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In cinstea marii sărbători

Convorbiri intre delegația
Partidului Comunist Român, condusă 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și delegația 
Partidului Comunist din Spania, condusă 

de tovarășul Santiago Carrillo

PRETUTINDENI, MUNCĂ 
PLINĂ DE A VlNT 

PENTRU ÎNDEPLINIREA
PLANULUI Șl ANGAJAMENTELOR

CLUJ. în întimpinarea celei de-a 
27-a aniversări a eliberării României, 
colectivele întreprinderilor din ju
dețul Cluj și-au îndeplinit și depășit 
planul pe 7 luni. Astfel, planul pro
ducției globale a fost îndeplinit in 
proporție de 103.2 la sută, cel al pro
ducției marfă vindută și incasată in 
proporție de 103.6 la sută, iar anga
jamentele privind livrările la export 
au fost depășite pe ansamblul jude
țului cu 3.9 la sută. Față de 1970, 
producția globală industrială a cres
cut cu 14,2 la sută, 83 la sută din 
sporul de producție fiind realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Față de angajamentul anual 
de beneficii de 35 181 000 lei s-a re
alizat un volum de beneficii totali- 
zind 51 milioane lei. De asemenea, 
angajamentul privind livrarea dc 
mărfuri la fondul pieței a fost de
pășită cu 46 milioane lei. O contri
buție importantă Ia acest bogat bi
lanț de realizări au adus colectivele 
de la uzina „Industria sirmei" din 
Cimpia Turzii. fabrica de pielărie si 
încălțăminte ..Clujeana", fabrica de 
ciment din Turda, uzinele mecanice 
de material rulant ,,16 Februarie*, 
unitățile de exploatare și industria
lizare a temnuiiri din Huedin și 
Cluj ș.a.

DEVA. (Corespondentul „Scin- 
teii"). In rindul întreprinderilor din 
județul Hunedoara, care lntimpinâ 
ziua de 23 August cu rezultate supe
rioare prevederilor, se înscrie și 
C.E.I.L. Deva, angajamentele luate de 
muncitorii forestieri fiind de acum 
depășite. Colectivul de aici a realizat 
pină in prezent o producție marfa 
suplimentară în valoare de 4 965 000 
lei. față de 3 milioane lei cit prevede 
angajamentul in cinstea zilei de 
23 August. Peste angajament au 
fost fabricate, printre altele. 740 m.c. 
cherestea, in timp ce cheltuielile de 
producție au fost reduse cu 4 816 000 
lei, in loc de 2 milioane lei cit se
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angajaseră. De asemenea, pină acum 
au fost obținute beneficii suplimen
tare in valoare de 1.85 milioane lei, 
cu 850 000 Ici peste angajamentul a- 
sumat.

Colectivul de la tinăra întreprin
dere de prefabricate de beton Bir- 
cea. raportează, încă de pe acum, 
îndeplinirea planului de producție pe 
primele 8 luni la producția globală, 
marfă, la productivitatea muncii și 
la beneficii.

VÎLCEA. La 70 milioane Iei se 
ridică valoarea lucrărilor de gospo
dărire și înfrumusețare executate 
pină în prezent de cetățenii locali
tăților vilcene, care și-au depășit 
astfel cu 50 la sută angajamentele 
asumate ne acest an. La Rin. Vilcea 
și Drăgășani. in stațiunile balneo
climaterice de pe Valea Oltului, .n 
numeroase localități rurale s-au 
construit străzi noi, au fost reparate 
altele, s-au amenajat parcuri și zone 
verzi insumind 125 ha, s-au plantat 
circa 800 000 de arbori și arbuști or
namentali și garduri vii pe o lungi
me totală de aproape 10 km. Tot prin 
contribuția cetățenilor, localitățile 
vilcene și-au îmbogățit zestrea edi
litară cu 150 baze sportive și de agre
ment Intr-o serie de comune s-au 
executat lucrări de îndiguiri și talu- 
zări pentru apărarea zonelor locuite 
și a terenurilor agricole de inundații.

TURNU-SEVERIN. tinstea 
zilei de 23 August, colectivul Combi
natului de exploatare și industriali
zare a lemnului din localitate a fa
bricat. peste plan, pină in prezent. 
1150 mc cherestea, 46 tone plăci fi- 
brolemnoase, aproape 6000 mp fur
nire estetice și diferite garnituri de 
mobilă pentru export în valoare de 
aproape un milion lei. Prin obține
rea acestor succese, lucrătorii de Ia 
C.E.I.L. raportează că au îndeplinit 
angajamentele luate in întrecerea so
cialistă pe întreg anul 1971.

Combativitatea, spiritul militant 
al dezbaterilor, expresie 

a înaltei conștiințe partinice
întreaga desfășurare a adunărilor 

generale deschise ale organizațiilor 
de bază consacrate dezbaterii pro
blemelor activității politico-ideologi- 
ce și cultural-educative confirmă 
încă o dată realismul profund al mă
surilor adoptate. într-o impresionantă 
unanimitate, participanții la adunări 
își exprimă adeziunea lor totală la 
aprecierile, tezele și indicațiile cu
prinse în programul de acțiune al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a 
face totul pentru traducerea in viață 
a acestui program in concordanță cu 
spiritul de inaltă exigență și răspun
dere revoluționară ce se degajă din a- 
naliza făcută de secretarul general al 
partidului.

Orientate către o abordare concre
tă a problemelor, in spiritul impe
rativelor majore formulate in docu
mentele adoptate de conducerea de 
partid, adunările organizațiilor de 
bază prilejuiesc un amplu proces de 
sintetizare a bogatei experiențe a- 
cumulate. Spiritul militant, propriu 
dezbaterilor, determină o mai pro
fundă angajare a fiecărui comunist 
in viața de organizație, o mai in
tensă circulație a ideilor, o îmbună
tățire calitativă a climatului in fie
care colectiv, menite să se reflecte 
pozitiv in întreaga activitate a uni
tății respective.

In numeroase adunări, participan
ții au supus analizei modul cum se 
exercită rolul conducător al orga
nizației de partid la locul de mun
că. cum slnt folosite mijloacele spe
cifice organizației de partid pentru 
mobilizarea salariaților la înfăptui
rea politicii partidului în această 
privință, o deosebită atenție s-a a- 
cordat analizării modalităților prin 
care se poate asigura realizarea sar
cinilor prevăzute in propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea creșterii rolului adunări
lor de partid în dezbaterea princi
palelor probleme alo vieții colective

Spre șantierele chimiei - 
tot mai multe utilaje

In prag de mare 
sărbătoare, la Uzina 
de utilaj chimic din 
Ploiești se lucrează 
intens, cu mare riv- 
nâ. Comenzile sint 
multe și tot mai in
sistente cererile ma
rilor șantiere chimice 
de a urgenta unele li
vrări de utilaje. La 
cazangerie, la atelie
rele de sudură. Ia 
secția de rulmenți, 
intilnești aceeași do
rință a muncitoriloj. 
a maiștrilor, ingineri
lor, de a satisface ce
rințele beneficiarilor. 
Se lucrează asiduu, dar 
toți știu că fără e- 
fovturile lor combina
tul de la Tg. Mureș, 
bunăoară, sau cel de 
la Slobozia, nu vor pu
tea intra in funcțiune 
la timp sau chiar mai 
devreme.

Pe directorul unită
ții. ing. Eugen Toina, 
il intilnim la cazange
rie, interesîndu-se de 
ritmul de lucru, de 
folosirea mașinilor și 
utilajelor, de unele 
probleme de protecție 
a muncii. Ne vorbeș
te cu suflet, dar re
pede, evidentă fiind 
criza de timp în care

se află. ..Oamenii 
noștri, ne spune el, 
au înțeles ce sarcini 
mari avem acum. Ni 
se cere de către eco
nomia națională ca în 
trimestrul III să pro
ducem o cantitate du 
utilaje mult mai mare. 
Ne străduim să ne

CARNET
DE ÎNTRECERE

achităm cit mai ono
rabil de această sar
cină de plan. Unele 
rămineri în urmă 
care au survenit din 
cauza winoi* I ■
'■ tin
de tabla de la Galati 
le-am și recuperat. 
De altfel, puteți ob
serva din graficele de 
întrecere că produc
tivitatea muncii a 
crescut simțitor față 
de lunile trecute".

Intr-adevăr, urmă
rind pe panou reali
zările echipelor de

lor de muncă, in sporirea combati
vității și vigilenței politice a comu
niștilor. în ridicarea spiritului critic 
și autocritic, io promovarea poziției 
ferme împotriva fenomenelor nega
tive. Relevînd experiența bună do- 
bindită in acest sens, multe orga
nizații de partid au dezvăluit tot
odată și au criticat persistenta 
unor lipsuri care diminuează efi
cienta acțiunilor inițiate de comu
niști. Pe bună dreptate s-a criticat

însemnări după primele a- 
dunări generale deschise 
ale organizațiilor de bază 
consacrate dezbaterii pro
blemelor activității politi

co-educative

în organizațiile de partid de la în
treprinderile „Vulcan", „Autobuzul", 
..Aurora", Combinatul de confecții și 
tricotaje București și altele, viziu
nea unilaterală cate limitează exer
citarea rolului conducător al orga
nizației de partid la dezbaterea prin
cipalelor probleme profesionale și la 
controlul activității conducerii admi
nistrative. modalitatea tehnicistă in 
care sint abordate problemele, con
cretizate in faptul că, de multe ori, 
adunările generale se încheie cu o 
seamă de indicații date conducerii u- 
nitâții, de obicei sarcini ce revin 
prin funcția ce o îndeplinește, in 
timp ce despre îndatoririle efective 
ale biroului organizațiilor de bază, ale 
celorlalți comuniști, nici nu se amin
tește. 

cazangii conduse de 
Constantin Ene. Al. 
Gealej, Gheorghe Ni- 
chita și alții se ob
servă o linie roșie as
cendentă, semn că ei 
lucrează din ce in ce 
cu mai mult spor. 
Dar consultăm datele 
centralizate de la ser
viciul planificării care 
vorbesc și mai con
cludent : planul pro
ducției globale la zi 
apare depășit cu 16 
milioane lei : indica
torul producției mar
fă vîndutâ și încasa
tă arată un plus de 
f.k ,'Ailioane.. lei.. jar 
beneficiile peste plan 
de la începutul anu
lui si pină acum to
talizează cam tot a- 
lit. ..Recent — ne in-

XieiD.K
Lăcusloiu — a avut loc 
adunarea generală a 
salariaților. Făcindu- 
se o analiză serioasă 
a rezervelor noastre 
de producție, luindu-

C. CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii*

(Continuare 
în pag. a VII-al

Concluzii de o deosebită Însemnă
tate se desprind din dezbateri in ce 
privește imperativul combaterii ten
dințelor unor comitete de partid și 
birouri ale organizațiilor de bază 
a înlocui efortul de convingere, mun
ca politico-educativă perseverentă, 
prin practici administrative. In a- 
ceastă ordine de idei, se cuvine re
levată atenția acordată in cadrul 
dezbaterilor modului în care organi
zațiile de partid se îngrijesc de parti
ciparea activă a oamenilor muncii 
la soluționarea problemelor obștești, 
în mod deosebit s-a subliniat 
datoria organizațiilor de partid de a 
veghea la folosirea judicioasă a ca
drului instituțional și a climatului 
propice create dc partid, in acest 
scop, astfel incit pretutindeni ele 
să-și vădească efectiv avantajele in 
stimularea inițiativei și spiritului de 
răspundere al maselor, in rezultate
le practice ale diferitelor unități.

Mi se pare demn de relevat că în 
cadrul adunărilor ce se desfășoară 
acum a reieșit clar că rezolvarea ce
lor mai multe dintre aceste probleme 
depinde nemijlocit de colectivele 
respective, dar că. de fapt, la unii 
apăruse o optică ciudată potrivit că
reia totul trebuie „să li se dea", to
tul trebuie „să li se facă", uitind de 
îndatoririle ce Ie revin in dubla ca
litate de producători și de proprie
tari ai mijloacelor de producție, in
teresați în cel mai înalt grad în buna 
gospodărire a avutului obștesc. Se 
cuvine să sublimez, ca o caracteris
tică esențială a dezbaterilor, critici- 
Ie aspre aduse acestor tendințe, e- 
fortul comuniștilor de a depista 
neajunsurile, de a preciza pe cei 
care poartă răspunderea pentru men-

Vasile PRICEPUTU
șeful seefiei de propagandă 
a Comitetului municipal 
București al P.C.R.

(Continuare în pag. a Il-a)

Marți, la sediul C.C. al P.C.R.. au 
avut loc convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al P.C.R., .și dele
gația Partidului Comunist clin Spa
nia, condusă de tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C.S.

Din partea spaniolă au participat 
tovarășii Santiago Alvarez, Ramon 
Mendezona, Juan Calanda și Mauri
cio Perez, membri ai Comitetului

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru 

al Iranului, Amir Abbas Hoveyda

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți 
dimineața, pe primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

La întrevedere au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Boabă, ambasa
dorul țării noastre la Teheran.

Au participat Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la București, 
Abbas Nayeri, ambasador, director 
general al afacerilor economice din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Iranului. Ahmad Ardalan, amba
sador, director al celui de-al doilea 
Departament politic din același 
minister.

Cu acest prilej, primul ministru 
Amir Abbas Hoveyda a transmis 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. un cordial me
saj de prietenie din partea Șahin- 
șahului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Tovarășul
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Executiv al P.C.S., iar din partea 
română tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea 
și Miu Dobrescu, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Nicolae Ceaușescu a exprimat calde 
mulțumiri pentru acest mesaj și 
l-a rugat, la rindul său. pe primul 
ministru iranian să transmită Șa- 
hinșahului Iranului urările sale de 
sănătâte și fericire.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc între președintele Consiliului 
de Stat și șeful guvernului iranian 
a fost subliniată cu satisfacție evo
luția pozitivă a relațiilor bilate
rale, relații bazate pe o îndelun
gată tradiție de prietenie între po
porul român și poporul iranian. 
De asemenea, s-a exprimat hotă
rîrea comună de a dezvolta în con
tinuare legăturile multilaterale în
tre cele două țări, relevîndu-se 
posibilitățile largi ce există pentru 
lărgirea și diversificarea lor.

Totodată, au fost abordate unele 
probleme internaționale de interes 
comun, evidențiindu-se dorința 
României și Iranului de a-și aduce, 
și în viitor contribuția la promo
varea colaborării între popoare, la 

Excelenței Sale Domnul MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHC
Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de j 

ședințe al Republicii Islamice Mauritania, în numele Consiliului de 
al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez sini 
felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoas 
pentru progresul poporului mauritanian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Romi 
și Mauritania se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoar 
al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCL
Președintele Consiliului de St 

v al Republicii Socialiste Româi

Cu acest prilej s-au făcut infor
mări reciproce privind activitatea 
și preocupările celor două partide, 
precum și un schimb de păreri asu
pra problemelor actuale ale luptei 
revoluționare, antiimperialiste, ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
ale situației internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-un spirit de caldă prietenie și so
lidaritate internaționalistă.

lichidarea focarelor de încorda 
internațională, la instaurarea ur 
climat de pace, de încredere 
cooperare internațională.

întrevederea a avut loc înti 
atmosferă de prietenie și cord 
litate.

★

După convorbire, președint 
Consiliului de Stat, Nicoi 
Ceaușescu, a reținut la dejun 
primul ministru al Iranului, Ar 
Abbas Hoveyda.

Au luat parte Ion Gheorj 
Maurer, președintele ■ Consiliu 
de Miniștri, Corneliu Mănes 
ministrul afacerilor externe, p 
cum și celelalte persoane ofici 
române și iraniene care au pa: 
cipat la primire.,

în timpul dejunului, care 
desfășurat într-o atmosferă c 
dială, s-a toastat în sănătatea 
lor doi șefi de state, pentru c 
voltarea prieteniei și colabor 
româno-iraniene.
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MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE 

Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE PARTID

COMUNIȘTII DIN SERVICIIIE 
DE CONCEPȚIE SA DEA 

EXEMPLU DE SPIRIT CREATOR!
Prin întreaga ei desfășurare, adu

narea organizației de partid de Ia 
rviriile de concepție din cadrul 

Combinatului siderurgie din Reșița a 
evidențiat hotărirea comuniștilor, a 
întregului personal care lucrează in 
domeniul cercetării, proiectării, in
vestițiilor și organizării producției 
si muncii de a-și consacra toate efor
turile înfăptuirii cu succes a pro
gramului de ridicare pe o treaDtă 
superioară a activității de educare 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

Așa cum au demonstrat lucrările 
adunării, membrii acestui colectiv au 
ințeles clar că organizația de bază 
trebuie să intensifice munca politico- 
idcologică, astfel ca aceasta să aibă 
permanent in atenție înarmarea 
membrilor de partid cu ideologia 
marxist-leninistă, formarea la aceș
tia a unor înalte calități morale, a 
unui spirit deschis noului, receptiv 
la ceea ce este înaintat, încrezător 
în propriile posibilități, pe care și 
Je dezvolta necontenit. In acest sens, 
atit referatul cit și discuțiile au sub
liniat rolul comunistului ca luptător 
preocupat continuu de combaterea 
rămășițelor mentalității burgheze din 
conștiința oamenilor, a unor in
fluente din afară, a delăsării, a lip
sei de indrăzneală creatoare. De 
Ia această premisă, dezbaterile au 
situat pe prim plan problemele spe
cifice colectivelor de muncă din 
cadrul serviciilor de concepție. 
Există la aceste servicii o tradiție 
meritorie in utilizarea gindirii crea
toare proprii, in care s-a reflectat 
munca politica și ideologică desfășu
rată de organizația de partid, direc- 
ționată. in bună măsură, spre institu
irea in colectiv a unui climat de 
efervescență, de emulație, de căutare 
de noi soluții in cercetare. S-au 
epuizat, insă, toate resursele și posi
bilitățile ? Au fost atinși „parametrii 
maximi“ in dezvoltarea conștiinței ? 
Cu toate rezultatele bune — arăta la 
adunarea de partid inginerul Aurel 
Icremia. directorul tehnic cu pro
bleme de cercetare și dezvoltare a 
Centralei siderurgice din Reșița, a- 
cestea nu răspund pe deplin dezide
ratelor puse de partid. Sintem defici
tari. încă, la capitolul încrederii în 
forțele și posibilitățile proprii. Cred 
că unele teme de cercetare puteau fi 
mai rapid rezolvate — și pină la 
urmă le-am găsit soluția — dacă 
existau pretutindeni curajul, incre- 
dcrca, îndrăzneala creatoare, trăsături 
P bună dreptate subliniate de secre
tarul general al partidului, ca absolut 
definitorii pentru adevăratul cerce
tător științific. Cultivarea acestor 
trăsături, atit la cadrele cu mai 
multă experiență, cît și la tineri, va 
trebui sâ constituie obiectivul esen
țial al muncii politice, datoare să 
insufle energii, sâ stimuleze din plin 
mersul înainte al colectivului.

