități ale adincirii 
și perfecționării in continuare a co
laborării și dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R., Programul complex va 
li completat și precizat in baza re
comandărilor sesiunilor consiliului și. 
de asemenea, va l’i concretizat prin 
încheierea de acorduri corespunză
toare.

Sesiunea declară că la înfăptuirea 
acțiunilor prevăzute in Programul 
complex poate participa total sau 
parțial oricare țară nemembră a 
C.A.E.R. Țările membre ale C.A.E.R. 
vor dezvolta și in viitor colaborarea 
economică și tehnico-științifică cu 
celelalte țări socialiste. Ele vor dez
volta și in continuare legăturile e- 
conomice și tehnico-științifice cu ță
rile in curs de dezvoltare și cu statele 
capitaliste dezvoltate, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice, egalității 
in drepturi, avantajului reciproc și 
respectării suveranității.

Participants la sesiune exprimă 
convingerea că, sub conducerea par
tidelor comuniste și muncitorești, ță
rile membre ale C.A.E.R. vor înfăp
tui cu succes Programul complex al 
adincirii și perfecționării in continu
are a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste, adoptat 
in unanimitate, ceea ce va constitui 
un factor important al accelerării 
mersului lor înainte pe calea con
strucției socialiste și comuniste, al 
întăririi păcii și securității interna
ționale.

Programul complex al adincirii și 
perfecționării in continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. va fi publicat in presă in 
zilele imediat următoare.

La sesiune a fost examinat, de a- 
semenea, raportul Comitetului Exe
cutiv cu privire la , activitatea orga
nelor Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc intre sesiunile a XXIV-a și 
a XXV-a ale C.A.E.R. în această pe
rioadă, in țările membre ale C.A.E.R. 
și in organele consiliului s-a desfă
șurat o vastă și fructuoasă activitate 
cu privire la pregătirea proiectului 
Programului complex. In cursul ela
borării acestuia, țările membre ale 
C.A.E.R. și organele consiliului au 
trecut la realizarea in practică a nu
meroase acțiuni cuprinse în program.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. desfă
șurată în perioada dintre sesiunile 
a XXIV-a și a XXV-a ale consiliu
lui.

In scopul adincirii și perfecționă
rii pe mai departe a colaborării in 
domeniul activității de planificare și 
al participării eficiente la această co
laborare a organelor centrale de pla
nificare, sesiunea a constituit Comi
tetul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru colaborare in dome
niul activității de planificare.

In vederea adincirii și perfecționă
rii in continuare a colaborării in do
meniul științei și tehnicii, sesiunea a 
transformat Comisia . permanentă 
C.A.E.R. pentru coordonarea cerce
tărilor științifice și tehnice in Comi
tem) Consiliului de Ajutor Economic 
Recipi oe pentru colaborare tehnico- 
șliințifică.

Ținind seama de cerințele colabo
rării multilaterale a țărilor membre 
ale C.A.E.R. in domeniul telecomu
nicațiilor, sesiunea a constituit Co
misia permanentă C.A.E.R. pentru 
poște și telecomunicații.

Lucrările celei de-a XXV-a sesiuni 
a consiliului s-au desfășurat in spi
ritul prieteniei și al colaborării tovă
rășești

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat sub președinția lui 
M. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Comitetul Executiv a adoptat un 
protocol cu privire la organizarea 
lucrărilor in vederea îndeplinirii 
Hotăririi sesiunii a 25-a a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc și a aprobat planul de mun
că al Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. pentru cel de-al doilea 
semestru al anului 1971.

Teri în țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă, cu deosebire în sudul ță
rii. Cerul a lost variabil, mal mult 
senin in Dobrogea. Innorări accentuate 
s-au produs tn Banat, Oltenia și zona 
de deal șl de munte din sudul țării, 
unde au căzut averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Averse cu ca
racter izolat s-au mai semnalat și în 
Moldova. Vintul a suflat potrivit, pre- 
zentind Intensificări locale în Munte
nia, Dobrogea șl zona de munte. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila Intre 
20 de grade la Făgăraș și 33 de grade 
la Tg. Jiu.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
Iulie, 1 șl 2 august. In țară : Vreme 
ușor Instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Se vor semnala, pe alocuri, 
averse de ploaie șl descărcări electri
ce, îndeosebi în regiunea muntoasă. 
Vintul va prezenta Intensificări trecă
toare. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 12 șl 22 de grade. Iar ma
ximele între 22 șl 32 de grade, local 
mai ridicate. Tn București : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul variabil, favorabil 
averselor de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vint cu intensificări 
temporare. Temperatura ușor variabilă.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Joi dimineața, tovarășul Mihai 

Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Partidului 
Comunist din Danemarca, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 
vizită in țara noastră.

Delegația este formată din tovară
șii Freddy Madsen, secretar al C.C. 
al P.C. din Danemarca, conducăto

Întîlnire la Comitetul de Stat al Planificării
Joi, a avut loc, la București, întîl- 

nirea intre Maxim Berghianu. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al Republicii Socialiste 
România, și N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S.

Cu acest prilej, a fost examinat 
modul cum se desfășoară colaborarea 
și cooperarea economică intre cele

întrevederi ale ministrului român al comerțului exterior
La Ministerul Comerțului Exterior 

a avut loc joi dimineața o intilnire 
de lucru intre Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, și o- 
mologul său polonez, Kazimierz 
Olszewski.

Cu acest prilej, au fost analizate 
stadiul îndeplinirii prevederilor pro
tocolului comercial pe anul 1971. pre
cum și perspectivele dezvoltării in 
continuare a relațiilor comerciale și 
de cooperare dintre cele două țări.

Convorbirea a decurs intr-o atmo
sferă cordială.

Cocteil cu prilejul aniversării 
Armatei Populare Chineze de Eliberare

Cu prilejul telei.de-a LLa aniver
sări a creării Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, atașatul militar 
aero și naval al R. P. Chineze la 
București, Lin Cien, a oferit joi un 
cocteil.

Au participat general-colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului forțe
lor armate, secretar al Consiliului 
Politic Superior, general-colonel Ste- 
rian Țircă. general-colonel Marin Ni- 
colescu, adjuncți ai ministrului forțe

JUDEȚELE CONSTANTA SI BUZĂU AU TERMINAT RECOLTATUL GRIULUI
CONSTANȚA. — (Corespondentul 

„Scinteil", Radu Apostol) : în jude
țul Constanța, in ultimele zile, viteza 
la recoltatul griului a fost depășită 
cu 2 500—3 000 hectare. Specialiștii in 
agricultură și-au concentrat in mod 
deosebit atenția spre folosirea la 
maximum a combinelor autopro
pulsate de mare randament, dar în 
multe unități agricole au fost folo
site, pentru a se evita pierderile, 
și mijloacele manuale de lucru. Joi 
seara in toate unitățile agricole 
cooperatiste și de stat s-au recoltat 
ultimele suprafețe cultivate cu griu. 
Cimpul rămine in continuare un vast 
„șantier" ; se lucrează la eliberarea 
terenului, aplicarea îngrășămintelor 
chimice, executarea arăturilor. „Apre
cierile și indicațiile prețioase date de 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul recentelor vizite în județul 
Constanța — se spune intr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ccaușescu, constituie

Ședință de lucru 
la C.N.E.F.S.
Ieri dimineață a avut loc ședința 

de lucru a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică șl Sport. Au luat 
parte președinții consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, pre
ședinții cluburilor și asociațiilor spor
tive cu echipe de fotbal în diviziile 
A și B. activul de bază al secțiilor 
și unităților C.N.E.F.S., și al federa
țiilor sportive.

în cadrul ședinței a fost prezen
tat programul de acțiuni pentru îm
bunătățirea activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative a sportivi
lor, tehnicienilor și activiștilor din 
domeniul educației fizice și sportu
lui, alcătuit de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S. in lumina importantelor 
documente adoptate de conducerea 
partidului.

Planul de măsuri pune în fața tu
turor organelor și organizațiilor spor
tive. lucrătorilor din domeniul spor
tului, presei și publicațiilor de spe
cialitate, sarcini concrete privind per
fecționarea muncii de educație po
litică și cultural-educativă, de ridi
care a conștiinței socialiste a ma
selor de sportivi, așa cum este in
dicat in amplul program elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și a- 
doptat de conducerea partidului.

In cadrul ședinței de lucru au fost 
prezentate, de asemenea, informări 
privind unele aspecte din activitatea 
fotbalistică, analizate in spiritul unor 
exigențe sporite, pe linia ridicării pe 
o treaptă corespunzătoare a muncii 
de educație politico-ideologică și cul
tural-educativă din această ramură 
sportivă, precum șl măsurile luate 
pentru lichidarea neajunsurilor con
statate. 

rul delegației, O. Jensen. H. Rasmus
sen, P. Larsen, E. Sorsen și K. 
Engbart.

Discuțiile care au avut loc cu a- 
cest prilej, desfășurate intr-un spi
rit tovărășesc, s-au referit la pro
bleme de interes comun, la dezvol
tarea in continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Danemarca.

două țări pe perioada 1971—1975, evi- 
dențiindu-se rezultatele pozitive ob
ținute și noi posibilități de lărgire 
in continuare a colaborării economi
ce și cooperării in producție, de lăr
gire a schimburilor economice re
ciproce.

întilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Joi după-amiază, la Ministerul Co
merțului Exterior a avut loc o in
tilnire de lucru intre Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, și N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor de mărfuri intre cele două 
țări, precum și unele aspecte ale a- 
dincirii colaborării, cooperării și spe
cializării in producție.

Convorbirea a decurs intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

lor armate, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au tost prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, șefi ai unor misiuni diploma
tice, atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres) 

pentru toți lucrătorii din agricultură 
un puternic imbold in muncă, pentru 
ca județul Constanța să-și mențină lo
cul fruntaș in agricultura țării". Pină 
acum, după cum am fost informați 
la direcția agricolă județeană, au 
fost arate peste 50 000 hectare șl in- 
sămințate cu culturi duble peste 
35 000 hectare : in sistemele de iriga
ție din complexul Valea Carasu se 
aplică sistematic udările. în același 
timp, peste 340 000 tone griu au șT 
fost livrate statului, pe bază .de 
contracte.

★

Lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat, mecanizatorii și membrii 
cooperativelor agricole de producție 
din județul Buzău au reușit să strin
gs in mod corespunzător întreaga 
recoltă de griu și orz din acest an.

în aceste zile, lucrătorii de pe 
ogoare, conducerile unităților agri

Astăzi, in „Cupa Davis" semifinalele interzonale

• ROMÂNIA INDIA Oa Delhi)
• CfHOSLOVACIA BRAZILIA (la Porto Alegre)

Semifinalele interzonale ale com
petiției de tenis „Cupa Davis" con
stituie evenimentul major pe plan 
internațional al sfirșitului acestei 
săptăminl sportive.

Timp de trei zile pe terenurile 
Clubului sportiv național din 
DELHI, in condiții destul de difi
cile din cauza climatului și in fața 
unui public recunoscut prin ardoa
rea cu care-și susține echipa, selec
ționata României, avind in frunte pe 
Ilie Năstase și Ion Țiriac, va încerca 
să-și continue drumul spre finală, 
după ce a eliminat succesiv forma
țiile Olandei, Israelului, Iugoslaviei 
și R. F. a Germaniei. Echipa Indiei, 
care a scos din cursă reprezentativa 
Japoniei (la rindul său învingătoare 
in fața Australiei), este pe teren pro
priu un adversar redutabil. Premjilt 
Lall și Jaideep Mukherjea sint jucă
tori cu o mare experiență internațio
nală, capabili oricind să producă sur
prize.

Comentatorii agențiilor de presă 
internaționale socotesc insă că vic
toria nu poate scăpa formației roma
ne, al cărui dublu Țiriac-Năstase 
este unul dintre cele mai bine sy- 
date din lume (evidențiază corespon
dentul agenției „France Presse"), iar 
Ilie Năstase poate să ciștige ambele 
partide de simplu.

Întîlnire de prietenie a muncitoarelor 
cu delegația femeilor din R.A.U.

La Filatura Română de Bumbac a 
avut loc joi după-amiază o intilnire 
de prietenie a muncitoarelor acestei 
unități cu delegația femeilor din 
Republica Arabă Unită, condusă de 
Aziza Hussein, președinta Clubului 
femeilor din Cairo, reprezentanta 
R.A.U. in Comisia O.N.U. pentru 
condiția femeii, care ne vizitează 
țara.

întilnirea — la care au participat 
sute de muncitoare, tehniciene, ingi
nere și alte categorii de salariate de 
la F.K.B. — a fost deschisă de Ane
ta Spornic, președinta Comitetului 
municipal București al femeilor.

A luat apoi cuvintul ing. Maria 
Flucsa, director general al Centralei 
bumbacului. După ce a salutat dele
gația femeilor urn R.A.U., in nume
le colectivului F.R.B.. vorbitoarea 
și-a exprimat satisfacția pentru po
sibilitatea acestui contact direct, in 
cadrul căruia femeile din țaia noas
tră au putut să ia cunoștință de 
activitatea pe care poporul egiptean 
o desfășoară pentru dezvoltarea eco
nomica. socială și culturală a patriei 
sale, pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale, împotriva 
imperialismului și neocolonialismului, 
pentru apararea cuceririlor democra
tice și sociale, pentru inaintarea țării 
pe calea progresului social, pentru 
cauza păcii. Atașate profund idealu
rilor de pace, noi, femeile de la Fi
latura Română de Bumbac, sprijinim 
cu fermitate, alături de intregul nos
tru popor, poziția consecventa a gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. care se pronunță hotărit împo
triva agresiunii imperialiste, pentru 
dreptul fiecărui popor de a-și făuri 
singur soarta, fără nici un amestec 
din afară, conform aspirațiilor sale 
legitime. Ne pronunțăm pentru solu
ționarea pașnică a conflictului din 
Orientul Apropiat, in conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, pentru retra
gerea trupelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate, asigurarea in
dependenței și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din această zonă, 
pentru soluționarea problemei popu
lației palestinene, in conformitate 
cu interesele ei naționale; Sintem 
convinse că relațiile de prietenie 
dintre organizațiile noastre se vor 
dezvolta pe mai departe, in interesul 
promovării unei conlucrări rodnice, 
al întăririi prieteniei dintre poporul 
român și poporul egiptean.