Dezbătind acest important dezide
rat, participanții au arătat și citeva 
din cauzele care determină apariția 
neîncrederii, abdicarea de la răs
punderea de mare importanță pen
tru fiecare comunist, om al muncii, 
dc a pune la maximum in valoare 
propriile energii.

„O formă de manifestare a neîn
crederii în propriile forțe o repre
zintă ploconirea in fața a tot cc vine 
din străinătate, spunea ing. Alexan
dru Mandel, șeful serviciului dc 
coordonare a investițiilor. Fenome
nul se manifestă, de exemplu, in do
meniul investițiilor. In documentații 
se prevede importarea multor utila
je, cu toate că o mare parte dintre 
acestea se pot fabrica in țară. In 
dese cazuri, noi. cei care lucrăm la 
investiții, aprobăm asemenea impor
turi nejustificate, fără a analiza cu 
răspundere oportunitatea lor. A 
cerne documentațiile printr-un filtru 
foarte sever și numai după accca, 
cind nu există o altă soluție conve
nabilă, să apelăm la import, este 
oare numai o sarcină strict profe
sională ? După părerea mea, aici este 
vorba de o problemă de conștiință, 
de o îndatorire politică, de angajarea 
capacității celui in cauză de a vedea 
implicațiile umane ale unei decizii 
tehnice. Aici cred că munca politică 
n-a insistat destul spre a cultiva la 
cadrele de conducere, la fiecare cer
cetător, grija pentru valorificarea 
posibilităților noastre, încrederea In

Perfectionarea activității politico-educative 
in rîndul cooperatorilor pentru

DEZVOLTAREA ATITUDINII 
ÎNAINTATE FATĂ DE MUNCA, 

DE AVUTUL OBSTESC
Adunarea deschisă a organizației 

de partid de la C.A.P. Sibioara, ju
dețul Constanța, a demonstrat înțe
legerea adincă de către comuniști, de 
către ceilalți țărani cooperatori a 
semnificațiilor majore ale programu
lui de acțiune adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., a ideilor 
novatoare cuprinse in expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea activului de partid din do
meniul propagandei. Pornind de la 
sarcinile care stau in fața cooperati
vei agricole, referatul biroului orga
nizației de bază, opiniile exprimate 
de vorbitori au fost străbătute de ho
tărirea de a cultiva in rîndul tuturor 
cooperatorilor o atitudine înaintată 
față de muncă, față de avutul ob
ștesc, reliefindu-se din plin ideea că

VI AȚA • D EPARTID
capacitatea colectivului, mîndria pa
triotică de a afirma gindirea și cre
ația proprie.

AJți vorbitori printre care Rusalin 
Fâc, Mircea Bădilă, Constantin Cris- 
tescu, Adam Gherga, Victor Olteanu 
au insistat asupra orientării mai fer
me a muncii politice, a activității 
desfășurate de organizația de partid 
spre combaterea mentalităților de 
ploconire față de tot ce vine din 
străinătate, instituirea unei atmos
fere de exigență care să înlăture ma
nifestările de cosmopolitism, să cul
tive dragostea și respectul față de 
uriașul tezaur de gindire creatoare a 
poporului nostru.

Este, desigur, meritul biroului or
ganizației de bază care, prin substan
ța și combativitatea referatului pre
zentat, a orientat adunarea spre a- 
bordarea concretă a sarcinilor actua
le ale muncii politico-educative. Cu 
toate acestea, eficiența adunării ge
nerale putea fi mult sporită . dacă 
dezbaterile s-ar fi ridicat, pe întreg 
parcursul desfășurării ' lor,' la ' ni
velul exigențelor cerute de recen
tele documente de partid. Ți- 
nind seama de înalta răspun
dere ce revine acestui colectiv, 
de aspectele negative sesizate, de cri- 
ticile formulate, adunarea a adop
tat un cuprinzător plan de măsuri, 
al cărui obiectiv îl constituie an
trenarea tuturor membrilor de 
partid Ia îmbunătățirea activității 
organizației, sporirea participării ei 
la lupta pentru îndeplinirea rigu
roasă a hotărîrilor partidului.

Florea CIOBANU 
corespondentul „Scînteii"

modul de îndeplinire a indatoririlor 
reflectă conștiința politică a fiecărui 
comunist, a fiecărui membru al co
lectivului. Participanta la dezbateri 
au subliniat varietatea și eficiența 
formelor muncii policico-educative 
folosite de organizația de partid, ex
periența acumulată in educarea co
munistă a cooperatorilor. „Această e- 
ficiență, insă, arăta în adunare Vasile 
Chiurețan, vicepreședinte al C.A.P., 
putea fi mult sporită, trebuia să se 
răsfringă in mai mare măsură în sti
mularea la toți cooperatorii a unei 
atitudini înaintate față de muncă, 
față de avutul obștesc. La noi, acti
vitatea politică și ideologică n-a fă
cut o problemă serioasă, de interes 
colectiv, din faptul că in diferite pe
rioade ale anului se resimte încă lip
sa brațelor de muncă, unele lucrări 
se execută cu întîrziere, se apelează 
la țot felul de ajutoare, se recurge 
la improvizații. Cauza acestor nea
junsuri este slaba participate ,1a lu
cru a unor cooperatori, printre care, 
din păcate, se numără și membri de 
partid, ca Anica Doina, Nastasia Pe- 
cheanu și alții, al căror exemplu per
sonal este departe de a fi demn de 
urmat".
. In mod cu totul îndreptățit, rapor- 

tînd rezultatele muncii politice din 
cooperativa agricolă la exigențele 
puse in fața comuniștilor de recen
tele documente de partid, multi vor
bitori au criticat lipsa de fermitate a 
organizației de bază in combaterea 
tendințelor de căpătuială in dauna 
avutului obștesc, a manifestărilor c'e 
parazitism, a chiulului și indolenței 
„Asemenea «ciupitori» din produsele 
de pe cîmp, din norme, spunea Ion

Tulbure, brigadier, indivizi care și-au 
însușit munca cinstită a altora, nu 
au simțit întotdeauna replica fermă 
a comuniștilor, a celorlalți membri 
cooperatori, organizația de partid aș- 
teptind cel mai adesea ca organele 
de stat să pună ordine in acest do
meniu".

Cu aceeași exigență vorbitorii au 
criticat insuficienta atenție acordată 
de biroul organizației de bază mun
cii politico-educative in rindurile ti
neretului. Sint, la Sibioara, aproape o 
sută de tineri, și unii dintre ei. trecuți 
de mult de virsta majoratului, care, 
după repetate și nereușite încercări 
de a intra într-o școală, duc o viață 
parazitară, pe spinarea părinților, 
disprețuiesc munca. In adunare, co
muniștii au insistat asupra răspun
derii ce le revine pentru educare» 
tinerilor cooperatori.

Reflectind asupra desfășurării adu
nării de partid, se impun însă și li
nele observații. In primul rind, ilus- 
trînd pregătirea superficială a adună
rii, referatul prezentat s-a caracteri
zat printr-o slabă combativitate, a 
estompat unele neajunsuri sau s-a 
mulțumit doar să le enunțe. Este o 
deficiență mai veche, frecvent intilni- 
tă aici, de a minimaliza rolul adunări
lor generale in educarea comuniștilor, 
a tuturor cooperatorilor, despre care 
Maria Dărăbăț, șef contabil la coope
rativa agricolă, spunea: „Va trebui ca 
în viitor și comitetul comunal de 
partid Mihail Kogălniceanu să con
ducă mai competent munca de par
tid, să îndrume mai îndeaproape or
ganizațiile de bază. Nimeni nu mai 
știe de cind cele două organizații de 
bază din Sibioara nu au pus in discuție 
abateri grave ale unor membri de 
partid. Sancțiunile administrative, a- 
plicate, ce-i drept, în număr destul 
de mare, nu pot suplini munca poli- 
tico-educativă a organizațiilor de 
partid. A dispărut pină și gazeta 
de stradă sătească, căminul cultural 
nu desfășoară nici un fel de acti
vitate".

In planul de măsuri adoptat s-au 
prevăzut sarcini cu termene pre
cise de aplicare, pentru intensifica
rea activității politico-ideologice, 
astfel ca aceasta să devină un fac
tor de stimulare a tuturor forțelor 
existente în sat pentru prosperitatea 
cooperativei agricole. O mare par
te a prevederilor planului de mă
suri vizează sporirea eficienței invă- 
țămintului de partid, crearea condiții
lor pentru o viață cultural-educativă 
substanțială. Asemenea propuneri de 
maximă importanță trebuie să devi
nă fapte.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*
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tinerea lor, de a stabili măsuri pen
tru soluționarea problemelor prin 
mobilizarea forțelor întregului colec
tiv. Expresiile -,să ni se facă", „să 
ni se dea" sint tot mai mult înlo
cuite cu „sâ facem", „să rezolvăm*. 
Este acesta un mod comunist de a- 
bordare a problemelor.

Un loc central ocupă în cadrul 
dezbaterilor problemele eticii comu
niste, analizarea modului in care 
propaganda, munca de partid în ge
neral, răspund cerințelor de promo
vare a principiilor și normelor co
muniste de muncă și comportare so
cială. Din acest punct de vedere, re
țin atenția doua aspecte cu influen
te negative asupra atitudinii oameni
lor față de neajunsurile din acest do
meniu. Pe de o parte, slăbiciunile 
manifestate de unii factori educa
ționali. iar. pe de altă parte, ten
dința existentă pe alocuri de a ig
nora răspunderile comunistului in 
fiecare celulă a vieții sociale. Acolo 
unde s-au manifestat asemenea nea
junsuri, ele s-au reflectat în ne- 
abordarea frontală, in lumina u- 
nei înalte exigențe partinice, a unor 
concepții retrograde despre muncă și 
viață, in atitudinea de toleranță față 
de elementele înapoiate, dornice ue 
căpătuială, în lipsa unei riposte 
prompte colective dată celor ce-și 
permit să eludeze legea, să se aba
tă de la normele de conviețuire so
cială, de la disciplina și rigorile c- 
ttce proprii societății socialiste.

Este demn de remarcat faptul că 
h mai multe organizații de partid 
ie la „Industria bumbacului". 
J M.G.B. s-a criticat faptul că 
comuniștii — care trebuie să 
ie, in orice împrejurare, oameni 
le avangardă, exemplu pentru cei
lalți — și. mai cu seamă, cel aleși în 
îrganele de conducere ale unor or
ganizații de partid, sindicat, U.T.C. 
onsideră uneori că această calitate 
ir fi aducătoare de avantaje perso
nale și nu înțeleg că titlul de membru 
le partid presupune, dimpotrivă, 
latorii suplimentare. Slăbirea exi
genței față de calitatea de mem- 
iru de partid s-a manifestat, în- 
re altele, prin aceea că. in organi- 
:atia de bază nr. 8 de la „Indus- 
ria bumbacului", unii au ajuns 
ă ceară îngăduință pentru cei ce 
u comis abateri, invocind ...calitatea 
e membru de partid a celui ce se 
icea vinovat. Desigur că ansamblul 
piniilor formulate in cadrul dezba- 
srilor in legătură cu aceste aspecte 
izind răspunderea organizațiilor de 
artid pentru educarea comuniștilor, 
cadrelor de partid, de stat și eco- 

omice in spiritul strictei respectări 
principiilor dreptății și echității so
aie. va trebui să constituie obiec- 
il unei atente analize, precum și a 
nor măsuri efective din partea Co- 
litetului municipal București al 
'.C.R.
Jn cadrul problemelor dezbătute, o

atenție centrală se acordă activității 
de educare a tineretului, ilustrind 
puternicul ecou stirnit in conștiința 
comuniștilor de indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu organelor 
și organizațiilor de partid de a con
sidera munca de educație a tinere
tului ca o sarcină de prim ordin, per
manentă, de ea depinzind viitorul so
cietății, al națiunii noastre socialiste. 
Cu multă satisfacție sint citate zeci 
de exemple de tineri care muncesc 
cu dăruire și pasiune pentru reali
zarea sarcinilor, manifestă prin în
treaga lor activitate un înalt nivel 
al conștiinței socialiste. Este drent, 
se fac și referiri critice la ac
tele de indisciplină ale unor ti
neri. Critici îndreptățite desigur ; 
inacceptabilă mi se pare însă po
ziția unor membri de partid care a- 
bordează problemele formării profe
sionale ale tinerilor, ale comportării 
și nivelului lor cultural, cu totul în 
afara obligațiilor ce le revin față de

pal București acordă o atenție deo
sebită dezbaterilor ce au loc in aces
te instituții, acționează ca materiale
le ce se prezintă și discuțiile să con
stituie manifestări politico-ideologice 
de înaltă ținută marxist-leninistă, 
pătrunse de un profund spirit par
tinic, intransigență și combativitate 
revoluționară. Primele adunări care 
au avut loc au răspuns în majori
tatea lor cerinței de a supune ascu
țișului criticii orice manifestări de 
slăbiciune și pasivitate in fața unor 
influențe străine filozofiei și eticii 
noastre socialiste, orice atitudini de 
ploconire in fața unor lucrări literar- 
artistice sau sociale de valoare îndo
ielnică. împletirea activității de 
pregătire a dezbaterilor in adunări
le generale deschise cu munca prac
tică pentru îmbunătățirea conținutu
lui planurilor editoriale, repertoriilor 
teatrelor și instituțiilor cinematogra
fice, a programelor caselor de cultu
ră și cluburilor muncitorești, a acti-

5400 KG DE GRIU
LA HECTAR DIVERS

CLUJ (prin telefon). 
Rezultatele de pină a- 
eum ale muncii noas
tre — ne-a spus ing 
Marcel Roman, direc
tor tehnic al Stațiunii 
experimentale agrico
le Turda — se concre
tizează in realizarea, 
in acest an, a unei 
producții medii de 
5 400 kg la hectar, pe 
întreaga suprafață ne
irigată. și a peste 1 000 
tone sămintă dc griu 
cu înalte proprietăți 
biologice, pe care o 
putem pune la dispo
ziția unităților agrico
le de producție din ju
deț.

Această producție, 
care reprezintă reali
zarea prevederilor pla
nului în proporție de 
147 la sută, iși găsește 
explicația in colabora
rea strinsă dintre cer
cetare și producție, in 
respectarea strictă și 
aplicarea întocmai a 
recomandărilor specia
liștilor.

Colectivul stațiunii 
experimentale agricole 
Turda are satisfacția 
de a participa la bucu
ria altor unități de 
producție ca C.A.P. 
Poiana, C.A.P. Cimpia 
Turzii. C.A.P. Luncani, 
C.A.P.

Turda, TAS. Cluj, 
I.A.S. Gherla și alte 
unități agricole, care 
au obținut producții de 
griu înErc 3 150 șf 4 481 
kg la hectar. Prezența 
cercetătorilor In unită
țile agricole din jude
țul Cluj este frecven
tă, iar recomandările 
lor, aplicate cu încre
dere, contribuie la

este întregită șl de re
zistența pe care o ma
nifestă față dc 
rioza. boală 
frecventă in

Cășei, I.A.S.

LA STAȚIUNEA 
EXPERIMENTALA 

AGRICOLĂ 
TURDA

realizarea unor recolte 
superioare.