Vorbind despre munca femeilor din 
unitățile acestei centrale industriale, 

cole, consiliile populare, sub directa 
îndrumare a organelor și organiza
țiilor de partid, desfășoară o eferves
centă activitate, concentiindu-și toa
te forțele in direcția îndeplinirii și 
depășirii livrărilor la fondul central 
al statului, a eliberării terenului, in- 
sâmințării culturilor succesive, a pre
gătirii exemplare a campaniei de 
toamnă.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către biroul comitetului județean de 
partid se spune : Vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe secretar general, că 
harnicii lucrători din agricultura ju
dețului nostru vor face totul pen
tru a da viață mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al X-lea al parti
dului. contribuind astfel la ridicarea 
bunăstării întregului popor, la înflo
rirea și prosperitatea patriei noastre 
socialiste.

(Agerpres)

Confruntarea de la Delhi este a 
treia dintre echipele României și In
diei. Prima, desfășurată in 1922, a 
revenit indienilor cu 5—0, a doua în 
1969 a fost ciștigată de tenismanii 
români cu 4—0 (ultimul meci nu s-a 
mai disputat). Ambele selecționate 
au fost finaliste ale „Cupei Davis" : 
India in anul 1966 cu Australia la 
Melbourne, iar România in 1969 cu 
S.U.A. la Cleveland.

Joi la prinz a avut loc tragerea 
la sorți a partidelor care se vor des
fășura după următorul program : 
vineri, 30 iulie : Ilie Năstase-Jaideep 
Mukherjea și Ion Țiriac-Premjitt 
Lall ; simbătă. 31 Iulie : proba de 
dublu (echipele vor fi cunoscute cu 
o oră înaintea partidei) ; duminică, 
1 august : Ion Țiriac-Jaideep Muk
herjea șl' Ilie Năstase-Premjitt Lall.

La PORTO ALEGRE, in a doua 
semifinală interzonală, Brazilia va 
încerca in fața Cehoslovaciei să fruc
tifice avantajul terenului propriu, 
dar mai ales eficacitatea campionilor 
săi Thomas Koch și Edson Manda- 
rino care in 1967, in același oraș, au 
furnizat o mare surpriză In „Cupa 
Davis" eliminind echipa S.U.A. cu 
Arthur Ashe, Cliff Richey și Denw 
Ralston in formație. 

despre activitatea lor in comitetele 
de direcție, in organizarea activității 
productive și despre activitatea des
fășurată în cadrul organizațiilor 
obștești, muncitoarea Elena Secuiu a 
spus : Noi sintem conștiente că toate 
transformările înregistrate in viața 
femeii muncitoare, a întregului po
por. prestigiul și drepturile de care 
se bucură femeile in societate, suc
cesele obținute pe toate planurile in 
Romania sini o consecință directă a 
politicii partidului nostru, a cărui în
treagă activitate este închinată omu
lui. făuririi fericirii Iui. De aceea, 
alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră, a subliniat vorbitoarea, 
femeile susțin cu hotârire politica 
partidului și statului, care este in 
perfectă concordanță cu aspirațiile de 
pace, libertate și progres ale poporu
lui român.

In încheiere, ea a urat femeilor din 
R.A.U., întregului popor egiptean, 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru progresul țării, pentru 
asigurarea păcii, pentru apărarea li
bertății și independenței naționale

Luînd cuvintul, Aziza Hussein a 
mulțumit gazdelor pentru sprijinul 
pe care poporul român il acordă lup
tei poporului egiptean împotriva u- 
gresiunii imperialiste, pentru rezol
varea pașnică a conflictului din Ori
entul Apropiat. Vorbind apoi despre 
munca și năzuințele femeilor din țara 
sa. Aziza Hussein a spus : Este o 
deosebită plăcere pentru noi de a ne 
întilni cu muncitoare din industria 
textilă. în țara noastră, cel mai mare 
număr de femei lucrează in industria 
textilă. Ele au fost, de altfel, primele 
care au luat parte activă in sindicate, 
ajungind să obțină un rol conducător 
în aceste organizații. Datorită efor
turilor depuse de femei, multe din 
hotăririle privind legislația muncii 
au ajuns sâ fie efectiv aplicate. Ne 
străduim să ne organizăm mai bine 
pentru a putea lucra mai eficient în 
sprijinul dezvoltării noastre națio
nale, pentru a contribui la Îmbună
tățirea traiului poporului nostru. 
Știm că dezvoltarea națională cere 
o muncă intensă; in special în dome
niul industrializării; că dezvoltarea 
reală nu poate avea loc fără partici
parea deplină a femeilor.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
vizita întreprinsă in țara noastră, 
vorbitoarea a subliniat necesitatea 
extinderii contactelor directe în ve
derea dezvoltării colaborării priete
nești intre popoarele noastre.

(Agerpres)

Plecarea prefectului 
orașului Paris

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecind spre patrie. Marcel Diebolt, 
prefectul orașului Paris, care. împre
ună cu soția, a făcut o vizită in țara 
noastră, la invitația Consiliului popu
lar al municipiului București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv' al Consiliului 
popular al municipiului București, de 
alți membri ai consiliului popular 
municipal.

A fost de față Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București.

TIMOTEI SCRIPNIC
In ziua de 28 iulie a.c. a încetat 

din viață, după o lungă suferință, 
tovarășul Timotei Scripnic, vechi mi
litant al mișcării muncitorești, mem
bru al Partidului Comunist Român 
din anul 1933.

Născut la o iunie 1906, Timotei 
Scripnic s-a înrolat de tinăr in miș
carea muncitorească din țara noas
tră, în lupta condusă de Partidul 
Comunist Român Împotriva exploa
tării și asupririi burghezo-moșierești, 
pentru drepturi și libertăți democra
tice. A desfășurat o susținută acti
vitate in sindicatul ceferiștilor, pe 
linia Ajutorului Roșu. în timpul ma
rilor bătălii de clasă din lanuarie- 
februarie 1933. a contribuit activ la 
pregătirea și desfășurarea grevei de 
la Atelierele C F.R. „Grivlța", orga
nizată și condusă de Partidul Comu
nist Român.

Pentru activitatea sa revoluționari 
a fost în repetate rinduri arestat și 
deținut in închisoarea Jilava, în la
gărele de la Miercurea-Ciuc șl Ca
racal.

După 23 August 1944 a îndeplinit di
ferite sarcini pe linie sindicală, fiind 
președinte al Uniunii Sindicatelor 
din Transporturi și Telecomunicații 
și apoi activist al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatele, 
din România.

In semn de prețuire a meritelor 
sale, Timotei Scripnic a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea sa va rămine vie în me
moria tovarășilor săi de muncă și de 
luptă.

UNIUNEA SINDICATELOR 
DIN TRANSPORTURI 

ȘI TELECOMUNICAȚII 
COMITETUL FOȘTILOR 

LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA
★

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctului va fi depus vineri, 30 iu
lie a.c., ora 9,00, la clubul „Grivița 
Roșie".

Inmormintarea va avea loc în a- 
ceeași zi la cimitirul Sfinta VinerL 
ora 16,30.



viața internațională
Vietnamul de Sud

Puternice atacuri 
ale patrioților

SAIGON 29 (Agerpres). — în cursul 
luptelor care au avut loc miercuri in 
regiunea Deltei fluviului Mekong — 
relatează agenția V PI. — forțele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu au 
dnborit două elicoptere de luptă a- 
mericane Dc asemenea, transmite a- 
ceeași agenție, datorită puternicelor 
atacuri întreprinse In ultimele zile de 
forțele patriotice sud-vletnameze, 
două unități aparținînd avi.iți«i S.U.A. 
au trebuit să fie evacuate din zona 
Sai gonului.

Atacuri ale forțelor patriotice îm
potriva pozițiilor americano-saigone- 
re au mai fost semnalate in regiunea 
Da Nang. în apropiere de localitatea 
Son Ha, și la sud-vest de orașul Phy

Trupe ale administrației 
de la Pnom Penh participă 

la acțiunile împotriva 
forțelor patriotice din Laos

PNOM PENH 29 (Agerpres). — U- 
nități speciale aparținind trupelor re
gimului Lon Nol-Sirik Matak au 
luat parte la acțiunile împotriva for
țelor patriotice laoțiene, îndeosebi in 
regiunea Platoului Bolovens, rela
tează corespondentul agenției Asso
ciated Press, citind surse din Pnom 
Penh. Militarii respectivi aparțineau 
unui contingent care se „antrena" 
Intr-o tabără specială a C.I.A. din 
Laos.

CONFERINȚA 
CVADRIPARIITĂ DE LA PARIS

PARIS 29 (Agerpres). — In capita
la Franței a avut loc joi o nouă 
ședință a conferinței cvadripartite in 
problema Vietnamului.

In intervenția sa, Nguyen Thi Binh, 
conducătoarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. a insistat asu
pra necesității ca S.U.A. să stabileas
că un termen limită pentru evacuarea 
tuturor forțelor americane de pe te
ritoriul sud-vietnamez și să înceteze 
să sprijine regimul marionetă de la 
Saigon.

La rindul său. șeful delegației Re
publicii Democrate Vietnam. Xuan 
Thuy. a declarat că refuzul adminis
trației Nixon de-a fixa o dată limită 
pentru evacuarea in anul 1971 a tu
turor trupelor americane din Vietna
mul de sud dovedește in mod clar că 
așa-zisa problemă a prizonierilor de 
război este doar un pretext folosit de 
Statele Unite pentru a-și ascunde a- 
devărata intenție de a prelungi răz
boiul și de a impune populației sud- 
vietnameze o administrație războini
că. în solda S.U.A.

Delegatul american, David Bruce, 
a refuzat și de data aceasta să dea 
un răspuns propunerii de pace in 
7 puncte, prezentate la 1 iulie de 
conducătoarea delegației G.R.P.

★
WASHINGTON. — Purtătorul de 

cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, 
a anunțat numirea oficială, cu Înce
pere de la 1 august, in calitate de 
conducător al delegației S.U.A. la 
convorbirile cvadripartite de la Pa
ris in problema Vietnamului a lui 
William Porter, In prezent amba
sador la SeuL

Este bine cunoscut caracterul zbu
ciumat al istoriei popoarelor pe
ninsulei Balcanice, zonă care multă 
vreme a constituit un veritabil depo
zit de material exploziv, amenințind 
liniștea și pacea continentului. Răs- 
pintie geografică. Balcanii au consti
tuit un loc de interferență a inte
reselor marilor puteri, ale marilor 
imperii care au dus de-a lungul 
timpurilor o politică de divizare 
a acestor popoare, de opunere a 
unora împotriva altora, lnstigind la 
revendicări teritoriale, intreținind sau 
stimulind artificial învrăjbirea na
țională — cu unicul scop de a le men
ține in stare de subjugare și de a-și 
asigura poziții de dominație in această 
parte a Europei. împrejurările isto
rice au determinat astfel un șir de 
caracteristici fundamentale comune 
in destinele popoarelor balcanice, 
care au suferit perioade îndelun
gate, multiseculare, dominația pu
terilor străine și au trebuit să ducă 
o luptă grea împotriva acestora pen
tru libertate și independență, pentru 
a-și apăra ființa națională. în desfă
șurarea acestei lupte, intre popoarele 
peninsulei s-au stabilit tradiții înain
tate, legături de prietenie și în
trajutorare, de multe ori mișcă
rile de eliberare națională spriji- 
nindu-se reciproc și acționînd in 
strLnsă solidaritate. Sint cunoscute in 
acest sens legăturile pe care le-au 
avut In țara noastră eteriștii greci, 
ospitalitatea și sprijinul pe care 
aveau să le găsească mai tirziu aici 
luptătorii democrat-revoluționari bul
gari, relațiile de solidaritate cu miș
cările muncitorești — continuate pe 
o treaptă superioară prin legăturile 
dintre Partidul Comunist Român și 
partidele comuniste frățești din a- 
ceste țări.

Aduclnd o contribuție Importantă 
la zdrobirea fascismului, popoarele 
țărilor balcanice au dat un mare 
tribut de singe în anii celui de-al 
doilea război mondial In lupta îm
potriva hitlerismului, care a înrobit 
rind pe rind, una după alta, aceste 
țări. O experiență istorică de veacuri 
■ impus tot mai pregnant popoarelor 
balcanice, drept concluzii majore. în
țelegerea necesității de a nu mai per
mite niciodată statornicirea unui cli
mat de încordare, neîncredere și sus
piciune in acest spațiu geografic și 
in relațiile dintre ele, de a respinge 
orice tentative de a le folosi ca masă 
de manevră, ca pioni pe eșichierul 
politicii imperialiste, să lupte pentru 
a asigura o conviețuire in pace și 
bună Înțelegere, potrivit Intereselor 
lor fundamentale comune.

Așa cum este cunoscut. In Balcani 
există țări socialiste și țări capitalis
ta, Aceasta, desigur, nu trebuie să

ÎN SENATUL S U A.

Proiect de rezoluție pentru eliminarea 
obstacolelor din calea normalizării 

relațiilor cu R. P. Chineză
WASHINGTON 29 (Agerpres). - 

Senatorul democrat Mike Gravei a 
prezentat Senatului S.U.A. un proiect 
de rezoluție prin care cere schimbarea 
poziției Statelor Unite față de pro
blema recunoașterii diplomatice a 
guvernului Republicii Populare Chi
neze și restabilirii drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la O.N.U.

în expunerea de motive la prezen
tarea amendamentului, senatorul

pekin Convorbiri chino-egipfene
PEKIN 29 (Agerpres). — Li Sien- 

nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și Pai Sian-kuo, 
ministrul comerțului exterior, au 
avut o întrevedere cu delegația co
mercială guvernamentală a Republi
cii Arabe Unite, condusă de Mo
hamed Merzeban. ministrul economi
ei și comerțului exterior, aflată în 
\ izită la Pekin — relatează agenția 
China Nouă.