Cercetările colecti
vului de ameliorator! 
din stațiune s-au con
cretizat in crearea u- 
nui valoros soi de griu 
— Turda 195 — care, 
în condiții de neiriga- 
re, a realizat in acest 
an 5 666 kg la hectar, 
situindu-se pe primul 
loc față de soiurile Be- 
zostaia I, Favorit și 
Turcia 191, care s-au 
cultivat în stațiune. 
Valoarea acestui soi

fuzo- 
foarte 

_______ ultimii 
ani in culturile de griu. 
Rezultatele experi
mentale pe patru ani 
obținute in numerous'* 
centre din rețeaua de 
încercare a Academiei, 
a Centrului de încer
care și omologare a so
iurilor, de unele coope
rative agricole de pro
ducție confirmă supe
rioritatea sa față de 
soiul martor Bczostaia 
I, din punct de vedere 
al productivității, in- 
reglstrind sporuri de 
producție intre 12,4 și 
30.9 la sută

Colectivul de specia
liști ai Stațiunii expe
rimentale agricole Tur
da va depune toate 
eforturile pentru ca 
succesele înregistrate 
și obținerea unor pro
ducții mari de griu să 
fie generalizate și per
manentizate în întrea
ga cimpie a Transilva
niei. in condițiile res
pectării principalilor 
factori ai complexului 
de măsuri agro-fito- 
tehnice și fito-sanitâre 
specifice fiecărei 
de cultură.

Oboga... 
vizitează
Bucurestiul

de 
de cera- 
la Bucu- 
ex poziție 
deschisă 

inițiativa

Oboga — renumit centru 
producție a obiectelor 
mică a sosit în vizită 
rcștl. Este vorba de o 
de ceramică populară 
la Muzeul Satului din . , 
Comitetului județean de cultură 
și artă Olt. Dintre exponate nu 
lipsesc ulcioarele trietajale, „po
mul vieții" și, firește, vestitele 
farfurii obogene. Sint prezenți și 
doi dintre cei mai buni meșteri 
olari — Marin Murgășanu și 
Grigore Ciungulescu — adevă- 
rați mesageri ai artei populare, 
care oferă vizitatorilor amănunte 
asupra modului in care lucrează. 
Prilej pentru publicul bucureș- 
tean de a cunoaște unul dintre 
cele mai valoroase centre de 
creație populară ; expoziția se 
anunță ca o inițiativă care 
invită și alte centre s-o urmeze.

Un act

zone

Dezvelirea unei placi
comemorative

CLUJ (prin telefon 
de la I. Călian). — 
La Cluj a avut 
dezvelirea unei 
comemorative pe clă
direa din Piața Liber
tății nr. 10 care,

anii 1920—1921, a fost 
sediul sindicatelor 
muncitorilor din Cluj. 
Această clădire a mai 
fost folosită de către 
sindicatele clujene in

anul 1922 și începutul 
anului 1923. Tot in a- 
ceaslâ clădire și-a în
ceput activitatea, în 
1921, ziarul in limba 
maghiară „Faklya".

CLUJ. Vedere din cartierul Ghiorghem

I.N.C.E.R.C., comuniștii au făcut o a- 
naliză aprofundată a aportului con
cret adus de cercetători la realizarea 
sarcinilor institutului, scotind in evi
dență deficiențele in formarea tine
rilor cercetători, în realizarea con
tactului cercetătorilor cu producția, 
criticind cu asprime atitudinea îna
poiată a unor cercetători care exe
cută lucrări particulare în timpul 
serviciului, nu se documentează mul
tilateral în elaborarea unor lucrări.

Nu este însă mai puțin adevărat 
că unele birouri ale organizațiilor de 
bază prezintă adunărilor materiale 
superficiale și formale. manifestă 
slabă combativitate față de propria 
lor activitate și a celorlalți comu
niști. La Editura „Meridiane", mem
brii biroului organizației de bază și 
ceilalți comuniști s-au prezentat ne
pregătiți in adunare, încercind să o- 
colească dezbaterea critică deschisă a 
conținutului activității editoriale, fapt 
ce a impus aminarea acesteia. La E-

nizația 4 injecții) de eludare a cri
ticii, atitudinea călduță de ocolire a 
neajunsurilor.

Comitetul municipal de partid este 
ferm decis să asigure ca spiritul mi
litant, climatul de exigență princi
pială și intransigență partinică care 
se degajă din propunerile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din expune
rea sa in fața activului de partid 
din domeniul ideologic, să caracteri
zeze dezbaterile din fiecare organi
zație de bază, constituind o condiție 
hotăritoare a ridicării calitative a 
întregii activități politico-educative.

In desfășurarea unor adunări s-au 
manifestat deficiențe in analiza efi
cienței formelor și mijloacelor utili
zate de organizațiile de partid pen
tru educarea marxist-leninistă a oa
menilor muncii. Uneori (intre altele 
în unele organizații de bază de la 
Fabrica de mase plastice „Suveica** 
etc.), informări combative ale birou
rilor organizațiilor de bază nu per
mit adoptarea de măsuri de îmbună-

Expresie a înaltei conștiințe partinice
educarea tinerei generații, față de 
crearea condițiilor necesare unei cit 
mai grabnice integrări profesionale a 
acestora. Consider edificatoare din a- 
cest punct de vedere remarca secre
tarului Comitetului U.T.C. de la u- 
zina „Autobuzul", care arăta că ti
nerii angajați in întreurindere au 
mult timp „statut de străini" : li se 
arată locul de muncă, primesc lu
crarea. apoi sint lâsați să se descurce 
cum știu ; nu li se spune nimic des
pre fabrică, despre îndatoririle lor ca 
muncitori, nici chiar despre sarcinile 
atelierului unde au fost repartizați.

Pe bună dreptate, în organizațiile 
de partid de Ia întreprinderile „Vul
can" și „Tricotajul roșu" s-au adus 
critici aspre conducerilor uzinelor, 
unor șefi de ateliere și de secții, 
precum și birourilor organizațiilor 
de bază, care uită că educația tine
retului nu se face prin diferite ac
țiuni organizate o dată pe săptămină 
sau pe lună, ci zi de zi in procesul 
muncii, cu răbdare și înțelegere, cu 
exigentă, dar și cu tact. Bineînțeles, 
această grijă părintească trebuie să 
se îmbine cu o atitudine fermă, in
transigentă' față de tendințele unor 
tineri de a cere cît mai mult socie
tății și a-i da cit mai puțin, de a pă
răsi locul unde au fost repartizați pe 
motiv că „acolo e muncă grea".

Pornind de la marea răspundere ce 
revine comuniștilor din instituțiile 
cultural-educative în înfăptuirea pro
gramului de educare comunistă a- 
doptat de partid, Comitetul munici-

vității de stimulare și orientare a 
creației au determinat o atmosferă 
de efervescență partinică, de dezba
tere și analiză exigentă, de puternică 
angajare socială, de natură să con
tribuie substanțial la îmbunătățirea 
calitativă a activității in aceste in
stituții.

La Studioul cinematografic „Ale
xandru Sahia", organizația producție 
film de la Studioul „București", edi
turile „Mihai Eminescu" și „Ion 
Creangă", publicațiile „Femeia" și 
„Săteanca", comuniștii, evidențiind 
rezultatele pozitive ale activității, au 
analizat, totodată, în spirit critic și 
autocritic lipsa de fermitate manifes
tată fată de conținutul unor lucrări 
cu confuzii ideologice, cazurile de 
„rezervă" față de lucrările ca
re aduceau pe prim plan fi
gura muncitorului in societatea 
noastră, tendința unor redactori și 
realizatori de filme de a evita con
tactul nemijlocit cu fabrica, cu ac
tivitatea din sfera producției mate
riale. în cadrul adunărilor au fost 
adoptate măsuri vizind promovarea 
creației inspirate din realitatea noas
tră contemporană, din lupta ilegală a 
partidului, pentru prezentarea mul
tilaterală a contribuției clasei mun
citoare, țărănimii și intelectualității 
la construirea socialismului.

In același spirit exigent se desfă
șoară dezbaterile și în domeniul cer
cetării. In ședință organizației de 
partid nr. 1 mecanică, tehnologia și 
economia construcțiilor de la

ditura „Kriterion", materialul și dis
cuțiile s-au axat aproape în exclusi
vitate pe probleme profesionale, de 
ordin organizatoric, in detrimentul 
celor politico-educative. La unele a- 
dunări din acest sector se constată 
contribuția slabă a unor cadre de 
conducere la pregătirea materialelor 
prezentate in adunările de partid, 
dezbaterea insuficient de aprofunda
tă, de combativă a problemelor con
crete care privesc călirea ideologică- 
politicâ a comuniștilor și celorlalți lu
crători. Sîntem preocupați ca in dez
baterile din aceste organizații să se 
afirme pregnant spiritul militant, 
partinic, critica deschisă, principială, 
fermă, constructivă.

Din modul cum se desfășoară dez
baterile în organizațiile de partid, 
reiese că atingerea obiectivului a- 
cestora — ridicarea calitativă a ac
tivității ideologice și politico-educa
tive — impune acordarea unei mat 
mari atenții eficienței dezbaterilor. 
In unele cazuri, Întreaga dezbatere 
se limitează la momentul desfășură
rii ședinței propriu-zise ; documente
le de partid nu sint temeinic studia
te de toți comuniștii (Spitalul Pan
duri, I.S.C.F.), unele cadre de con
ducere nu analizează în prealabil în 
mod exigent domeniul lor de preocu
pări, nu fac eforturi pentru a schița 
măsurile ce se impun pentru îmbu
nătățirea muncii. Cu toată tăria vom 
combate mentalitatea ce se manifestă 
la unele birouri ale organizațiilor de 
bază (Fabrica de mase plastice, orga-

tățire pentru că nu supun unei ana
lize concrete rolul educativ al adu
nărilor generale de partid, calita
tea învățămintului de partid, modul 
cum sint folosite comisiile pe pro
bleme, colectivele de agitatori, bri
găzile de agitație, gazetele de uzină, 
satirice și de perete, stațiile de 
radioamplificare, nu analizează con
ținutul activității cluburilor, a ac
țiunilor educative desfășurate de 
sindicate și U.T.C.

Dezbaterile ce au avut loc pînă în 
prezent denotă insuficientul efort de
pus in unele locuri pentru abordarea 
multilaterală a unor probleme majo
re, enunțate în documentele de partid, 
in propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Atit in informările pre
zentate, cit și în discuțiile purtate, va 
trebui analizat mai temeinic cum se 
acționează pentru dezvoltarea spiritu
lui de autoexigență în muncă, a opi
niei colective împotrfva tendințelor de 
văicăreală și justificare a lipsurilor. 
Nu se dezbate incă cu suficientă exi
gență faptul că unii membri de 
partid, inclusiv dintre cei cu munci 
de răspundere in conducerea unită
ților, nu trăiesc o viață de partid in
tensă, nu duc la îndeplinire sarcinile 
ce le-au fost încredințate de organi
zația de partid, acționează slab pen
tru finalizarea măsurilor stabilite.

Intrucit multe dintre planurile de 
măsuri adoptate în adunările genera
le au un caracter general, orientăm 
birourile organizațiilor de bază să le 
concretizeze, inglobînd intr-un cadru

unitar și cu responsabilități precise, 
acțiunile cc vor fi inițiate in vederea 
îmbunătățirii întregii activități poli
tico-educative : direcțiile și căile me
nite să asigure ridicarea rolului edu
cativ al adunărilor generale de par
tid, perfecționarea pregătirii ideolo
gice, a informării politice a comu
niștilor și celorlalți oameni ai mun
cii ; sarcinile ce revin birourilor or
ganizațiilor de bază, conducerii pro
fesionale, sindicatelor, U.T.C.-ului, 
tuturor celor care au răspunderi in 
domeniul muncii politico-educative 
în folosirea eficientă a tuturor mij
loacelor de educare marxist-leninis
tă. în același timp, îndrumăm comi
tetele de partid ca, fără a aștepta ple
narele aflate în curs de pregătire, să 
adopte in mod operativ măsuri de 
creștere a eficienței activității ideo
logice, să acorde un sprijin concret 
acțiunilor întreprinse in acest dome
niu de organizațiile de bază.

Ținînd seama de faptul că o serie 
de rămîneri in urma în valorificarea 
posibilităților mari existente în eco
nomia Capitalei, în exercitarea mul
tilaterală a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid la locul de 
muncă sint strins legate de deficien
tele în pregătirea politico-ideologică 
a comuniștilor, consider că nu se a- 
cordă pretutindeni atenția necesură 
în dezbateri acestor probleme. Or, 
este știut că neclaritățile și nesigu
ranța ce s-au manifestat în activi
tatea noastră, a celor care lucrăm 
în domeniul propagandei, ca șl în 
activitatea organizațiilor de partid, 
în ceea ce privește orientarea con
cretă a conținutului învățămintului 
de partid și definirea modalităților 
de a ne adresa maselor, fenomenele 
de superficialitate și formalism care 
s-au manifestat destul de larg in ac
tivitatea din acest domeniu au scă
zut eficiența muncii de educație po
litică. Se dezbat incă timid cauzele 
caro au generat tendința de subapre
ciere în învătămîntul de partid a pro
blematicii politico-ideologice. educa
tive, de puternică rezonanță mili
tantă, revoluționară, în favoarea 
aspectelor organizatoric-administrati- 
ve ; se critică slab practica multor 
propagandiști de a înlocui studiul 
problemelor principiale, cu empiris
mul profesional.

Comitetul municipal orientează 
adunările de partid să acorde o aten
ție sporită modului cum sint utili
zate formele specifice muncii poli
tice de masă, perseverența cu care 
militează pentru îmbogățirea conți
nutului lor combativ. Asigurarea 
eficienței necesare participării tutu
ror comuniștilor din Capitală la ela
borarea măsurilor menite să ducă la 
îmbunătățirea substanțială a condu
cerii de către organizațiile de partid 
a tuturor domeniilor activității poli
tico-ideologice, impune, în același 
timp, o exigentă analiză a stilului de 
muncă al comitetelor de partid ale 
sectoarelor, al comitetului munici
pal, al activului de partid din dome
niul propagandei.

iresponsabil
S-a întimplat in comuna Vlă- 

deni (Botoșani). Aflată in stare 
foarte gravă, Ortansa Baltaru a 
solicitat intervenția medicului de 
circumscripție, Vera Balanovici. 
Aceasta insă a refuzat categoric 
să intervină, motivind că pa
cienta nu-i din comuna Vlădeni. 
La insistențele mai multor lo
calnici, a promis totuși că va 
veni, după ce va vizita mai mulți 
copii pe care îi avea in plan. 
Și-a uitat insă promisiunea. Re
zultatul ? Lipsită de suprave
gherea unui specialist, pa
cienta a decedat după 12 ore din 
momentul în care solicitase in
tervenția. Un caz grav de aba
tere de la îndatoririle profesio
nale din partea doctoriței Vera. 
Balanovici, pe care credem că 
Direcția sanitară a județului 
Botoșani îl va analiza cu toată 
atenția.

Excursie
interes

de serviciu
Urmărind modul in care se 

utilizează autovehiculele pro- 
prietate de stat, serviciul de cir
culație din cadrul Inspectoratu
lui de miliția Maramureș a în
treprins, recent, un -sondaj pe 
drumurile de acces spre Ocna 
Șugatag — un loc de agrement 
din zona Sighetului. Citeva con
statări : Autocamionul centrului 
de colectare a fructelor de pădu
re din Sig'netu-Marmației trans
porta 11 excursioniști. Mergeau 
chipurile „în interes de servi
ciu". Nici o persoană insă, 
dintre cele prezente in mașină, 
nu avea delegație de teren în a- 
ceastă localitate. Un alt autove
hicul, proprietatea C.E.I.L. Si- 
ghetu-Marmației a transportat 
aici 15 persoane, dintre care doar 
un călător a putut justifica cu 
acte că lucrează la această uni
tate. La fel, o mașină, proprieta
te a întreprinderii de prospec
țiuni și explorări geologice Ma
ramureș, a fost surprinsă in a- 
propiere de Ocna Sugatag, cu 7 
călători frauduloși. Și șirul ca
zurilor de acest fel ar putea con
tinua. Lăsăm deci ca unitățile in 
cauză să tragă concluziile de ri
goare și să se aducă vinovății pe 
un „traseu" legal.

Noi populari 
cu lipani

O inițiativă a Inspectoratului 
silvic al județului Craiova. ' 
scopul îmbogățirii apelor de 
munte cu diverse - soiuri 
pește, in ultimele săptămîni

In

de 
.   -~fr—....... a
început o amplă acțiune de co
lonizare a lipanilor — specie 
valoroasă de salamonid, dispă
rută din multe ape montane. 
Capturați din pirîul Btsca (Co- 
mandău) cu ajutorul unui apa
rat de pescuit electric și trans
portați în bazine special amena
jate pe autocamioane, lipanii 
destinați colonizării sint dever
sați in zonele: cursurilor infe
rioare ale piraielor Gelința și 
Oituz. Astfel, lipanul, pește 
deosebit de apreciat, capătă o 
nouă arie de răspindire.

Vor deschide
buzunarele

Cooperativa meșteșugărească 
„Mobilă și tapițerie" din Iași 
dispune, intre altele, de o secție 
profilată pe producția de bu
toaie. Din cauza necorelării 
producției cu cererea, sec
ția a produs nu mai puțin de 
527 de butoaie cu o capacitate 
de 200 litri fiecare, fără a avea 
asigurată desfacerea lor. Depo
zitate sub cerul liber, supuse 
intemperiilor, mare parte dintre 
aceste butoaie s-au degradat, 
pagubele cifrîndu-se, după ciim 
au constatat organele financiare, 
la peste 65 000 lei. Desigur, pre
judiciul nu poate rămîne nere
cuperat. De aceea, credem că 
organele de resort îi vor stabili 
pe cei răspunzători de degrada
rea butoaielor, vinovății urmînd 
să dea... cep la buzunare.