După întrevedere, Li Sien-nien și 
Pai Sian-kuo au oferit un banchet 
in cinstea delegației R.A.U. Luind
cuvintul, Pai Sian-kuo a relevat, ir.-

Grave disensiuni în sinul 
Partidului democrat-creștin 

din Chile
O știre transmisă la posturile de 

radio și de televiziune in seara zilei 
de miercuri și comentată joi de în
treaga presă reține atenția opiniei 
publice chiliene ca un eveniment cu 
semnificații deosebite pentru viața 
politică a țării. Un număr de mili- 
tanți de frunte ai Partidului demo
crat-creștin și-au dat demisia din 
posturile lor. Dizidența are la bază 
respingerea unui document prezentat 
in Consiliul Național al partidului de 
Basco Parra, președintele departa
mentului tehnic al conducerii aces
tuia. Liniile directoare ale documen
tului respectiv au caracter programa
tic. solicitind hotărirea Consiliului 
Național de a închide porțile in fața 
oricărei tentative de alianță iau de 
apropiere a forțelor de (dreaptă de 
Partidul democrat-creștin. Propune
rile lui Basco Parra reflectau, la ni
velul Consiliului Național, nemulțu
mirea unei părți a membriloȚ parti
dului față de unele acțiuni in această 
direcție ale democrației creștine, din 
ultimul timp.

Dezbaterile de ieri din Consiliul 
Național au fost — apreciază ziarele 
in unanimitate — „dramatice". In 
afară de Basco Parra și-au dat demi
sia din funcțiile lor Luis Badilla, 
președintele Organizației naționale a 
tineretului democrat-creștin, Eduardo 
Salas și Carlos Donoso. vicepre
ședinți, precum și alți militonți ai 
partidului. In scrisoarea prin care 
renunța la funcție, Basco Parra arăta 
că gestul său este motivat de faptul 
că pozițiile democrat-creștine de stin
gă sint eliminate treptat din condu
cerea partidului.

La rindul său, Luis Badilla a de- 

afecteze cooperarea dintre ele, pro
movarea unor bune relații, in spiri
tul coexistenței pașnice. De fapt, se 
poate spune că peninsula Balcanică, 
prin însăși structura politică diferită 
a statelor ce o compun, constituie o 
zonă geografică in care principiile 
coexistenței pașnice iși pot găsi 
un model de afirmare. Extin
derea și multiplicarea raporturi
lor dintre țările balcanice, pe ba
za principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, in
tegrității teritoriale, neamestecului

Pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și colaborării

In treburile interne, a dreptului fie
cărui popor de a-și decide singur 
soarta corespunde intereselor tutu
ror popoarelor balcanice de pace, 
Înțelegere și bună stare, slujește 
progresului lor material și spiritual. 

Obiectivul fundamental al luptei 
pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți 
este nemijlocit legat de promovarea 
și statornicirea unor asemenea rela
ții — singurele de natură să asigure 
popoarelor balcanice, ca de altfel ori
căror popoare din orice zonă a lu
mii, pacea, liniștea și securitatea. 
Stabilirea unor relații de pace și bu
nă vecinătate este o condiție esențială 
pentru ca popoarele țărilor balcani
ce să-și poată pune nestinjenit in 
valoare întregul lor potențial, să 
înainteze pe calea progresului, să 
dezvolte intre ele colaborarea și coo
perarea, schimburile de valori in 
toate domeniile, in interes reciproc 
— cu atit mai lesnicioase, datorită 
apropierii geografice.

Clădirea raporturilor Intre țările 
balcanice pe temelia principiilor le
galității internaționale. întronarea u- 
nei ambianțe a încrederii și priete
niei necesită, in mod imperios, ex
cluderea sub orice formă a folosirii 
forței și amenințării cu forța, a ori
căror forme de manifestare a prac
ticilor imperialiste de amestec in tre- 

Mike Gravei a subliniat că sprijinul 
acordat regimului ciankaișist de că
tre Statele Unite constituie principa
lul obstacol in calea normalizării re
lațiilor S.U.A. cu R. P. Chineză. El 
s-a pronunțat pentru încetarea aces
tui sprijin și a oricărui amestec in 
ce privește rezolvarea de către po
porul chinez a problemei Taiwanu- 
lui.

tre altele, că relațiile comerciale 
dintre China și R.A.U., stabilite pe 
baza egalității și avantajului reci
proc, s-au intensificat și că ele pot 
contribui la promovarea dezvoltării 
economice și a construcției naționale 
a celor două țări. In cuvintul de răs
puns, Mohamed Merzeban a arătat 
că ,.poporul Republicii Arabe Unite 
este fidel cauzei juste a restabilirii 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
la O.N.U., considerind R.P. Chineză 
singurul reprezentant al marelui 
popor chinez**.

clarat că va sprijini guvernul, deoa
rece — a arătat el — „acesta re
prezintă posibilitatea obiectivă a dis
trugerii sistemului capitalist și a des
chiderii drumului spre socialism'*.

E. POP
Santiago de Chile

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Primul adjunct al minis

trului comerțului exterior 
al României, Nlcolae wicoiae, 
care vizitează India în fruntea unei 
delegații economice, a avut întreve
deri cu ministrul indian al comerțu
lui exterior, L. N. Mishra, ministrul 
agriculturii și alimentației, Fakhrud- 
din Aii Ahmed, precum și cu repre
zentanți ai vieții economice indiene.

In cadrul intilnirilor, a fost anali
zat modul in care se înfăptuiesc pre
vederile acordurilor economice gu
vernamentale dintre România și In
dia și s-au discutat problemele cu
rente și de perspectivă ale schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice bilaterale.

0 delegație de industriași 
din Japonia a sosit la Pe- 
kill la invitaîia Consiliului chinez 
pentru promovarea comerțului inter- 

burile interne ale statelor, de presiu
ne, imixtiune sau instigare. Tocmai de 
aceea, in concordanță cu cerințele 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și destinderii și, in același 
timp, pentru a se împiedica recurge
rea la folosirea instrumentelor poli
ticii de forță, se impune ca o cerință 
fundamentală lichidarea oricăror 
baze sau depozite de armament ato
mic, transformarea Balcanilor intr-o 
zonă denuclearizată.

Așa cum este bine cunoscut. Româ
nia socialistă a avut și are un rol Ini
tiator în eforturile pentru statomi- 

cirea unui climat de pace, destindere 
și securitate in Balcani. Preocuparea 
pentru dezvoltarea unor raporturi de 
bună vecinătate și cooperare pașnică 
in Balcani este una din permanențele 
politicii externe a (arii noastre — in 
acest spirit au fost concepute, încă cu 
ani in urmă, cunoscutele propuneri 
ale guvernului român preconizind 
măsuri concrete îndreptate către des
fășurarea unei colaborări pe multiple 
planuri, transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii, fără arme nucle
are. Aceste propuneri au fost sis
tematic și perseverent reînnoite, Ro
mânia socialistă subliniind cu clari
tate neștirbită la actualitate.

România se pronunță nu numai in 
principiu pentru crearea in Balcani 
a unui climat de pace și cooperare, 
ci și desfășoară eforturi practice neo
bosite, iși aduce contribuția proprie, 
activă, in acest sens. O expresie e- 
locventă a eficacității acestei politici 
o constituie bunele relații pe care 
Romania' le are cu 'toate state
le balcanice, întărirea continuă 
a legăturilor de prietenie fră
țească cu celelalte țări socialiste din 
Balcani — Albania, Bulgaria. Iugo
slavia — de care ne leagă comunifa- 
tea de orinduire. de aspirații și de 
teluri — concomitent cu extinderea 
raporturilor de colaborare și bună 
vecinătate cu țările balcanice neso-

BELGRAD

1NTRWIDERE I. GLIGOROT - 
MANEA MANESCU

BELGRAD 2» (Agerpres). — To
varășul Kiro Gligorov, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din iugoslavia, l-a 
primit joi pe tovarășul Manea Mănes- 
cu. membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
care se află in Iugoslavia la odihnă.

în Comitetul pentru dezarmare
GENEVA 29 (Agerpres). - In șe

dința de joi a conferinței Comitetu
lui pentru dezarmare de la Geneva 
a luat cuvintul reprezentantul O- 
Iandei, Evert Bos. El și-a consacrat 
intervenția problemei interzicerii 
armelor chimice și biologice, apre
ciind că, intrucit aceste arme consti
tuie o amenințare pentru omenire, 
eforturile pentru eliminarea lor tre
buie continuate viguros. Delegatul 
olandez a făcut unele propuneri de 
modificare a prevederilor proiecte
lor de convenție depuse in comitet 
pentru interzicerea armelor biologi
ce și a toxinelor.

Continuă prigoana 
împotriva elementelor 
progresiste din Sudan

KHARTUM 29 (Agerpres). — In 
Sudan continuă campania de repre
siuni împotriva membrilor Partidu
lui comunist și a altor elemente de
mocratice și progresiste. Joi, guver
nul de la Khartum a anunțat că alți 
24 de comuniști sudanezi, printre 
care fostul subsecretar de stat pen
tru problemele locuințelor, Salah Ma- 
zari, au fost arestați in ultimele 24 
de ore.

Totodată, generalul Numeiry a a- 
firmat că au fost arestați 83 de ofi
țeri. După cum anunță postul de 
radio Cairo, Gaafar El Numeiry „a 
ordonat ca toate interogatoriile in 
curs să se termine rapid".

național, Informează agenția China 
Nouă.

in cursul vizitei oficiale 
în Australia de Vest, «nsuim 
general al României, R. I. Budura, 
a fost primit in audiență de locțiito
rul guvernatorului statului, sir Al
bert Wolff, și de premierul J. T. 
Tonkin. Aceste audiențe, ca și între
vederile cu vicepremierul statului și 
ministrul dezvoltării industriale, 
H. E. Graham, și ministrul minelor, 
D. G. May, au prilejuit discutarea 
posibilităților de a iniția unele for
mule de cooperare economică bilate
rală, evidențiind interesul părților in 
această direcție.

Convorbiri cubanezo-chi- 
lîenS. ^a Havana au început con
vorbirile dintre Râul Roa, ministrul 
de externe al Cubei, și Clodomiro Al- 
meyda, ministrul chilian al relațiilor 
externe. Subliniind, intr-un interviu 

cialiste — Grecia și Turcia. Efectiv, 
propria experiență a țării noastre 
demonstrează concret că. indiferent 
de deosebirile de orinduire social- 
politică sau de «lte deosebiri, dez
voltarea unor relații bune de veci
nătate și colaborare este perfect po
sibilă. Un rol important in această 
direcție il are dezvoltarea dialogului 
Interbalcanic, contactele bilaterale la 
nivelul cel mai inalt, in acest cadru 
inscriindu-se intilnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășii Ios’p 
Broz Tito și Todor Jivkov, cu pre
ședintele Turciei, Cevdet Sunay, vi

zitele tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer in Grecia și Turcia, ca și in
tilnirile la nivelul miniștrilor de ex
terne, cum sint cele care au avut loc 
recent la Sofia și Atena.

în același timp, înregistrează spo
ruri an de an relațiile economice, 
schimburile comerciale dintre Româ
nia și celelalte țări balcanice, coo
perarea in producție, in construcția 
unor mari obiective, ca monumentala 
operă comună de la Porțile de Fier, 
se lărgește circuitul bunurilor 
spirituale — deși în toate aceste do
menii mai există incă largi posibi
lități, pentru a căror fructificare ne 
pronunțăm in mod hotărit.

în același sens, țara noastră des
fășoară o vie activitate și are un 
rol dinamizator in sinul diferitelor 
asociații sau reuniuni interbalcanice 
din diferite domenii de specialitate 
— ale oamenilor de știință, artă și 
cultură — se pronunță pentru revi- 
lalizarea comitetelor naționale pen
tru Balcani din aceste țări — în
săși existența unor asemenea toruri 
și organisme fiind o emanație a spi
ritului și voinței de colaborare inter- 
balcanică.

Desigur că la afirmarea ideii de În
țelegere și colaborare in Balcani con
tribuie și celelalte țări balcanice. Cu 
satisfacție se poate înregistra că in 
prezent se conturează un șir de ten-

PANMUNJON 

întrunirea Comisiei 
militare de armistițiu 

din Coreea
PANMUNJON 29 (Agerpres). — La 

propunerea părții R.P.D. Coreene, la 
Panmunjon, a avut loc o nouă șe
dință a Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea, în cursul căreia ge
neralul maior Han Yong Ok, con
ducătorul părții R.P.D. Coreene, a 
denunțat violările acordului de ar
mistițiu și acțiunile provocatoare co
mise de S.U.A. in cei 18 ani care s-au 
scurs de la semnarea acestuia, la 27 
iulie 1953, informează agenția 
A.C.T.C.

Relevind că acțiunile părții ame
ricane au dus la o situație primej
dioasă, reprezentantul R.P.D. Coree
ne a arătat că, pentru a micșora în
cordarea existentă și a transforma 
armistițiul din Coreea într-o pace 
trainică, este necesar ca S.U.A. să 
înceteze politica agresivă față de 
R.P.D. Coreeană și să părăsească te
ritoriul Coreei de sud, conform ce
rințelor acordului de armistițiu, să 
retragă din Coreea de sud diferitele 
tipuri de arme atomice și rachete te
leghidate, avioane și nave militare, 
precum și alte tipuri de armament 
introduse in mod ilegal, să pună ca
păt provocărilor comise Împotriva 
R.P.D. Coreene, să retragă din zona 
demilitarizată diferitele tipuri de ar
mament greu și automat și perso
nalul militar introdus in mod ilegal 
și să înceteze provocările in zona co
mună de securitate de la Panmun
jon, precum și încercările de a pa
raliza activitatea Comisiei militare de 
armistițiu și a organelor sale.

Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
arătat, de asemenea, că așa-numitul 
„tratat de apărare mutuală" înche
iat intre S.U.A. și regimul sud-co- 
reean este menit să perpetueze o- 
cuparea Coreei de sud de către tru
pele S.U.A. și încalcă clauzele acor
dului de armistițiu, care prevede re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Coreea și reglementarea pașnică a 
problemei coreene.

b a q ■ ■ h a
acordat agenției Prensa Latina, că 
actualele convorbiri cubanezo-chiliene 
slujesc intereselor celor două țări, 
Clodomiro Almeyda și-a exprimat 
convingerea că ele vor fi rodnice.

Le Duc Tho, men’bru 61 B>- 
rouluf Pdlîllt, secretar al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, consilier special al delegației 
R. D. Vietnam la convorbirile de la 
Paris in problemele Vietnamului, in 
drum spre patrie, a sosit la Mos
cova, venind de la Paris, informează 
agenția T.A.S.S.