Rubrica redactată de t 
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU 

cu 1 
„Scînteii1.

■neorgne purnvu 
sprijinul corespondenților I 
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INDUSTRIA NOASTRĂ,

DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE
INDUSTRIALE <^20^

10*7019601950

„Marile înfăptuiri ale poporului român sînt indisolubil legate de pro
movarea consecventă a politicii partidului nostru de industrializare — ce 
s-a dovedit a fi factorul hotărîtor al întăririi independenței naționale, al dez
voltării susținute a tuturor ramurilor economiei naționale, ridicării social- 
culturale a țării și asigurării accesului tot mai larg al populației la cuceri
rile civilizației moderne".

NICOLAE CEAUȘESCU

NUMĂRULUI DE MUNCU0R/
o

r
Transformări calitative în dezvoltarea industriei

In totalul producției industriale, pon derea construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei șl energiei electrice a evoluat dnpă cum urmează :

Tn actualul cincinal, ponderea acestor ramuri de bază va crește substanțial.
• In anii 19G5—1970, industria electrotehnică și electronică și-a mărit

6

A

1050 1970 1975

° Comparativ cu anul 1938, producția globală in

dustrială a fost în 1970 de 17 or' moi mare.

• în 1970, o producție industrială echivalentă cu 

oceea a anului 1938 s-a realizat în numai 22 I''e-
• Producția globală industrială va spori în cinci

nalul 1971-1975 cu 68-78 la sută, 

într-un ritm mediu anual de circa 12 la sută.

® în anii actualului cincinal, producția ramurilor 
și subramurilor moderne va crește astfel:

— Industria constructoare de mașini — de

peste 2 ori
— Se vor dezvolta în ritm susținut industria 

electrotehnică și electronică, a mecanicii 
fine, producția de nave, mașini-unelte, uti
laje tehnologice. Numai electronica și me
canica fină își vor spori producția de

3,4 ori
— Industria chimică — de 2,3 ori 

Se va extinde în mod deosebit industria pe
trochimică, a firelor și fibrelor sintetice, 
precum și a maselor plastice.

— în anul 1975, producția de oțeluri aliate se 

va ridica la peste 1 milion tone, mai

mult decît dublu față de 1970.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

la

pon-

laderea în producția industriei construcțiilor de mașini de la

sută.
• Dacă în urmă cu douăzeci de ani producția de iire și fibre chimice, precum __

mase plastice și rășini sintetice era redusă, în 1970 ponderea acestora în ansamblul

• Avem astăzi o clasă muncitoare cu un nivel de pre
gătire profesională și culturală care nu suferă nici o 
comparație cu trecutul. Proporția muncitorilor calificați 
a depășit anul trecut patru cincimi din total, iar la sfîrșl- 
tui anului 1970 numărul muncitorilor cu studii medii re

și de prezenta circa

producției industriei chimice a ajuns la 23,4 la sută.
• Productivitatea muncii pe un salariat în industrie a crescut în 1970, comparativ cu 

anul 1950, de aproape 5 ori. In anii actualului cincinal urmează să sporească cu

42 la sutâ • în actualul cincinal, în timp ce creșterea globală a 
numărului de salariați se menține relativ constantă, ca
racterul dinamic al afluenței de cadre către industrie se 
manifestă prin sporul progresiv de la an la an: în 1971 — 

64 000, 97j-87 200,1»73-108 800, 
wi-118400,i97s-130500

<_______________________ >

1/5 din numărul total de muncitori.

• A crescut rapid numărul muncitorilor din ramurile 
de specializare tot mai înaltă ale construcțiilor de ma
șini și prelucrării metalelor, metalurgiei, chimiei, ener
giei electrice. Din sporul total al numărului de munci

tori în industrie, în perioada 1950 -1970, peste

la sută a revenit acestor ramuri.

48

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
Creșterea forțelor de producție 

pe întreg teritoriul țării
Evoluția grupării județelor după volumul produc-

ției industriale ;

1365 1970 1975
Pînă la 2 miliarde lei 14 5 1
2 — 4 miîiarde lei 13 12 5
4 — 10 miliarde lei 9 14 18
peste 10 miliarde lei 3 8 15

J

unitate reprezentativă a platformei industriale de la Rîmnicu-Vilcea

ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI MONDIALE
—--------------------------------

Producția industrială a țării 
noastre pe locuitor

România pe glob Structura exportului românesc
SUPRAFAȚA Q.J8 % din suprafața locuită a Pămîntului

1938
52% 

sub media 
mondială

1970
75% 

peste media 
mondială

POPULAȚIE 0,56% din omenire

PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ peșțe 1%din producția

mondială J

Din totalul exportului, mașinile și utilajele, produsele 

chimice și mărfurile industriale de larg consum au reprezentat:

1950 1970
7,2% 48,5%

V_____________________
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Una din componentele de ultimâ orâ ale industriei socialiste : Uzina de utilaje și piese de schimb

SUCEAVA
— ORAȘ-SIMBOL

AL
DINAMISMULUI

Șl TINEREȚII
SOCIALISTE

\_______ ____________ -J

T
rec pe străzile orașului Sucea
va. Străzi largi, artere moder
ne, mărginite de blocuri Înalte, 
multicolore. Intilnesc oameni. 
Un oraș socialist, muncitoresc. 
Peste 5 331 de apartamente noi 

!n ultimii cinci ani. De patru ori mai mulți 
studenți decit in celălalt cincinal. Mai bine 
de trei sferturi din populație se bucură de 
locuințe moderne. Sint oameni cu noi pro
fesiuni și din miinile lor ies mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor, automacarale, 
mașini de roluit și bordurat tabla, pie^e 
de schimb pentru industria materialelor de 
construcții, foarfeci de tăiat oțel-beton, 
polizoare, plăci fibro-lemnoase înnobilate, 
tricotaje de bumbac, conserve de carne. 
Toate acestea au apărut de curind. Nici 
un tabel statistic nu le consemnează îna
inte de ultimul cincinal. Cei care au pă
răsit orașul in 1955 n-au auzit nici de 
Uzina de utilaje și piese de schimb, nici 
de Uzina de reparații-auto, nici de Fabri
ca de tricotaje sau de secția de plăci în
nobilate. N-au văzut hirtie gumată, pro
dusă la Suceava, după cum, in urmă cu 
un deceniu, nu puteau să plece din ora
șul lor cu avionul. Nu cunoșteau nici la
boratorul de cercetări agricole și noul 
sediu al institutului pedagogic, moder
nul palat al telefoanelor, fabrica de pli
ne. Acum, se știe, dintr-o mie de lo
cuitori — peste două sute treizeci sint 
salariați in industrie. Fosta cetate dc 
scaun a .Moldovei a devenit o reședință a 
uzinelor socialiste, iar acest fenomen s-a 
petrecut sub ochii noștri, intr-un efort 
sublim și revoluționar al clasei muncitoare.

M
ă întorc, cu gînduL în urmă cu 
un deceniu. Suceava celor șai
zeci și șase de mii de locuitori 
era, pe atunci, un oraș de mări
mea Rădăuților, Fălticenilor, 
Cîmpulungului și suferea de 

ceea ce se numește „lipsă de per
sonalitate". Treceam pe atunci pe 
ulițele orașului. La Podul Arini era 
o potcovărie, acum nu mai este. Aș 
fi dorit s-o mai văd ca termen de com
parație. ca piesa de muzeu : o nicovală, 
un baros, foaie și cărbuni încinși. Nimeni 
nu mă trimitea atunci în luncă, la cup
toarele electrice și la cubilouri. Pe ulițe 
nepietruite trecea o trăsură. N-o mai văd. 
Pe atunci mal zăream și carose
ria ruginită a primului autobuz recu
perat, dintr-o relicvă, îndată după război, 
de muncitorii uzinei electrice. Aș fi 
păstrat-o tot ca pe un simbol. Să se știe 
că industria a ocolit in trecut Suceava 
și că singurele unități s-au desfășurat, 
cindva, de-a lungul liniei ferate. Cele două 
gări, care purtau nume ale unor așezări

Pe vatra
fostei 
cetăți 

de scaun

neînsemnate, erau de fapt singurele pre
zențe „industriale** pe aceste plaiuri. în 
vecinătatea lor exista o tăbăcărie, un ate
lier de reparații pentru vagoane, o fabri
că de zahăr cu regim sezonier, o fabrică 
de impregnat traverse. In orașul Suceava 
— nici un embrion industrial. Citeva ate

...

Cote ole civilizației contemporane în cetatea străveche

■> ■;

liere, atit. Nimic nu se Înfiripa sus, pe 
colina verde, in ale cărei parcuri și gră
dini se vedeau doar turlele colorate ale 
monumentelor străvechi. Acum, Suceava a 
devenit rampa pădurilor care, coboară pe 
riul ce-i poartă numele și trece pe sub 
cetatea de scaun. îmi amintesc de vre
mea cind, elev fiind, mă intilncam pe că
rările din preajmă cu ceferiștii care tre
ceau spre gară, legănind in mină felina
rele cu lumini roșii. însemnele lor erau 
prevestiri, erau simboluri.

I
nginerul Mircea Georgescu s 
condus lucrările la combinatele 
din Lunca Sucevei, apoi la 
Combinatul chimic de la Tirgu-* 
Mureș și la ceratea metalică de 
la Ișalnița. Mircea Georgescu 

nu s-a ferit de locurile grele, iar la Su
ceava l-a adus dragostea pentru locurile 
natale.

„Suceava a însemnat pentru mulți o 
școală. Chiar și pentru mine, care 
mi-am spus că niciodată nu voi mai porni 
să deschid un șantier înainte de a face 
drumurile și lucrările subterane. Mă în
trebi ce meșteri avea Suceava ? La Su
ceava a trebuit să aducem oameni de pe 
alte șantiere. Meseriile din oraș nu aveau 
nici o legătură cu construcțiile. Am califi
cat mii de oameni și azi ii găsești pe toate 
șantierele din țară : zidari, dulgheri, 
fierari montori, sudori. Toți au fost califi
cați de noi, acolo. Regiunea se dezvolta 
temeinic și nu avea cadre pregătite. Așa
dar, am pregătit mai mult decît ne-a tre
buit și in toate domeniile, gindindu-ne 
insă că acești oameni trebuie să cunoascâ 
nu numai o meserie, ci să capete vocația 
dc constructori, să-și iubească locul de 
activitate, să capete conștiința valorilor 
sociale și să înțeleagă in adincimc politi
ca partidului. Radu Suman, de pildă, este 
azi director general al Trustului de con
strucții Constanța. Boleslaw Sanicki con
duce lucrările la Fabrica de alumină de 
la Tulcea, Dumitru Macovei este vicepre
ședinte al Consiliului municipal Suceava, 
dulgherul Mihai Mirț este șef de brigadă 
Ia Trustul de construcții Iași, Ionel Lu- 
chian este șeful unității de construcții din 
Suceava1*.

„Da, mulți dintre cei care au lucrat pe 
șantier au ramas apoi la combinat. Deși 
primii muncitori veneau de la țară și nu 
mai lucraseră la mașini, și-au însușit me
seria cu mare repeziciune. Mi-am dat 
seama cit de mare este fondul dc talente 
și inteligențe pe care îl avea această zonă 
și pe care dezvoltarea industrială l-a pus 
in valoare. Există tradiții, preocupări, oa
menii erau însetați de învățătură și cuce
riți de proiectele mărețe ale edificării 
socialiste. Nimic nu derutează mai ușor 
ca automatizarea. Zici : E ușor, apeși pe 
citeva butoane, pornești, oprești. Dar cind 
se defectează ceva ? Oamenii de aici au 
pătruns procesul, au cunoscut instalațiile 
in amănunțime, pentru că ei le-au mon
tat, văzind ceea ce azi nu se mai poate 
vedea din exterior. Sint legați de această 
unitate pentru că o consideră opera lor 
și pentru că o cunosc in intregime".

D
in orașul de odinioară n-au mai 
rămas decit insule izolate, muzee 
in aer liber. Mă gîndeam : in- 
dată după război n-am citit ni
căieri nimic despre Suceava. Nu 
interesa pe nimeni acest oraș 

care nu fusese avariat de bombe. Totul a 
rămas intact, in afară de podul de fier de 
peste riul Sucevei. Și, totuși, orașul se de
gradase, avea cartiere întregi pustiite, pă
răsite de locuitori. Cei ce vorbeau patetic 
despre ruinele evocatoare ale cetății lui 
Ștefan cel Mare treceau sub tăcere exis
tența modestă și anonimă a așezării pa
triarhale. Cu un secol in urmă, Eminescu 
însuși încerca senzația de părăsire, vorbea 
despre lespezile sfinte care trezeau rezo
nanța trecutului, pe ulițele urile și sărace. 
Cu un deceniu in urmă, Călinescu, des
chis ecourilor vieții imediate, se oprea 
asupra unor tapiserii picturale din vechi
me și nu observa nimic din ceea ce con
stituia vechiul burg. Acum, Suceava se în
fățișează în veșminte moderne. Blocurile 
se întind din centru pină dincolo de 
Arini. Blocurile sînt vecine cu Dealul Tă- 
tărașului, Zamca. Impresia pe care o a

veam înainte era de oraș ascuns sub 
coroane dc arbori, impresia de acum 
este a unui cadran solar in care tur
lele medievale cu acoperiș colorat par 
inscripții și rubine. Numai aripa mo
dernă desfășurată spre Zamca numără 
două mii de apartamente. Iar în a- 
cest ansamblu, aproape neobservată, s-a 
născut Fabrica de tricotaje „Zimbrul*1, cea 
mai modernă unitate de acest fel din țară, 
pe care mecanicii, electricienii, electro- 
niștii au perfecționat-o incă de pe cind 
mașinile se aflau in stadiul de montai. De 
atunci, această preocupare s-a generalizat, 
iar tinerii, între care optzeci la sută sint 
femei, încearcă să depășească vechile 
randamente, să dea produse de calitate 
superioară, înscriindu-se intr-o competiție 
de răsunet, care angajează muncitorii de 
pretutindeni.

„Cel mai greu examen aici l-am trecut, 
ne spune maistrul Gheorghc Alergus, șe
ful sectorului de bobinat-tricotat. Am în
țeles din timp cit de important este să 
muncești, să pui pasiune in ceea ce faci. 
Fac totul spre a fi apropiat de oamenii din 
secție, școlarizați de mine și de colegii 
mei. Pun mare preț pe receptivitate și 
mi-am dat seama din timp ce înseamnă 
să poți tu însuți invăța de la alții. Pentru 
tinerii din fabrică munca este o chestiune 
vitală, un examen decisiv al existenței 
lor și un mijloc de afirmare in toate do
meniile*'.

A
m străbătut străzile așezărilor 
industriale din luncă, cu senti
mentul că întregul peisaj se 
subordonează coloșilor metalici, 
care atrag in sfera lor carava
nele stilpilor de înaltă tensiune, 

coloanele de autobuze, meandrele riului 
albastru, liniile ferate și gara monumen
tală. Știu că aici nici o fabrică nu lucrea
ză sub capacitatea proiectată. Zeci de mii 
de metri cubi de bușteni alcătuiesc un de
cor de pădure impresionant. Am trecut 
prin atelierele unde se confecționează mo
bilă sculptată, m-am oprit la secția de pla
caj, care și-a sporit capacitatea. Jumătate 
din cantitatea produsă se exportă in An
glia, U.R.S.S.. R.P. Chineză, R.F.G., Mon
golia ș.a. Fabrica de plăci fibrolemnoase, 
care prelucrează deșeuri din pădure, a 
depășit cu opt mii de tone capaci
tatea proiectată. Anul trecut, steagul de 
unitate fruntașă pe ramură a poposit in 
Lunca Sucevei, ca o recunoaștere deplină 
a meritelor unui colectiv pătruns de sim
țul datoriei, dind dovadă nu numai de ma
turitate profesională și politică, ci și dc 
un înalt devotament pentru patria pe care 
o reprezintă pină departe, peste hotare.

Ion Dănilă, secretarul Comitetului de 
partid de la C.E.I.L., care conduce secția 
de înnobilare, ne descrie felul în care s-au’ 
obținut randamente înalte. Foile acoperite 
cu un strat colorat și lucios ca oglinda 
sint scoase cu mare precauție din cup
toare. Un produs de mare căutare in con
strucțiile navale și de mașini, plăcile me- 
laminate sint rodul inteligenței creatoare 
a unor oameni pentru care a fi in prime
le rinduri nu este o ambiție deșartă, ci o 
datorie de onoare. La binale, Mihai Jitaru 
ne-a vorbit despre noile promoț’i pe care 
le instruiește la circulare, freze și agre
gate. Acest maistru destoinic se gîndește 
nu numai la calificarea profesională a uce
nicilor săi, la rezultatele muncii lor, ci in 
primul rînd la formarea conștiinței lor 
profesionale și politice. Punindu-i să lu
creze la diferite mașini, schimbindu-le lo
cul de muncă, el socotește că in acest 
chip se creează noi raporturi și sentimente 
între tineri. Aceștia învață unii do la alții, 
se maturizează printr-un necontenit 
schimb de impresii, de idei. I-am văzut 
cum urmăreau activitatea unor inovatori 
ca Roman Orcndovici. Ștefan Slic și loan 
M.lrgineanu, care au realizat o mașină 
dublă de frezat, adusă pină nu de mult 
din import. Tinerii au alături de ei modele 
demne de urmat și necontenit spiritul lor 
se simte pus la încercare, pregătit multi
lateral.