0 delegație a Uniunii 
Sindicatelor din R. F. a Ger- 
mCinici, condusă de președintele 
uniunii. Heinz Oskar Vetter, a sosit 
Ia Budapesta. După cum relatează 
agenția M.T.I., delegația va avea con
vorbiri cu conducători ai sindicatelor 
ungare privind bejațiile dintre orga
nizațiile sindicale din cele două țări 
și in legătură cu unele probleme ale 
mișcării sindicale internaționale. Joi, 
delegația a fost primită de Jănos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

dințe pozitive tot mai accentuate, ac
țiuni în spiritul apropierii și înțele
gerii reciproce, în direcția normaliză
rii raporturilor, intensificării schim
burilor economice, culturale, tehnico- 
științifice, soluționării unor probleme 
in suspensie. Nu este mai puțin ade
vărat că mai sint încă probleme li
tigioase, situații ce-și așteaptă nor
malizarea ; cu atit mai necesar este 
de aceea să se intensifice eforturile 
tuturor statelor, ale tuturor popoare
lor balcanice pentru a se imprima un 
curs mai hotărit, mai energic către 
consolidarea climatului de pace și in- 

credere reciprocă, spre binele atit al 
fiecăruia dintre ele, cjt și al tuturor 
laolaltă. Transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei colabo
rări este o idee care se bucură, in 
țările acestei regiuni, de o largă ade
ziune din partea unor categorii so
ciale din cele mai diverse. După pă
rerea noastră, voința de pace, înțe
legere și prietenie ce animă po
poarele acestor țări, dorința lor co
mună de a trăi ca vecini buni, in 
spațiul geografic In care și-au durat 
de veacuri existența, este o premisă 
certă pentru desfășurarea unor efor
turi și acțiuni tot mai hotărite spre 
transpunerea in realitate a acestui 
țel. A sosit — de mult ! — timpul să 
se treacă de la faza asentimentului 
de principiu la cea a înfăptuirilor 
practice, concrete.

Transformarea Balcanilor !ntr-o 
zonă a bunei vecinătăți șl coo
perării active răspunde nu nu
mai intereselor fundamentale ale 
fiecăruia din popoarele acestor 
țări, ci constituie. In același 
timp, o îndatorire mult mai largă, 
o cerință a promovării securității eu
ropene. în concepția României, sta
tornicirea unei păci și colaborări trai
nice in Balcani este nu un obiec
tiv considerat In mod izolat, ci o 
parte integrantă și o contribuție con
cretă la edificarea securității eu-

Iosip Broz Tito reales 
președinte al R.S.F. Iugoslavia 
Ședința comună a Camerelor Skupștinei Federale

BELGRAD 29. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : 
Iosip Broz Tito a fost reales pre
ședinte al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia in cadrul unei șe
dințe comune a tuturor camerelor 
Skupștinei Federale. Propunerea ca 
Ioslp Broz Tito să fie ales in această 
funcție a fost făcută de skupștinele 
republicane și ale provinciilor auto
nome. Președintele R.S.F.I. a fost 
ales prin vot secret, după care a 
depus jurămintul in fața Skupștinei 
Federale.

în continuarea ședinței, Șkupștina 
Federală a confirmat alegerea și a 
comunicat componența Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, noul organ al fe
derației, al cărui președinte este 
Iosip Broz Tito. Vicepreședinte al 
prezidiului a fost ales Krste Țrven- 
kovski, iar secretar general a fost 
numit Liudevit Dejmar. în afară de 
președinții skupștinelor republicane 
și ale provinciilor autonome, care in
tră in componența prezidiului prin 
funcție, din acest organ federal mai 
fac parte cite doi membri din repu
blici și cite unul din provinciile au
tonome.

Membrii Prezidiului R.S.F.I. au 
semnat apoi jurămintul, care a fost 
citit de președintele Skupștinei Fe
derale.

înainte de alegerea președintelui și 
a Prezidiului R.S.F.I., Mialko Todo- 
rovici a fost ales președinte al Skup
știnei Federale.

în încheierea ședinței comune a 
Camerelor Skupștinei Federale, a 
luat cuvintul președintele Iosip Broz 
Tito.

„N-aș dori să apreciez acum am
ploarea semnificației dezbaterilor pu
blice in cadrul cărora oamenii mun
cii s-au pronunțat direct pentru a • 
mendamentele propuse la Constitu
ție — a spus președintele Tito. Do
resc să subliniez numai că toate po
poarele și naționalitățile noastre au 
demonstrat fără echivoc in ce mă
sură sint interesate să păstreze uni
tatea țării, să soluționeze problemele 
ei vitale, să înfăptuiască continuita
tea dezvoltării revoluționare a Iugo
slaviei socialiste".

„Mulțumind tuturor oamenilor 
muncii, organizațiilor soclal-politice, 
skupștinelor republicane și provin
ciale pentru încrederea ce mi s-a a- 
cordat și de această dată, a spus Iosip 
Broz Tito, doresc să subliniez că voi 
face totul pentru a justifica această 
încredere. Dar, am in vedere aici 
sprijinul poporului in direcția solu
ționării energice a fenomenelor ne
gative sau litigioase ce apar in pro
cesul dezvoltării continue a societății 
noastre": 1

„Prezidiul R.S.F.I. ales acum de 
noi reprezintă o importantă noutate 
in viața comunității noastre, a spus 
în continuare vorbitorul. Trebuie să 
facem totul pentru ca acest for să 
înceapă să funcționeze imediat. Pre
zidiul R.S.F.I. va trebui să acționeze 
ca un organ colectiv. Va trebui să 
țină seama, in primul rind, de Inte
resele comune ale tuturor oamenilor 
muncii de la noi. ale tuturor popoa
relor și naționalităților noastre. Pre
zidiul va examina si va adopta hotă- 
riri in cele mai importante probleme. 
Mă gindesc aici la problemele vitale 
ale dezvoltării interne, la politica ex
ternă, la securitatea și apărarea tă
rii. Firește, Prezidiul iși va coordona 
activitatea cu cea a Skupștinei Fe
derale, a Vecei Executive Federale 
și a organelor reprezentative din 
republici și provincii".

Referindu-se la amendamentele la 
Constituție, președintele Tito a arătat 
că acestea deschid posibilități lard 

ropene. Țara noastră acționează pen
tru securitate in Europa și in Bal
cani ca obiective inseparabile, care 
se subsumează unul altuia, consti
tuind, in fapt, un țel unitar, atit pen
tru aria noastră geografică imediată, 
cit și pentru întreg continentul. Esle 
indiscutabil că transformarea Balca
nilor intr-o zonă a păcii s-ar înscria 
ca un important aport in această di
recție, atit prin faptul că o parte a 
continentului ar fi la adăpost de 
orice furtuni, devenind o regiune a 
securității, un fel de „cap de pod" 
al bunei conviețuiri — cit șl prin 
valoarea mobilizatoare, ca exemplu 
valabil pe scara întregului continent.