M-am oprit asupra unui tinăr sosit aici 
cu un an in urmă. El nu este nici inginer, 
nici tehnician, nici mecanic, nici operator 
chimist. Domeniul in care s-a perfecționat 

nu are aici nici un înaintaș. Nu l-a aș
teptat în luncă nici un atelier de proto
tipuri organizat după norme științifice. El 
totuși urma să proiecteze in combinat și 
să inventeze variate tipuri de mobilă, in 
funcție de evoluția materială și spirituala 
a oamenilor de la noi și din alte țări al-? 
lumii. Pe băncile facultății il preocupaseră 
formele obiectelor ce alcătuiesc ambianța 
intimă a omului și căutase să găsească o 
formulă care să stabilească raporturi idea
le între funcție și aspect. Acum, aici. Idei
le sale au început să se multiplice în se
rie. încă din prima lună, arhitectului Ho- 
rațiu Cristcscu i s-a cerut să realizeze ca
pete de serie și el lucra simțind că nu va 
putea să traseze nici o linie fără a ține 
seama de arta acestor locuri dominate de 
cetatea de scaun și de celebrele minâstiri. 
Primele prototipuri semnate de el n-au 
întîrziat să apară în atelier, unde arhitec
tul s-a obișnuit să discute mai întii cu 
Victor Pitic, apoi cu Alexandru Cer- 
lincă, Bernard Weintraub și Viorel 
Popescu. Lucra simțind afecțiunea celor 
din jur și căutind să îndreptățească spe
ranțele. Creațiile lui căpătau nume : Va
canța. Creangă, Armonia, Gloria, Miraj, 
Madrigal, Rodica, Gabriela. Unele din ele 
păstrează textura lemnului, altele sint co
lorate cu lacuri mate, transparente. L-am 
găsit lucrind la prototipuri pentru expozi
țiile din străinătate, incercînd să obțină 
variante de culoare. Mi-a vorbit despre un 
fotoliu pe care intenționează să-1 prezin
te la un concurs, mi-a arătat desene care- 
mi-au amintit de jilțul lui Petru Rareș. de 
stilpii crestați, de lespezile cioplite care 
înfățișează ghinda și frunza de stejar. Pro
iectele lui încearcă să se integreze unei 
viziuni și unui meșteșug ce poartă prin 
secole simboluri și taine ale sufletului 
nostru. Mituri străvechi tratate pe lemn 
reînvie astfel, sub cupola unui atelier de 
prototipuri industriale, într-un oraș pir.ă 
nu demult socotit a fi fost atins de incu
rabilă inerție șl părăsire.

U
zina de utilaje și piese de schimb 
a luat loc pe platforma indus
trială aproape pe neobservate și. 
Ia sfirșitul cincinalului trecut, 
grație ei, Suceava a devenit pro
ducătoare de oțel. Am fost bucu

ros să consemnez apariția cubilourilor și a 
șarjelor de fontă și oțel in Lunca Sucevei, 
dar și mai bucuros — și, intr-un fel, sur
prins de evoluția spirituală a colectivului 
de aici — am fost cind am văzut că mai
ștrii mctalurgiști iși înțeleg meseria ca pe 
o artă și o creație și încearcă să ne dez
văluie sensuri ale frumosului industrial, 
împreună cu artistul plastic Vigh Istvăn, 
inginerul-șef Ion Ncmțișor, maistrul sec
ției de modelărie Richard Skowronski au 
căutat combinații de forme, piese care, 
puse intr-un anume fel. puteau să exprime 
o idee sau un simbol, matrițe pentru 
turnarea oțelului sau metale așchiate în 
care se distingeau motive decorative și 
chiar creații plastice involuntare. Sferele, 
roțile dințate, urzelile aeriene de mari 
dimensiuni au început să vorbească în- 
tr-un limbaj al lor despre homo faber, să 
se constituie intr-o expoziție pe care, de 
curind, am văzut-o la sediul Ministerului 
Industriei - Materialelor de Construcții.

Am pășit din nou cu interes si cu reală 
plăcere pragul acestei uzine moderne, care 
are ambiția de a patrona arte moderne, 
și am trecut prin halele cu strunguri, mor- 
teze, mașini de danturat roți cilindrice și 
conice, raboteze, mașini de canelat, de 
rectificat. Ele exprimă mai bine ca orice 
diversificarea meseriilor și desăvirșirea 
conexiunilor industriale pe aceste melea
guri. In forme ample, piese cîatărind pină 
la cinci tone, melci de oțel, carcase de tot 
felul se răcesc treptat, înainte de a trece 
la strunjit și polizat. Sintem îndemnați să 
facem comparații, să stabilim scări dc va
lori. Un operator supraveghează aparatura 
și intervine atunci cind se produc diferite 
defecțiuni la sistemul electronic sau la a- 
gregatele mecanice. In același timp, in 
uzina metalurgică fiecare piesă are altă 
dimensiune și alt proces tehnologic. Me

seriile de pe platforma oțelului, contri
buind la ridicarea nivelului tehnico-profe- 
sional al Sucevei, contribuie la ridicarea 
întregii zone din nordul Moldovei.

Metalurgul-șef Vasile Joldca, prezen- 
tindu-ne halele de turnare, cubilourile și 
cuptoarele electrice, laboratoarele 6i ate
lierele dc întreținere, ține să ne arate di
ferite scule și utilaje făcute pentru între
prinderile din vecinătate, apoi piese de 
mare rezistență la uzură pentru morile de 
rafinat lemnul, utilaje pentru sortarea no
durilor de celuloză, serii de roți dințate și 
discuri tocătoare, dar mai ales piesele pen
tru morile giratorii de la stația de flotație 
a barilei și piritei de la Leșul Ursului. 
„Tinerii învață să gindească pentru o in
dustrie complexă. Dar, mai ales, să-și for
meze profilul moral, sâ-și dezvolte senti
mentul dc răspundere și solidaritate mun
citorească. Trebuie să știi sâ-ți sacrifici 
timpul atunci cind o problemă cere urgent 
rezolvarea, care depinde de intervenția ta. 
Iar tinerii noștri, cu care ne mindrim, 
pentru că sint buni meseriași, inteligenți 
și plini de suflet, și-au dăruit numeroase 
ore, au renunțat uneori la odihnă. la zile 
de concediu, spre a sări și in ajutorul altor 
colective aflate in impas. Acest spirit de 
dăruire este, după părerea mea. expresia 
noilor condiții de viață, de muncă, dc p- 
xlstentă. de creație pe care ni Ic-a pus la 
dispoziție statul socialist".

Intr-un cuvint. noua uzină suceveană 
este și o puternică școală de călire a ca
racterelor muncitorești. Ea acoperă o raza 
întinsă de activitate, fiind un autentic nie- 
canic-șef nu numai al ramurii industriale 
căreia ii aoarține, ci și al întregului ju
deț. capabil să se ridice pe cele mai înalte 
treote ale măiestriei industriale și să ni se 
înfățișeze într-un contrast uimitor cu 
vechiul oraș-pensionar. in care numai mi
litarii garnizoanei și elevii aduceau un 
suflu de înviorare.

n Suceava se lucrează cu inten- 
Isitate Ia modernizarea tuturor 

sectoarelor edilitare. îmi amin
tesc sărăcăcioasa sală de teatru 
in care asistam la spectacole pe 
cind eram elev. Casa de cultură 

a sindicatelor este cea mai expresivă re
plică modernă pe care o dă pre
zentul socialist trecutului cultural al 
orașului. In cincinalul actual, formele 
arhitectonice ale Sucevei se vor împlini. 
Dar ceea ce este cu totul nou și demn de 
menționat este dezvoltarea simultană pe 
care o vor lua orașele din județ : Fălti
ceni, Rădăuți. Șiretul chiar, Gura Humo
rului. Cimpulungul. Avind ca prototip Su
ceava. aceste orașe, in care freamătă e- 
courile trecutului, iși deschid și ele porțile 
sore platformele industriale ale noului. In 
timp ce capitala județului iși va dezvolta 
potențialul existent, in salba de orașe ale 
nordului se vor produce noi .și strălucite 
revirimente. Spectacolul ridicării pe trep
tele existenței moderne poate să ni se 
pară cunoscut. Se vor repeta faze știute. 
E sigur insă că, asemenea Sucevei. în a- 
ceste pașnice orașe se va crea o bază lareă 
pentru cuprinderea forței de muncă in 
sectoarele mecanizate. Dar. pentru multă 
vreme incă. Suceava va rămine un o’-as- 
prototip al epocii industrializării socialiste, 
autentică perlă a Moldovei, un oraș mo
dern. bine gospodărit, un oraș deconectant, 
în care armonia dintre vestigiile trecutului 
și edificiile prezentului se păstrează in 
chip fericit.

In noua zodie a cincinalelor, edilii din 
cetatea de nord se Dreocupă să facă pre
zența trecutului glorios cil mai puternic 
resimțită. Ca simbol al permanenței și 
forței noastre seculare. Ștefan cel Mare, 
sub chip de bronz, călare pe aprigul cal 
care l-a purtat in bătăliile pentru apăra
rea țării, se pregătește să escaladeze co
lina monumentală, să domine înălțimile și 
să patroneze din aspra sa legendă ima
ginile care împresoară locurile. Căci aces
te imagini ale noului s-au născut, fără 
îndoială, din crisalida de ziduri și bastioa
ne ale fostei cetăți de scaun. Ca o prelun
gire șl, în același timp, un salt de creație 
istorică peste epoci.

Traian FILIP
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Constantin Pricop : Aș vrea să încep nu 
cu ce am făcut in străinătate, ci mai în- 
tii să vă spun două cuvinte despre 
altceva. Cind pleci peste hotare — mai 
ales prima, a doua oară — ai în față 
mirajul depărtării. Vei cunoaște alte 
locuri, o altă civilizație, o altă climă 
uneori — și nu te gindești la altceva. A- 
jungi acolo și o lună, două ești plin de 
noutățile pe care ți le oferă realitatea la 
fiecare pas. Încet, încet, ele încep să se 
estompeze, te obișnuiești și începe să 
crească in tine dorul ; dorul de țară, de 
ai tăi, de casă, de locurile tale — și, dacă 
n-ar fi misiunea pe care o ai de îndeplinit, 
n-ai ști cum să te întorci mai repede.

In perioada anilor 1960—1966, cu o în
trerupere, am participat direct la reali
zarea in India a două rafinării livrate 
acolo ce către țara noastră. Prima rafi
nărie a fost cea de la Gauhati, din sta
tul Asban, undeva in nord-estul Indiei, 
aproape de granița cu Nepalul ; o rafi- • 
nârie proiectată pentru 750 000 de tona 
pe an, livrată in întregime de către țara 
noastră ; atit lucrările de proiectare, cit 
și utilajele s-au făcut in țară, la ma
rile noastre uzine ; asistența tehnică pen
tru montajul și punerea in funcțiune a a- 
cestui obiectiv au fost asigurate de către 
noi.

Am fost 50 de specialiști din România. 
Eu am fost inginerul-șef de montaj al a- 
cestui obiectiv. Condițiile de lucru erau 
extrem de vitrege ; a fost un obiectiv luat 
— cum zicem noi — de la iarbă și am 
mers cu el pină la scoaterea produselor 
pe poartă. Condițiile de climă — extrem 
de grele : climă tropicală, unmuson foarte 
aspru, cantități mari de ploaie — la cîțiva 
kilometri de Gauhati este polul ploilor.

Rafinăria s-a montat in doi ani. Func
ționează foarte bine, capacitatea ei s-a 
mărit pe parcurs cu concursul nostru și, 
in momentul de față, produce un milion 
de tone pe an.

Nu e ușor să evoci în puține cuvinte 
multitudinea de probleme care s-au ivit 
acolo. Vreau să spun, de la bun început — 
și rog să nu fie considerată ca o lipsă de 
modestie, fiindcă nu despre persoana mea 
vorbesc — că s-a născut și s-a consolidat 
prestigiul nostru la Gauhati, prestigiu care 
este moralmente principala noastră rea
lizare.

Specialistul străin este uneori un fel de 
Inspector, de supervizor. Ei bine, cheia 
prestigiului nostru a stat in faptul că noi 
n-am fost Inspectori și că oamenii noștri 
au dat dovadă de multă inițiativă, de 
multă perseverență — pentru că a pune 
in India, in condițiile de acolo, un obiec
tiv de complexitatea acestuia in funcțiune 
in doi ani de zile este intr-adevăr o rea
lizare. Specialiștii preze.nți acolo nu au 
făcut numai treaba pentru care efectiv au 
fost trimiși, ci au abordat tot felul da 
probleme. Mulți dintre noi am făcut tre
buri care nu intrau in preocupările noas
tre.

Un exemplu : acolo se lucrează foarle 
mult cu ore suplimentare ; noi. conform 
contractului, trebuia să lucrăm 8 ore, dar 
niciodată nu i-am lăsat pe ei singuri pe 
șantier. Stăteam acolo Ia instalație pină 
cind terminau și ei programul de lucru, 
deși in condițiile de climă de acolo, dm 
martie pină in decembrie, era un adevărat 
iad pentru europeni. Noi am interpretat 
contractul nu in litera, ci in spiritul lui.

îmi aduc aminte că atunci cind s-a dat 
prima instalație in funcțiune plecasem de 
pe șantier și, cum se intimplă de obicei la 
punerea in îuncțiune. nu se mai ține sea
ma de ore. de zile : dormeai un ceas-două 
și continual să muncești. Ei bine, sosisem 
pe la ora 1 sau 2 noaptea acasă și pe 
la ora 5 m-au trezit niște bătăi in ușă : 
veniseră cei de acolo cu un pahar ca 
să-mi arate prima benzină !

La plecare, indienii. In semn de pre
țuire. au organizat o masă in cinstea 
noastră. Ne-au dat ghirlandele festive pe 
care ie știți și o scrisoare, un fel de „di
plomă". pe care fiecare dintre noi o păs
trează cu mindrie :

„Stimate domn ! în ajunul plecării dv. 
în România, ne revine sarcina de a spune 
in scris adio celui care a fost un bun 
prieten și sfătuitor al nostru. Despărțirile 
sint întotdeauna triste. Ne amintim zilele 
cînd ați sosit in India ca să montați a- 
ceastă rafinărie, cind ați început lucră
rile. Chiar și cei mai sceptici au consta
tat că dumneavoastră, românii, nu sînteți 
dintre cei care pot fi ușor abătuți din drum. 
Acest lucru l-ați dovedit din plin și pe 
parcurs, prin modul de a rezolva proble
mele de zi cu zi ale șantierului. Dumnea
voastră ne-ați arătat cum se atacă o lu
crare dificilă și totdeauna am găsit la 
dumneavoastră toată solicitudinea, fie in 
birou, fie pe șantier, fie ziua, fie noaptea. 
Munca dumneavoastră acj este un exem-

lori și maiștri care au dus la mii 
șl mii de kilometri competența, 
materialitatea, forța industriei 
noastre, a gîndirii noastre tehni- 

— dar, mai mult decît atît, au 
purtat cu ei 
sentimentele de 
solidaritate ale 
poporului nos
tru cu eforturi
le constructive 
ale popoarelor 
in curs dc dez
voltare, cu
munca lor pen
tru a-și lichida 
înapoierea și a 
progresa în 
condiții de li
bertate, a-și
consolida in

dependenta 
do- 

senti- 
prie-

proaspăt 
bîndită, 
mentele 
Icnești față de 
toate popoare
le.

Pe cîțiva din
tre aceștia
i am invitat la 
redacție, ru- 
gîndu-i să ne 
vorbească des

pre România văzută de departe, 
despre patrie, despre patriotism, 
în dimensiunile personale ale ex
perienței lor de viață. Reprodu
cem în pagina de față, după con
vorbirea pe care am avut-o, cu- 
vîntul acestor adevărați amba
sadori onorifici ai tării noastre.

plu de urmat și pentru alții. Vom păstra 
întotdeauna in memoria noastră această 
scurtă dar minunată perioadă pe care am 
petrecut-o împreună. Vă dorim călătorie 
plăcută, sănătate și viață lungă dumnea
voastră și familiei dumneavoastră".

Repet, acesta nu e un document unic, 
el nu se referă numai la persoana mea ;

ROMÂNIA ÎN LUME

MESA CERII ISCUSINȚEI
Șl Al SPIRITULUI

NOSTRU DE COOPERARE

Pe pămîntul african, specialiștii noștri, împreuna cu cadrele în formare ale Gui
neei, explorează posibilitățile unuia din tractoarele produse la Brașov

Pe meleaguri îndepărtate, maiștrii români plecați să ajute la construirea unui nou 
obiectiv industrial : Fabrica de acid sulfuric din Samsun — Turcia

MASA ROTUNDA CU SPECIALIȘTI ROMANI PARTICIPANT!
LA REALIZAREA UNOR OBIECTIVE ECONOMICE PESTE HOTARE

Au participat : CONSTANTIN COJOCARU, tehnician, Uzinele „1 Mai" Ploiești, EMIL GANCEAROV, tehnician, întreprinderea montaje București — Șantierul Brăila, 
CONSTANTIN OPREA, maistru, Uzinele chimice Valea Călugărească, ing. CONSTANTIN PRICOP, director adjunct al întreprinderii „PETROM", AUREL SON, de la 
Camera de Comerț, ing. AUREL TURCU, întreprinderea „GEOMIN", ing. ALEXANDRU TENEA, Uzinele „1 Mai"-Ploiești, geolog ION URDEA, întreprinderea 

„GEOMIN".

toți cei 50 de oameni care am fost acolo 
au o scrisoare cu un text asemănător ; 
aceste texte confirmă intr-un fel cele ce 
vă spuneam cu privire la prestigiul și la 
modul de comportare al oamenilor noștri 
acolo.

Au existat destule articole in ziare care 
au elogiat modul de lucru, calitatea echi
pamentelor noastre și punerea in funcți.- 
une intr-un timp atit de scurt, cu succes, 
a instalațiilor.

Responsa
bilitatea

reprezentării
■ w ■■țarii

Emil Gancearov : Am fost In Turcia. în 
orașul Elazik din podișul Anatoliei. Acolo 
am făcut o fabrică de îngrășăminte. Este 

o pustietate, peisajul este mort, de acolo 
chiar lumea pare bâtrină...

Am plecat acum un an sl jumătate șl 
m-am întors acum două luni. Eram nouă. 
Cum a spus și tovarășul Pricop, după con
tract. sarcina noastră era asistenta teh
nică ; in scurt timp, ne-am dat scama Insă 
că dacă nu vom pune mina efectiv să 
facem treabă, vom sta mal mult acolo șl 
asta... ne-a motorizat ; ca să stăm mal pu
țin nc-am apucat să facem și coca ce nu 
era sarcina noastră. Lucram și 48 de ore 
in continuare cînd au început probele me
canice. probele de punere in funcțiune șl 
turcii ne întrebau :

— Dar puteți rezista atita ?
— Sigur, rezistăm...

Respect
și avantaj

reciproc
Alexandru Țenea : Primul simțămînt 

cind părăsești țara, cînd te urci pe treapta 
, avionului, este acela că acolo unde te duci 
1 reprezinți țara ; adică, altfel decît unii 

specialiști din țări străine care reprezintă 
acolo persoana lor sau firma respectivă ; 
simțămintul nostru, al celor din țările so
cialiste. este acela că reprezentăm, in pri
mul rind, țara, după aceea marca fabricii 
și la sfîrșit numai persoana noastră. A- 
ceastă responsabilitate, pe care românii 
o au în singe, ne-a ajutat foarte mult.

Am lucrat și eu in India, chiar in statul 
în care a muncit tovarășul Pricop, in As- 
han. Am pus In funcțiune instalații de 
foraj care aveau menirea să furnizeze ma

primele utilaje româ- 
sint în perfectă stare 
tehnicienii indieni do- 
utilajele și instalațiile 
bucurat de o primire

o „moștenire" frumoasă, 
ce să spun 7 Pe lingă 
răspunderea punerii in 
preocupat și de pregăti- 
indian. Eu personal am

teria primă pentru rafinăria de la Gau- 
hati. Mi-am dat seama din primele zile 
de prestigiul de care se bucură țara noas
tră in India, in care acordăm asistență 
tehnică de mai mulți ani și in care ex
portăm mașini și utilaje. Am avut prile
jul să constat că, după 15—16 ani de 
cind s-au exportat 
nești în India, ele 
de funcționare, că 
resc să lucreze cu 
românești ; ne-am 
prietenească în acest stat. Am fost, in
tr-un fel, „moștenitorii" celor care au lu
crat înaintea noastră — și trebuie să spun 
că ei ne-au lăsat

Despre muncă 
faptul că aveam 
funcțiune ne-am 
rea personalului 
pregătit patru Ingineri indieni : am rămas 
foarte bun prieten cu ei ; la sfîrșit mi-au 
mărturisit că ne așteaptă să mai venim 
acolo, că au ciștigat mult pentru pregă
tirea lor profesională, tehnică ; la fel 
ne-au spus și ceilalți indieni, tehnicienii, 
muncitorii, inginerii care lucrau cu acest 
utilaj.

Aurel Turcu : Am făcut asistență teh
nică la instalații de foraj în Algeria : e 
drept, nu in Sahara, ci in locuri mai plă
cute, pe malul Mediteranei. Am început 
să lucrăm înlr-o zonă in care n-am avut 
nici măcar un cui, n-am avut nimic, nu 
plecam din țară cu nimic. Nu puteam să 
aduc nimănui nici un reproș pentru faptul 

că n-am cutare utilaj ; a trebuit pur șl 
simplu să io adunăm, să le încropim șl să 
Încercam să facem ceva.

N-am să insist asupra chestiunilor teh
nico ; vreau să spun doar atlt că lucrurile 
sint, la ora actuală, perfecte, că partenerii 
algerieni au rămas foarte mulțumiți de 
noi. Vreau să spun citeva cuvinte despre 
propaganda pe care o facem noi țării 
noastre in străinătate. Cea mni bună, mai 
grăitoare formă do propagandă este mun
ca ; ea vorbește cel mai clar, intr-o limbă 
Internațională înțeleasă de oricine. Prima 
șl principala manifestare patriotică peste 
hotare este munca. Pe urma, felul nostru 
de a fi, al românilor. Pe urmă, nu se poa
te ca in luni șl ani de zile, slind acolo, 
să nu le vorbești oamenilor despre 
Munții Carpați, despre istoria noastră... 
Ei iți vorbesc de-ale lor, tu de-ale tale 
șl după un timp vezi că reciproc v-ați 
învățat o grămadă de lucruri.

România este foarte cunoscută peste ho
tare... Și — ceea ce cred că e un motiv 
de mindrie in plus — este cunoscută din 
punct de vedere politic. Constațl asta în 
zeci și sute de prilejuri. Am să amintesc 
numai unul : la plecare, in port, un ingi
ner pe care îl cunoscusem atunci, de ci- 
teva minute, imi stringe mina de despăr
țire și îmi spune : Passez bonjour nu ca
marade Ceaușescu, s'il vous plait ! — 
„Transmiteți-i, vă rog, salutări tovarășului 
Ceaușescu 1"

„România" și „Ceaușescu" sînt cuvinte 
de o largă circulație internațională.

Aprecieri care 
ne onorează

Redacția : In cuvintele dumneavoastră 
găsim exprimată o adevărată sinteză a 
situării noastre în lumea contemporană — 

și, totodată, temeiul fundamental al min- 
driei pe care fiecare dintre noi o Încearcă 
atunci cind se află peste hotare. Cuvin
tele bune pe care le auzim sint, și ele, o 
măsură a prețuirii de care ne bucurăm 
In lume...

Aurel Son ;• ...Cuvinte bune pe care am 
avut multe prilejuri să le aud. Eu am fost, 
în mai multe rinduri, director al pavilio
nului României la tirgurl și expoziții. 
După cum știe toată lumea, una dintre 
acțiunile ce se întreprind pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale este parti
ciparea la tirgurl și expoziții internațio
nale.

Am ocazia, la aceste ttrguri la care ex
pun o parte din tehnica noastră sau o 
parte din produsele românești care mă
resc prestigiul țării noastre, să vin In con
tact cu oamenii din străinătate, să cunosc 
aprecierile lor la adresa noastră, să văd 
cum ne cunosc ei. Adică, sint toarte mulți 
oameni care ne cunosc prin intermediul 
mijloacelor de informare în masă ; ei a- 
preciază politica noastră, dar nu au oca
zia să cunoască produsele noastre decît a- 
tunci cind vin la un tirg sau la o expozi
ție Sigur că o țară socialistă vecină ca 
Bulgaria ne cunoaște foarte bine ; și to
tuși... cind noi ne-am prezentat in Bulga
ria cu o combină făcută la uzinele Semă
nătoarea. vizitatorii, mai ales cei care 
proveneau din mediul rural, zăboveau cu 
mult interes in jurul acestei combine, se 
interesau de parametrii ei etc.

nostru. Consider că aceste

au construit acele produse

La Tokio n-am avut mașini, ora un ttrg 
de bunuri dc larg consum ; am avut 
foarte mulți vizitatori ; oficial vreo 
2 700 000. Au admirat foarte mult mobila 
stil expusă, mobila obișnuită, covoarole 
lucrate de mină, lucrurile dc artizanat. 
Nici nu m-am așteptat, de pildă, la fap
tul că mulți veneau acolo și spuneau pe 
românește „Bună ziua" cind intrau In pa
vilionul nostru I Erau membri al Asocia
ției dc prietenie româno-Japoneză, erau 
student! care cunoșteau citeva cuvinte ro
mânești.

Participînd la aceste tirgurl, am prilejul 
să primesc de multe ori felicitări pentru 
pavilionul 
mulțumiri se adresează in primul rind 
celor care 
toate laudele și prestigiul revin celor care 
au făurit și au trimis acolo aceste lucruri 
și se cuvin arhitecților, desenatorilor care 
le expun.

La diferite tirguri am avut cinstea să 
prezint unor conducători de partid și de 
stat din țări socialiste produsele noastre.

La Moscova, cadre de înaltă răspun
dere s-au interesat de elementele de au
tomatizare pe care le expuneam, printre 
care și o mașină de calcul „Phonix". A- 
mintindu-și și de expoziția din 1965 — „Cind 
aveați la intrare o sondă" — au avut cu
vinte de laudă pentru economia noastră.

La Plovdiv, cu prilejul ceremoniei inau
gurării, tovarăși din conducerea partidu
lui și statului au vizitat tot pavilionul ; 
le-a plăcut mult strungul carusel, s-au 
interesat de caracteristicile sale și ne-au 
întrebat dacă îl exportăm și In Bulga
ria.

La Tokio, pavilionul nostru a fost vizi
tat de către prințul moștenitor al Japoniei, 
care a 
ziarele 
pentru

Din 
scrisori 
tre dl. M. Nakamura-senior, directorul ge
neral al importantului concern „Mitsu
bishi Shoji", in care spune : „Am fost 
foarte impresionat de exponatele din a- 
preciata dv. țară, care mi-au dat încre
derea că schimburile comerciale dintre ță- 

apreciat produsele noastre, 
au avut atunci cuvinte de 
pavilionul nostru.
Japonia am o copie a 
trimise ambasadei noastre de că-

Toate 
laudă

unei

rile noastre se vor dezvolta an de an. ca 
și cooperarea și prietenia noastră ; vă 
mulțumesc din nou și cred că participa
rea la tirg este un frumos succes".

Peste tot. presa, televiziunea, radioul au 
elogiat exponatele noastre, au vorbit cu 
acele prilejuri mult despre economia noas
tră. Cărțile de onoare ale 
noastre conțin multe elogii 
de cei mai diverși oameni, 
ai industriei și comerțului, 
fesori, oameni de cultură.

pavilioanelor
— exprimate 
reprezentanți 
ingineri, pro-

Trăim o perioadă Istorică nevisată 
noștri. Românii și-au iubit totdeauna poporul și și-au iubit pămintu'l și întotdeauna 
au visat ca România să fie frumoasă, să fie înfloritoare, să fie vestită în lume. 
Sintem astăzi martorii împlinirii unui dor visat de înaintașii noștri. A pierit o dată 
pentru totdeauna vremea cînd în alte țări se căuta un sfert de ceas pe glob locul 
unde se găsea România. Sintem bucuroși că, după ce am invins moștenirea grea a 
trecutului, avem posibilitatea de a coopera, dispunem de utilaj și cadre, ii sprijinim 
pc alții să-și valorifice resursele naționale, bogățiile patriei lor, în spiritul celui 
mal strict respect al egalității, in spiritul stimei reciproce, al avantajului reciproc. 
De aci, din această înaltă principialitate a politicii noastre, rezultă și înălțimea deo
sebită a responsabilității pe care o incumbă misiunea de mesager.

Fiecare dintre dumneavoastră a avut ocazia să constate concret — și ne-ațl Îm
părtășit aici aceste lucruri — că țara noastră se bucură de un prestigiu evident și 
mereu in creștere peste hotare. Este un prestigiu generat de politica României, este 
un prestigiu generat de maturitatea economiei noastre, respectiv, de nivelul tehnic 
al mașinilor, utilajelor pe care Ie producem și pe care le exportăm in diferite părți 
ale lumii — și este vorba de un prestigiu sporit de oamenii ndștri, de românii noș
tri care lucrează in toată lumea, de competența, de corectitudinea lor, de felul cum 
se poartă.

Fiecare dintre dumneavoastră a sporit cu o părticică prestigiul nostru. Cred că 
mindria pe care ați resimțit-o de fiecare dată se răsfrînge asupra fiecăruia dintre 
noi ; ați lucrat pentru țară — și țara, la rindul el, se mîndrește cu dumneavoastră.

Prestigiul
competenței 
și a! unei 

politici
constructive

Conslanlin Cojocaru : Avem foarte mul
te de făcut peste hotare din punct de ve
dere propagandistic, așa e. Cind ești de
parte vezi altfel lucrurile — al vrea mult, 
ai vrea să auzi toată ziua de țară, da 
acasă.

Eu am lucrat in Algeria. în Sahara, cu 
instalații de foraj. Concurență mare, fi
indcă Sahara e o adevărată scenă unde a- 
par multe firme. Grupul nostru a avut 
multe probleme de rezolvat ; a trebuit să 
asimilăm problemele de montaj in Sahara, 
lucru esențial. Aici, colectivul nostru a 
dovedit, alături de petroliști, că poate 
să-și conducă activitatea tehnică de așa 
manieră incit să crească prestigiul firmei 
de utilaj a României. Alături dc utilajul 
nostru erau și utilaje ale unor firme stră
ine. Centrul petrolier se afla la 900 kilo
metri in Algeria, in pustiu, unde iși des
fășura activitatea in condiții grele de 
climă și de transport. Am fost mindri că 
prima instalație care s-a ridicat in punc
tul Kenkasa a fost a noastră ; în pustiu, 
o sondă românească, este de-a dreptul 
emoționantă...

Dorul de patrie este mare. Oriclt ai 
vrea să nu-1 simți, tot il simți. La început, 
plecarea, pentru o lună sau două, te en
tuziasmează ; dar după aceea apare, ca 
un salt extraordinar, dorul de patrie, de 
țară. O scrisoare din țară contează foar
te mult, indiferent de la cine o pri
mești !

Vedeți, cînd ești departe, lucrurile cela 
mai banale capătă dimensiuni grozave. 
Pomii de pe strada ta, un meci de fotbal 
al echipei tale, un pahar băut cu priete
nii ți se par lucruri capitale ; aici nu 
le dai importanță, dar acolo... La radio, 
cind auzi un post românesc, il asculți cu 
o plăcere nemaipomenită. E ca apa in 
Sahara...

Ion Urdea : în noaptea Anului Nou 
1970 eram in Iran. în locul unde eram nu 
se putea recepționa Radio București. Am 
făcut citeva sute de kilometri, in ziua de 
31 decembrie, pină la Golful Persic unde 
„batea" postul nostru, am stat toată noap
tea și dimineața m-am întors la lucru.

Constantin Oprea : Despre dorul de 
patrie se poate vorbi foarte mult ; ca să-l 
alinăm puțin, la vreo masă mai trăgeam, 
la un pahar, un cintec românesc. Cind se 
cinta ceva in gen „Iubito, de de- 
parte-ți scriu", toți erau cu lacrimile in 
ochi. Bărbați în toată firea...

Ce sâ mai spun ? Am fost totdeauna 
alături de petroliștii noștri și vă spun, 
mare lucru in depărtări, uneori în cite un 
pustiu, cind te intilnești cu cineva de-al 
tău, pe care-1 întrebi : — Tovarășe, de 
unde ești ? Zice : — Din Moinești, sau 
mai știu eu de unde — și ție ți se pare că 
ți-e frate...

Ion Urdea: Munca noastră este dife
rită ; noi, geologii, începem lucrul pe un 
teren virgin, îl terminăm, iar materiali
zarea a ceea ce lucrăm efectiv vine abia 
peste ani de zile. Și atunci, în cea mai 
bună parte, oamenii sînt nevoiți să ne 
creadă pe cuvînt !

Eu am lucrat în străinătate incepînd din 
anul 1966, lingă Marea Roșie, la un zăcă- 
mint de fosfați. Am lucrat de asemenea 
în Iran, la Institutul geologic, unde eram 
împreună cu iranieni, egipteni, neozeelan
dezi. Am făcut un proiect pentru explora
rea regiunii Karabad din Iran, în care am 
arătat că perspectivele acestei zone sint 
limitate și că probabil pină la urmă se 
vor putea găsi citeva milioane de tone.

Aci intervine un lucru care la început 
este supărător ; oamenii, fără ca eu să 
știu, mai voiau și alte proiecte care să 
prevadă o rezolvare mult mai avanta
joasă, adică să spună, de pildă, că e vorba 
de 50 de milioane sau chiar de 100 mili
oane tone. Pină la urmă este vorba de o 
luptă de idei ; lucrările pe care trebuia să 
le preconizez In continuare se bazau 
intuiție, pe pregătire, pe tot bagajul de 
cunoștințe pe care-1 aveam ; oamenii au 
fost puțin cam neîncrezători ; pină la ur
mă, s-a dovedit că realitatea este așa 
cum le-am arătat-o eu. Finalul ? Cind a 
fost acolo tovarășul ministru, cu o serie 
de contracte, oamenii au cerut să le tri
mitem 30 de geologi I Iată, deci, că au 
căpătat încredere în noi ; de fapt, această 
încredere au căpătat-o pe măsură ce s-au 
convins de capacitatea noastră.