în numele acestor interese funda
mentale comune, in numele rațiunii, 
realismului și lucidității politice, in 
concordanță cu cerințele majore ala 
păcii, împărtășim convingerea că 
toate popoarele, toate statele balca
nice trebuie să-și intensifice efortu
rile pentru ca Balcanii sâ devină o 
zonă model de relații interstatale, de 
colaborare multilaterală între țări cu 
orinduiri social-politice diferite. „Do
rim — declara recent, in legătură cu 
aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ca in Balcani să se pună capăt cu 
desăvîrsire oricăror încercări de ați- 
țare a unui popor împotriva altuia ; 
se cunoaște din experiența trecutului 
că politica marilor puteri imperialiste 
de dezbinare a țărilor balcanice și, 
în general, a țărilor mici nu a adus 
decit daune popoarelor respective 
ușurind dominarea și asuprirea lor. 
Iată de ce ne-am adresat și ne adre
săm tuturor popoarelor din Balcani 
de a găsi calea colaborării, a unirii, 
pentru a asigura întărirea păcii și 
colaborării in această zonă !**

Țările balcanice au avut șl au de 
învins urmările unei înapoieri secu
lare in domeniul dezvoltării econo
mice, consecință a îndelungatei do
minații străine și este in interesul 
lor vital ca să-și consacre toate ener
giile, toate forțele muncii pașnice, 
constructive, să-și pună întreaga lor 
capacitate în slujba progresului, a 
înfloririi popoarelor respective. 
Transformarea fostului „butoi cu 
pulbere** al Europei intr-o zonă a 
colaborării multilaterale și a păcii, 
fără arme atomice, fără baze mili
tare străine, promovarea activă și 
înrădăcinarea principiilor legalității 
internaționale, afirmarea unui cli
mat al înțelegerii și bunei vecinătăți, 
în care toate popoarele țărilor bal
canice să se poată dezvolta nestin
jenit. corespunzător intereselor și as
pirațiilor lor fundamentale — tată 
comandamente cărora România so
cialistă Ie va consacra și de acum 
înainte eforturile cele mal energice

Romulus CAPLESCU 

pentru stimularea Inițiativei al for
țelor creatoare ale clasei muncitoare 
și ale tuturor oamenilor muncii. Prin 
amendamentele la Constituție, oa
menii muncii au căpătat o armă 
nouă și puternică in lupta Împotriva 
fenomenelor ce amenință cu degra
darea relațiile socialiste bazate pa 
autoconducere. Amendamentele con
solidează caracterul democratic al so
cietății, aprofundează egalitatea în 
drepturi a popoarelor și naționalită
ților iugoslave.

„Concepem democrația astfel încii 
tindem să stabilim intr-o măsură tot 
mai mare o apropiere între caracte
rul statal și popor, și în măsura in 
care acest lucru este posibil, să trans
ferăm această apropiere la bază", ® 
arătat vorbitorul.

Referindu-se în continuare la pro
blemele politice, președintele Tito a 
spus : „Doresc să subliniez și cu acest 
prilej că, in sistemul nostru politic, 
omul muncii, producătorul, trebuie să 
fie factorul principal de adoptare a 
hotăririlor la toate nivelurile, înce- 
pind do la organizațiile de mut.;** 
pină la cele mai înalt® organ® ale 
Federației**.

„Motivul principal care trebuie să 
stea Ia baza întregului nostru sistem 
economic trebuie să-1 constituie sti
mularea producției și crearea unui 
venit mai mare, ridicarea producti
vității, intensificarea activității eco
nomice, a spus vorbitorul. Este mo
mentul să acordăm prioritate proble
melor de producție și nu probleme
lor repartiției de care ne-am ocupat 
atit de mult, in special in ultimij 
ani".

Președintele Tito a arătat în conti
nuare că în planul de dezvoltare e- 
conomică a țării „este important să 
se evite tot ceea ce s-a dovedit ne
gativ în trecut. Este vorba in primul 
rind de investițiile nerentabile, de 
închistarea regională, de diverse for
me de transfer nejustificat de veni
turi etc. Politica noastră de dezvol
tare în viitor va trebui să permită o 
eficiență sporită a investițiilor, o co
ordonare a intereselor șl a planurilor 
de dezvoltare in contextul unei piețe 
iugoslave unitare, al legăturii ei mul
tilaterale cu economia mondială și cu 
cuceririle tehnologice ale acestei e- 
conomil".

★
După cum anunță agenția Tanlug, 

Prezidiul U.C.I., in cadrul ședinței 
ținute miercuri, a hotărit ca a doua 
conferință a U.C.I. să aibă loc în 
luna noiembrie a.c., la Belgrad. Con
ferința va examina activitatea și 
dezvoltarea continuă a U.C.I. și va 
analiza situația economică a țării.

„APOLLO-15**

MilNE, DEBARCAREA 
PE LUNĂ

HOUSTON 29 (Agerpres). — Astro- 
nauții de la bordul navei „Apollo- 
15“ au procedat joi ora 17,05 (ora 
Bucureștiului) la o manevră de co
rectare a traiectoriei, care a avut ca 
scop plasarea trenului spațial intr-o 
poziție optimă, in vederea înscrierii 
pe o traiectorie lunară. Durata func
ționării motorului principal al cabi
nei de comandă a fost de aproxima
tiv o secundă. Specialiștii de la Cen
tru) de control s-au declarat satisfă- 
cuți de manevra efectuată, aprinderea 
în bune condiții a motorului îndepăr- 
tînd ultimele temeri în legătură cu 
funcționarea acestuia, temeri gene
rate, după cum se știe, de scurt-cir- 
cuitul semnalat în prima zi de zbor.

La scurt timp după aceea, astro- 
nauții au îndepărtat, prin acționarea 
unor explozivi, paravanul de protec
ție al laboratorului special cu care 
este dotată cabina de comandă și care 
va servi la efectuarea unor cercetări 
asupra suprafeței selenare. în cursul 
operațiunii, Scott, Irwin și Worden 
au fost echipați, pentru orice eve 
tualiiate, cu costumele spațiale.

La ora 22,05, ei au acționat din nou 
motorul principal al cabinei de co
mandă, înscriind trenul spațial pe o 
orbită In jurul Lunii. Manevra s-a 
efectuat în momentul cind nava se 
afla in dreptul părții invizibile a Lu
nii și a durat 6 minute și 32 secunde. 
Azi la ora 22,14 G'M.T. (miine la 0.14 
ora Bucureștiului) va avea loc ase
lenizarea.

II

îsi continuă cu succes zborul
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Sta

rea stațiilor științifice automate so
vietice „Mars-2" și „Mars-3" asigură 
continuarea cu succes a zborului lor, -~ 
a declarat, intr-un interviu acordat 
ziarului „Pravda", A. Alexandrov, 
specialist in domeniul dirijării apara
telor cosmice. Ambele stații, a preci
zat Alexandrov, răspund imediat la 
orice apel de pe Pămint, intrind in 
contact cu Centrul de legături cosmi
ce la mare distanță. In timpul care s-a 
scurs din momentul lansării, la 19 și 
respectiv 28 mai, a celor două stații 
interplanetare, au fost efectuate peste 
80 de ședințe de legătură. In acest in
terval, la bordul stațiilor au fost trans
mise peste 1 000 de comenzi, iar la rin
dul lor, stațiile au transmis citeva mii 
de date privind calculele telemetrice 
și de traiectorie.

Primele corectări ale traiectoriilor 
de zbor ale celor două stații, efectua
te pentru Mars-3" la 8 iunie, iar pen
tru „Mars-2" la 17 iunie, au fost rea
lizate cu succes, iar calculele specia
liștilor s-au arătat exacte.

Cele două stații aflate In zbor se 
deosebesc de automatele destinate 
cercetării Cosmosului îndepărtat lan
sate anterior, fapt pentru care în .di-
rijaiea acestui zbor apar numeroase 
elemente noi. a arătat în încheiere 
Alexandrov.
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