Am avut ocazia, timp de patru ani, să 
discut cu oameni de diferite naționali
tăți, cu diferite concepții politice. Fără 
excepție, aveau o foarte mare simpatie 
pentru noi, pentru că toți doresc să tră
iască in pace, să aibă cu toate țările re
lații de bună cooperare, iar poziția noas
tră in această privință, binecunoscută în 
lume, îi bucură foarte mult. Este apreciat 
îndeosebi spiritul nostru de cooperare, noi 
înșine, care am avut atita de luptat împo
triva dominației trusturilor străine și pen
tru lichidarea unei moșteniri grele, înțe
legem deosebit de bine dorința popoarelor 
de a se dezvolta independent. Sintem a- 
preciați peste hotare pentru capacitatea 
noastră profesională, dar în același timp 
pentru că sintem reprezentanți ai unui stat 
care se bucură de prestigiu, prin politica 
sa constructivă, de prietenie și colaborare 
cu toate popoarele lumii, de pace, prin 
concepția sa, de punere a tuturor forțelor 
economiei în folosul omului, al națiunii, 
contribuind totodată la dezvoltarea colabo
rării internaționale.

pe

de către părinții șl bunicii și toți înaintașii

Discuție realizată de George-Radu CHIROVICI
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este confirmată de fermitatea
aplicării criteriilor social-politice
Conducător învestit de istorie al 

poporului român, inițiatorul $1 fău
ritorul operei de propășire multila
terală. socialistă, a României, dc ri- 

a ei pe înalte trepte de dem- 
prestigiu internațional, 

comuniștilor și-a ciștigat 
pentru vecie dreptul de a fi stăpin 
deplin pe inimile și conștiințele noas
tre. Simțindu-ne îndatorați cu o dra
goste și o abnegație fără margini, 
indiferent care ar fi locul nostru in 
ierarhia muncii de zi cu zi și ori
care ne-ar fi profesia, virsta, limba 
pe care o vorbim, niciodată nu vom 
fi făcut prea mult pentru a-i răs
plăti^ strădaniile eroice menite să re
nască impetuos poporul nostru atit 
de încercat, oamenii noștri de atitea 
ori sub vremi, cum zice cronicarul.

Intruchiparea-implinire a celor mai 
Înălțătoare aspirații de dreptate, fe
ricire și demnitate, pildă insufleți- 
toare de eroism revoluționar, păstră
tor lucid al tezaurului nostru de crea
ție și continuator a tot ce a însem
nat tradiție viabilă in gindirea și 
simțirea românească, partidul a reu
șit încă din primii ani ai proclamă
rii sale ca forță politică conducătoa
re să polarizeze toate energiile con
structive ale țării, inclusiv potente
le spirituale cele mai valoroase. Dind 
n ripostă nimicitoare, devenită de 
pe acum fapt de istorie, jalnicelor 
profeții mincinoase și ostile privi
toare la o așa-zisă „criză a cultu
rii •• ca urmare a noii orientări so- 
cial-politice. printr-o vastă și fără 
de precedent activitate de emanci
pare spirituală a maselor, de dezvol
tare vertiginoasă a științelor, litere
lor și artelor. Partidul Comunist Ro
mân a făcut astfel să înflorească 
toate virtuțile creatoare ale națiunii 
noastre. Nici un om de cultură și 
știință, cu adevărat valoros, n-a ră
mas deoparte, generațiile tinere de 
intelectuali formate in anii socialis
mului conlucrind, intr-o armonioasă 
și dialectică osmoză, cu întreaga ple
iadă de savanți și cărturari patrioți, 
deja consacrați la ora începutului e- 
popeii noastre revoluționare.

George Călinescu, al cărui patos 
social e bine cunoscut, proclama in 
1962, în entuziasmul unui uriaș fo
rum popular de 12 000 de oameni, 
necesitatea expresă ca omul de cul
tură de azi să fie nu alături de partid 
in această inegalabilă operă care se 
înfăptuiește, ci in rindurile partidu
lui, ca o conștiință in această Mare 
Conștiință diriguitoare a poporului 
nostru. De fapt, toți iluștrii noștri 
oameni de știință și cultură au trăit 
sentimentul atit de frumos denumit 
de George Bacovia, al împlinirii tu
turor profețiilor politice.

Cit privește generațiile actuale, ale 
căror „prime iubiri" au fost coman
damentele revoluționare ale anilor a- 
tit de bogați in realizări istorice, bio
grafia lor s-a întrepătruns organic 
cu însuși cursul evenimentelor epo
cale care s-au săvîrșit.

Prin această unanimă participare a 
tuturor generațiilor de creatori la 
prefacerile revoluționare socialiste 
ale României contemporane s-a dat 
și o nouă vigoare unei tradiții de 
pe acum seculară, vocației originare 
a literelor și artelor române de a fi 
angajate și militante. Ceea ce ne-a 
cerut în toți acești ani partidul — 
și ceea ce ne cere cu și mai mare 
stringență astăzi prin strălucitul său 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — nu este decit să con
tinuăm, intr-un spirit revoluționar 
comunist, a împlini o îndatorire de 
căpetenie a creatorului de cultură 
ieșit din rindurile acestui popor.

Atitudinea cea mai izbitoare la 
scriitorii români — observa. într-o 
evidențiere a caracterelor literatu
rii noastre, ilustrul nostru cărturar

Tudor Vianu — este atitudinea luptă
toare și sentimentul care-i urmăreș
te cel mai insistent este cel al parti
cipării Ja via|a întreagă a poporu
lui lor, in trecutul si in luptele lui 
contemporane.

Ca unii care ne-am format la a- 
ceastă școală a militantismului so
cial. pentru care vechea deviză coșbu- 
ciană „sint suflet in sufletul nea
mului meu" s-n tradus cu a fi com
batanți devotafi in frontul Ideologic 
șl politic al partidului, ca activiști ai 
săi pe târim cultural, am considerat 
întotdeauna drept etalon și chezășie 
a activității noastre spiritul director 
□ 1 politicii partidului. Indeplinln- 
ou-ne o îndatorire dc conștiință, 
propriul crez revoluționar, am răs
puns întotdeauna cu pasiune și 
promptitudine, evident, fiecare după 
puterile sale creatoare, respectin- 
du-ne vocația, comandamentului su
prem întruchipat de programul parti
dului. întotdeauna acea direcționare 
clarvăzătoare a conștiințelor noastre, 
in concordanță cu cerințele poporu
lui. a constituit pentru creatori cu- 
vintul de ordine, misiunea nobilă de 
a se prenumăra printra factorii de 
educație și îmbogățire spirituală ai 
maselor de muncitori și țărani, fău
ritorii noilor destine ale României. 
Această direcționare a fost întot
deauna clară, manifestă.

Pe bună dreptate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reamintea in cadrul ex
punerii prezentate recent la Consfă
tuirea de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei, al activită
ții politice și cultural-educative : 
..încă la Congresele al IX-lea și al 
X-lca am precizat ce dorim noi de 
Ia scriitori, de la ceilalți oameni de 
artă, de la uniunile de creație, cui 
trebuie să servească arta, care tre
buie să fie izvorul ci de inspira- 
jie-.

In repetate rinduri, oamenii de 
cultură și artă au avut satisfacția și 
avantajul neprețuit de a se sfătui cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra 
căilor ce trebuie urmate pentru reali
zarea acestor înalte deziderate. Dacă 
in urmarea acestei linii au apărut, 
unele hiatusurî intr-un sector sau al
tul din acest vast circuit spiritual, 
lăspunderea nu poate fi decit a ce
lor ce au răspuns de aceste sectoa
re, a celor ce au lăsat fie și nu
mai pentru o clipă să se domolească 
focul viu al creației revoluționare. 
Aceasta înseamnă că în permanență 
conștiința noastră trebuie să fie ra
cordată la sistemul energiilor crea
toare 31e poporului întreg, că în per
manență scrisul nostru trebuie să fie 
străbătut de liniile de forță ale ideo
logiei partidului, de imperativele ge
neroase și mobilizatoare ale politicii 
sale pe deplin corespunzătoare in
tereselor întregului popor. In aceasta 
și consta esența îndrumării și con
ducerii de partid a culturii, atribut 
incontestabil al activității sale mul
tilaterale de înfăptuire unitară a 
programului societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Cum să realizăm mai bine acest 
lucru, in spiritul recentului program 
de gindire și acțiune revoluționară 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ? înainte de toate, apli- 
cind pretutindeni acele măsuri 
litice înnoitoare, care să ducă 
fortificarea spiritului director 
partidului.

Din multitudinea de factori
vor trebui să concure la intensifi
carea activității politico-ideologice și 
educative în instituțiile de cultură, 
în presă și la editurile noastre, eu 
m-aș opri numai la unul singur — 
redactorul, adică activistul dc partid 
chemat nj numai să promoveze lu
crări de o înaltă valoare artistică și

Niculae STOIAN

cinema
Eger : DACIA

Urban ? :

teatre

care

Liceul economic și pedagogic din Turnu Severin

, 19,30.
S Ciutului
10, la

t.uca 
grSdlnA -

educativă, cu un mesaj comunist, 
limoede. care să revoluționeze con
științele, ci șl să ajute forjarea nou
lui om de cultură și artă, a creato
rului comunist. O experiență înde
lungată mă îndreptățește să susțin 
că umbrele care mai stăruie în pei
sajul nostru literar, mentalitățile de-a 
dreptul contrariante ale unor can
didați la titlul de creatori, ișl au 
explicația și in abdicarea de la răs
punderea de activiști de partid a u- 
nor redactori. Oare electismul ideo
logic și estetic, dezinteresul unor co
legi din redacțiile unor publicații nu 
prejudiciază serios imprimarea spiri
tului director al ideologiei partidu
lui nostru in promovarea de către 
respectivele reviste a unei literaturi 
cu adevărat partinice ? De ce o sea
mă de preocupări vitale pentru pro
movarea judicioasă, responsabilă a ti
nerilor. cum ar fi pregătirea lor po
litică și Intelectuală, contactul cu 
viața, exercitarea unei profesii, con
fruntarea operelor cu cei cărora le 
sini adresate — au fost neglijate in 
unele colective redacționale ? Ba, mai 
mult, s-a întîmplat ca uneori, chiar 
acțiuni educative cum sint întilnirile 
cu cititorii să fie minate de un mă
runt spirit de grup, să se transforme 
în adunări penibile sau in stimula
rea unor atitudini neconstructive, in 
neconcordanță cu comandament/ie 
actuale ale presei.

Funcția de redactor e o muncă po
litică, o verigă a indrurntîrii de /că
tre partid a literaturii și artelor, si 
ea trebuie să se exercite în mod res
ponsabil.

Tocmai de aceea, este necesar ca 
în întregul nostru sistem de pro
movare 5 culturii, a literaturii și ar
tei. să se lucreze în stil comunist, 
fiindcă numai așa vom contribui la 
îmbogățirea patrimoniului nostru cul
tural cu opere care să vibreze de 
suflul revoluționar pe care îl ema
nă prin întreaga sa activitate parti
dul nostru.

• Simon Bolivar : PATRIA — 9; 
11.30; 14; 16.30; 19; 21.15. CAPITOL 
— 9,15; 11.30; 14, 16,30; 18.45; 21, 
la grădină — 19.45.
• Meridianul zero : LUMINA — 
9—16 tn continuare ; 18,15; 20.30.
• Brigada Diverse în alertă ; 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; J6; 
13.15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15: 13,30; 18,15; 20,30.
• Serata : FLAMURA — 16.
• Tick, Tick. Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,30; 
21. BUCUREȘTI - 8.45: II; 13,30; 
16; 13.30; 21. 1 FHOVIAR - 8,45; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21, GRADIN’A 
DOINA — 20
• Omul orchestră : SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21, FESTI
VAL — 9; 11,13; 13.30; 16; 18,30: 
21. la grădină - 20, FAVORIT - 
9; Îl; 13; 15; 17; 19; 21. GRADINA 
SELECT — 20.
• Baladă pentru cel căzuțl : 
Triunghiul de foc : TIMPURI 
NOI — 9—20 în continuare.
• Detașamentul roșu de femei : 
RAHOVA -- 15,30; 18; 20,15.
• Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA - 10.
• Noile aventuri ale Răzbunăto
rilor : DOINA — 11.30; 13,45; 16; 
13,15; 20,30.
« Floarea soarelui : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15; 17,30; 20. 
BUCEGI — 15,30; 18, la grădină — 
20,15, MELODIA - 9,30; 12; 15,30; 
18; 20.30, GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.
• Acei oameni minunați și mași
nile lor zburătoare : CINEMATE
CA (sala Union) — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
17,30 ; 20,30.
• Un loc pentru
GRIVIȚA — 9; 1...
18,15; 20.30. MIORIȚA 
13,30; 16; 18,15; ----- ’
9; 11.15; 13.30;
grădină — 20.
• Săptămîna
LEȘTI -----

RENT ARI — lOț 15.30; 19. POPU
LAR — 10; 15,30; ------
• întoarcerea
LIRA — 15,30; 
20. *
• stelele din „ . .
8—20 in continuare.
• Ti cunoașteți pe 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Prințul negru : UNIREA — 16; 
IR. la grfidină — 20J5.
• întllniro cil n necunoscută : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Roata vieții ; VIITORUL — 
15.45; 18; 20,15.

• Teatrul de operetă (la Arenele 
Romane) : Se mărită fetele — 20.
• Teatrul Giulcști (la parcul „23 
August") ; Omul care a văzut 
moartea — 20.
• Teatrul de revistă șt comedie 
..Ton Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Siciliana — 20,
• Teatrul satiric-muzical „C. Ta- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Comitetul pentru cultură și artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Clșmt- 
giu) : Spectacol dc sunet și lumi
nă — 20,15; 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 17.30.

tv

CARNET PLASTI

însemnări pe marginea

expoziției retrospective

MATTIS -TEUSCH
Sălile Dalles

Îndrăgostiți :
11.15; 13,30; 16; 

— 9; 11,15; 
20,30, MODERN — 
16; 18,15; 20,30, la

nebunilor : GIU-
15,30; 17.45; 20. VOLGA

— 9.30: 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, 
MOȘILOR — 15.45 ; 17.45, la gră
dină — 20. ARTA — 15,30 ; 18. la 
grădină — 20,30.
0 Cortul roșu : __________
15.30; 19, DRUMUL SĂRII — 15,30: 
19.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : FLACARA — 15; 
19.
• Romeo șl .Tulieta : BUZEȘTI — 
16, la grădină — 20,15.
• Secretul planetei maimuțelor : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18. la grădină — 20. TOMIS — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20.30.
• Dispariția lui Ti mo : 
GĂSI — 15.30; 18; 20.15.
o Notre Dame de Paris ; FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 15,30; 19.
• Indrăgostițil : COSMOS — 15,30. 
18; 20.15.
s Fiii „Marii ursoaice" : VITAN
— 15,80; 18, la grădină - 20.15.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9: 12,30; 16; 19,30, FE-

LAROMET —

CRlN-

18,00 — Deschiderea emisiunii. „U- 
nlversal-șotron" — enci
clopedie pentru copii. E- 
misi’une de Elena Crețu.

18,25 — Mult e dulce șl frumoasă 
— emisiune de prof. dr. 
Sorin Stat! $ Note des
pre neologisme — de vorbă 
cu Șerban Cioculescu • 
Poșta emisiunii de acad. 
Al. Graur.

18.40 — cintă Ștefania Rareș.
18,50 — Cronica marilor realizări 

în întîmplnarea zilei de 23 
August.

19.10 — Tragerea Pronocxpres.
19,20 — 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 ■ • ■ -----Ancheta T.V. : „Comunis

tul" de Eugen Mândrie. 
20.40 — Melodiile serii.
20,50 — Tele-cinemateca : ______

lo“. Un film regizat și in
terpretat de Orson Welles. 
Premieră pe țară. Prezintă 
Adina Darlan.

22,30 — Teleglob : U.R.S.S. — Iti
nerar leton.

23,00 — Pagini îndrăgite din ope
rete în interpretarea soliș
tilor EUsabeta Neculce- 
Cartiș, Daniela Volcu,
Georgeta Popa-Stoleriu, 
Maria Slătinaru, Vasile
Moldoveanu, Cornel Fînă- 
leanu.

23.15 — Telejurnalul de noapte.

„Othel-

Ministerul Sănătății și Academia de Științe Me
dicale concentrează anul acesta eforturi deosebite in 
cadrul planului prioritar de cercetare si muncă de 
teren privind depistarea precoce a cancerului. A- 
ceastă acțiune se va desfășura mai iutii în 11 mari 
orașe, urmind a fi apoi generalizată. Intrucit pe lin
gă rețeaua medico-sanitară un rol important revine 
unităților științifice de specialitate, am solicitat ci- 
teva precizări privind rolul acestora.

— Care sint premisele 
declanșării unei aseme
nea acțiuni de depistare 
a formelor incipiente de 
cancer ?
— Totul pornește, evi

dent, de la grija față de 
om a partidului și statului 
nostru, care alocă fonduri 
însemnate pentru apărarea 
sănătății. Dacă ne referim 
concret la acțiunea despre 
care discutăm, trebuie să

știu sa interpreteze corect 
simptomele constatate și 
declarate de pacient.

— In fazele incipiente 
ale bolii, da ! Aș dori insă 
să precizez că această „e- 
ducație sanitară" este la fel 
de utilă și pentru cadrele 
noastre — medicii de medi
cină generală din rețea, 
care trebuie să cunoască 
valoarea practică a meto
delor de depistare, ei venind 
cei dinții in contact nemij
locit cu populația.

— In acest context, ar

taților de Științe Medicale 
organizează in acest an. la 
Cluj, o consfătuire asupra 
metodelor de depistare 
precoce a cancerului, cu 
care ocazie se vor analiza 
și rezultatele obținute in 
cele 14 orașe mari, in care 
acțiunea cuprinde femeile 
între 35—60 de ani și se 
desfășoară fie la locul de 
muncă, fie in policlinicile 
teritoriale. Pe această

I

0 amplă acțiune profilactică
spun că lupta împotriva 
cancerului ar da rezultate 
mult mai bune dacă atit 
medicii, cit și publicul larg 
ar avea o atitudine mai 
conștientă, adică mai res
ponsabilă. Se știe că anu
mite tipuri de cancer se 
pot vindeca în proporție de 
100 la sută, cu condiția de 
a fi depistate in faze inci
piente, cind boala este 
strict localizată. Totuși, a- 
proape 65—70 la sută din- 
rre femeile bolnave se 
prezintă la tratament in 
faze avansate ale bolii, 
cind vindecarea poate fi 
obținută In foarte mici 
procente. O statistică fă
cută la Institutul onco
logic din Cluj arată câ 
întirzierea diagnosticării 
cancerului la femei se 
datorește unor cauze re
partizate astfel : în 30 la 
sută dintre cazuri, de vină 
este evoluția perfidă a bo
lii, neapariția vreunui 
simptom care să atragă 
atenția ; în alte 30 la sută 
— lipsa de educație sani
tară a celor care constată 
simptomele bolii, dar, din 
ignoranță, nepăsare nu le 
acordă nici o atenție, nepre- 
zentindu-se la medic : in 
sfirșit, in 30 la sută dintre 
cazuri avem de-a face cu 
medici neavizați, care nu

în apărarea sănătății 
populației

Convorbire cu prof. dr. Ion CHIRICUȚĂ
directorul Institutului oncologic din Cluj

In prezent există metode 
de depistare activă, in fa
zele incipiente ale cance
rului. Știința românească 
are chiar priorități pe plan 
mondial : cea mai eficientă 
metodă de depistare a can
cerului uterin a fost de
scrisă încă de dr. Aurel 
Babeș, in 1928, fiind reluată 
și perfecționată de ameri
canul Papanicolau.

— Credeți că o inten
sificare a educației sani
tare este in măsură să 
realizeze o profilaxie fi o 
depistare eficiente ? I

fi poate nimerit să vor
bim despre o împros
pătare a cunoștințelor cu 
cele mai moderne meto
de de depistare.
— Fără îndoială. Pentru 

început, institutele de pro
fil din București și Cluj, 
ca și catedrele de specia
litate din centrele univer
sitare. vor difuza medicilor 
din rețeaua de specialita
te metodologia completă 
elaborată in colaborare cu 
comisia de specialitate din 
Ministerul Sănătății. Pe de 
altă parte, Uniunea Socie-

cale, se va putea ajunge 
ca, in viitorul apropiat, 
incidența cancerelor în 
faze avansate să scadă a- 
preciabil, numărul vinde
cărilor crescind. Asistăm, 
deci, la o ofensivă dusă pe 
un front larg. Ia o largă 
acțiune educativă, de difu
zare a unei metodologii de 
luptă bazată pe cuceririle 
științei, pentru schimbarea 
mentalității întregii popu
lații in modul dc a privi 
pericolul cancerului.

— Vă rugăm să vă re- 
I feriți și la activitatea

desfășurată în această 
direcție de colectivul In
stitutului de oncologie 
din Cluj.
— Este vorba, în primul 

rînd, de îndrumarea efec
tuată fie prin deplasarea 
periodică a medicilor din 
institut in cele 13 județe 
din Transilvania (teritoriu 
de care răspundem), fie 
prin primirea in schimburi 
de experiență a cadrelor 
medicale de la spitalele 
din acest vast teritoriu. In 
planul pe 1971 figurează 
organizarea unui număr de 
instructaje cu durata dc 
2—3—4 săptămini in pro
bleme practice de un deo
sebit interes, in legătură 
cu diferite metodologii și 
tehnici de diagnostic pre
coce, pentru perfecționare 
în tehnicile utilizate in 
chirurgie, chimioterapie și 
radioterapie, instructaj 
pentru diagnosticul citolo- 
gic al tumorilor etc. In
structaje și schimburi de 
experiență au avut loc cu 
medicii din Oradea și 
Arad, urmind ca in se
mestrul 11 să ne depla
săm in orașele Sibiu 
și Baia Mare.

— La ce forme ale di
fuzării cunoștințelor din 
acest domeniu au mai a- 
pelat colaboratorii dum
neavoastră 7
— Cu ajutorul unor cli

nici de specialitate am 
conceput o serie de pliante 
cuprinzind noțiunile pe 
care trebuie să le cunoască 
populația pentru profilaxia 
și depistarea precoce a 
cancerelor importante. A- 
ceste pliante au fost tipă
rite de direcțiile sanitare 
ale unor județe în tiraj 
de masă și difuzate popu
lației. O broșură a institu
tului nostru, privind edu
cația femeilor în proble
mele de prevenire a can
cerelor, s-»a epuizat în ci
te va zile.

O atenție deosebită acor
dăm propagandei prin 
film. în colaborare cu Stu
dioul cinematografic Bucu

rești și sprijiniți financiar 
de Ministerul Sănătății, 
cițiva cercetători din insti
tut au lucrat la elaborarea 
a două filme de propa
gandă sanitară antican- 
ceroasă, difuzate deja de 
rețeaua cinematografică a 
județului. Regret că aceste 
filme de scurt metraj (12 
minute), bine apreciate la 
conferințele internaționale 
de la Amsterdam (1969) și 
Dresda (1971). n-au putut 
fi prezentate și telespecta
torilor noștri. Deși este 
vorba de filme instructive, 
optimiste, bazate pe ele
mente artistice, științifice 
și psihologice pozitive.

— După cite știm, a- 
nul acesta Societatea a- 
mericană de urologie a 
distins o lucrare a insti
tutului cu „Marele pre
miu'1. Colectivul institutu
lui a participat, cu lucrări 
valoroase, la 9 congrese 
și conferințe medicale 
mondiale, a continuat co
laborarea cu mai multe 
institute de prestigiu din 
țară și din străinătate, a 
contribuit la elaborarea 
unor tratate și monogra
fii...
— E adevărat. Consi

derăm insă că, înaiara 
muncii de cercetare știin
țifică propriu-zisă, avem și 
obligația foarte importan
tă de a soluționa practic 
problemele acute ridi
cate de realitate, chiar 
dacă pentru rezolvarea a- 
cestor probleme utilizăm 
metode cunoscute, dar ne
intrate în suficientă măsu
ră in practica de teren. 
Iată de ce sintem convinși 
că un mare succes al 
institutului va fi obținut 
atunci cind vom reuși să 
ridicăm conștiința medico- 
socială a maselor din teri
toriul de care răspundem 
metodologic, pentru ca pro
filaxia și depistarea pre
coce a cancerului să devină 
realitate.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

„Arta este de natu
ră etică. Ea izvorăște 
din suflet și vor
bește sufletului...". In 
dreapta paginii pe 
care tiparul a înscris 
aceste rinduri — e 
vorba de cartea „1- 
deologia artei" publi
cată de Mattis-Teusch 
la Postdam, in 1931 — 
apare o imagine re
prezentativă. Artistul 
nu s-a sfiit să ideali
zeze intr-o oarecare 
măsură cele două per
sonaje bărbătești ce 
fac obiectul crochiu- 
Iui său. Brațe și pi
cioare lungi, un trup 
înalt, dar nu citești e- 
fortul fizic propriu- 
zis ci pe acela, spe
cific omenesc, al acti
vității conștiente. Ne- 
dezicindu-se niciodată 
de crezul său, refuzind 
stagnarea și evitind 
trista ratare în forme 
perfecte dar inutile, 
Mattis-Teusch ilus
trează în pictura ro
mână modernă ceea ce 
am putea numi voca
ția angajării artistului 
prin operă. Făcînd 
parte dintr-o strălucită 
pleiadă de creatori — 
aceia care au ilustrat, 
in România primelor 
decenii ale acestui se
col, prin caracterul de 
avangardă al artei lor, 
convingeri social-poli- 
tice progresiste, ele in
sele de avangardă — 
Mattis-Teusch ocupă 
totuși printre ei un ioc 
aparte.

S-a născut la Brașov, 
la 13 august 1884, stu
diile ducindu-1 mai a- 
poi la Budapesta. Miin- 
chen, Leipzig. Ar
tist comunist — le
găturile sale cu par
tidul datînd încă din 
anii ilegalității — 
Mattis-Teusch a sem
nat actul apartenenței 
operei sale la cultura 
națională prin recep
tarea unora dintre tră
săturile spirituale cele 
mai adinei ale poporu
lui nostru. AsimiUn- 
du-le pe acestea — șt 
mă refer aici la sen
sibilitatea specifică, la 
căldura culorii. la 
simțul armoniei — 
expresionismul său va 
dobindi un caracter 3- 
Darte. în fapt, evolu
ția sa rămine autono
mă, niciodată epigoni- 
că, determinant inriu- 
rită de tipul de sensi
bilitate specific artei 
românești și de con
cepția social-istorică a 
pictorului și teoreticia
nului. Cei care l-au cu
noscut păstrează ima
ginea unui caracter in 
plinul înțeles al cu-

vintului. intransigența 
sa reflectind temeini
cia convingerilor. Nu 
și-a făcut niciodată 
din succesele dobindi - 
te un titlu de rentă 
artistică : a cultivat 
modestia pină într-atit 
incit a rămas puțin 
cunoscut chiar în ora
șul in care a slujit la 
catedră vreme de de
cenii.

Mattis-Teusch bi
nemerită eforturile de
puse, mai ales in ulti
mul timp, aici în pa
tria 8a, pentru valori
ficarea publică a ope
rei sale. Expoziția des
chisă in sălile de la 
Dalles sub egida Co
mitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă 
reprezintă una dintre 
etapele acestei activi
tăți valorizatoare. Pre
zentă în marile muzee 
ale țării, recomandată
— după o retrospecti
vă mai modestă orga
nizată la Brașov — 
printr-o încercare mo
nografică (tradusă a- 
cum și in limbile ger
mană și maghiară), o- 
pera de pictor, grafi
cian și sculptor a lui 
Mattis-Teusch trebuia 
să facă obiectul unei 
prezentări de ansam
blu. Ea se dovedește, 
de la primul contact, 
relevantă atit în ce 
privește situarea artis
tului în epocă — a- 
minteam înainte legă
turile sale cu diferite 
grupări de avangardă
— cit mai ales in con
siderarea evoluției 
sale, o evoluție orga
nică în toate etapele 
ei, chiar dacă nu egal 
împlinită. Asupra a- 
cestui aspect merită 
stăruit. In principala 
sa lucrare teoretică 
(..Ideologia artei") ar
tistul demonstra, ba
zat pe o activitate de
osebit de fructuoasă— 
este vorba de perioa
da în care realizează 
partea cea mai valo
roasă a întregii sale 
activități — câ „forma 
artistică este expresia 
adevărului". Adevă
rul „florilor sufletești", 
compoziții de o rar în- 
tilnită unitate a formei 
și culorii, nu este nici 
mai puțin important și 
nici mai puțin expresiv 
decit acela al peisaje
lor in manieră post- 
impresionistă realizate 
la Brașov, sau al com
pozițiilor din ciclul 
„Călărețul albastru". 
Aceasta explică, de a- 
semenea. caracterul 
particular al expresio
nismului său, un ex
presionism care păs

trează vectorul uma
nist al curentului, adu- 
cindu-i insă corectivul 
coeficientului de par
ticipare a pictorului. 
Ciclurile ce exprimă 
raporturi de suprafețe 
și culori sint, la rin- 
dul lor, structurate de 
aceeași tonică estetică 
a verticalei, expresie 
a victoriei vieții asu
pra morții, a mișcării 
asupra repaosului, a 
progresului asupra 
stagnării. Cind. după 
o nouă perioadă de 
creație, va scrie „Re
flecții asupra creației 
artiștilor plastici in 
epoca socialistă" — 
t^xt rămas inedit — 
verticala va continua 
să reprezinte o con
stantă a viziunii sale 
plastice.

Lucrările din expozi
ția de la Dalles confi
gurează imaginea unui 
artist consecvent în
tărit in gindul său de 
pasiunea slujirii ade
vărului. Dacă tentativa 
de sinteză plastică a 
noului tip uman, des
pre care a scris și care 
l-a preocupat mult 
timp, imaginindu-și-1 
ca un model de om e- 
voluat fizic și îmbogă
țit spiritual prin apti
tudinea de a înțelege 
și simți, nu s-a soldat 
cu un succes pe măsu
ra acumulărilor făcu
te vreme de peste 5 
decenii, nu este vina 
artistului. El a inves
tit pasiune în această 
operă de pionierat, 
mai ales un splendid 
optimism (dar nicio
dată nerealist, ca do
vadă dramatismul de 
conținut al compoziți
ilor sale) dindu-ne 
prilejul să intuim încă 
o dată caracterul pro
cesual al perfecționă
rii umane. Dintre lu
crările expoziției,
compozițiile ultimei 
perioade dovedesc din 
plin această preocu
pare.

Angajat prin ope
ră față de idealul 
progresului — consi
dered progresul artei 
ca fiind intim legat 
de acela al societal ii 
— iată ideea care se 
desprinde cu claritate 
din expoziția de la 
Dalles, la a cărei vizi
onare descoperi cu u- 
șurință că. in cazul 
său, „natura etică a 
artei" — despre care 
scria — a imprimat 
creației sale, . conside
rată in succesiunea re
prezentărilor ce ni le 
propune, un caracter 
etic exemplar.

Mihai NADIN

o VASILE MELICA

© AL. CUMPĂTĂ
După mai multe ex

poziții personale și 
numeroase participări 
la manifestări colecti
ve. Vasile Mellca a 
ajuns să-și constituie 
un stil propriu care-1 
face să se distingă i- 
mediat. Pictura sa a 
urmat, așa cum s-a 
mai remarcat in cro
nicile care i s-au con
sacrat, o dezvoltare 
continuă in sensul de- 
săvîrșirii unui univers 
artistic formulat, in 
linii generale, încă de 
la începutul activității.

Majoritatea lucrări
lor pe care Vasile Me- 
lica le expune, acum, 
la galeriile de artă 
„Simeza" din Capita
lă, sint peisaje. Felul 
în care iși concepe lu
crările — de la alege
rea motivului pînă la 
procedeele plastice — 
ni-1 arată pe artist în 
continuarea tradiției 
peisagisticii românești. 
După ce. prin Andrc- 
escu, peisajul capătă 
in arta noastră di
mensiunea unei medi
tații asupra modelului 
din realitatea obiectivă, 
genul este ilustrat de 
operele unor Tonitza, 
Sirato, Steriadi, Ște
fan Dumitrescu, la 
care coeficientul de a- 
fectivitate este sporit 
în mod considerabil. 
Peisajul înregistrează 
datele realității nu in
tr-un act reflex, me
canic. ci cu o clară 
intenție : sublinierea 
atitudinii umane în 
fața naturii. Comenta
riul acesta devine cu 
atit mai semnificativ 
în cazul unor tablouri, 
in care realitatea are 
și sensul de natură 
creată, este o realitate

în structura căreia acti
vitatea constructivă a 
omului iși face sim
țită prezența. Din a- 
ceastâ categorie sint 
de notat titluri ca 
„Ponton pe Dunăre". 
„Hîrșova", „Carieră de 
granit", „Șantier pe 
Dunăre", lucrări in 
care pictorul iși pro
pune să găsească echi
valențele plastice ale 
unor peisaje caracte
ristice pentru Roma
nia contemporană.

Intr-o serie întreagă 
de tablouri, pictorul 
caută expresia lirică a 
unui univers apropiat, 
compus din percepe
rea nuanțată a naturii, 
in care diversitatea a- 
notimpurilor, ale cli
pelor din zi și noapte 
dau sugestia gamei pe 
care se consumă viața 
afectivă a artistului. 
(„Toamnă tirzie", „Iar
nă năsăudeană". „Li
niște". „Sfirșit de iar
nă", ..înserare" etc.).

★
Tntr-o altă sală de 

expoziție din Capita
lă, galeria „Orizont", 
iși reprezintă lucrări
le pictorul și graficia
nul Alexandru Cum
pătă. Remarcăm mai 
intii efortul său de 
a-și clarifica limbajul 
plastic pentru a ajun
ge la o maximă efici
ență pe planul comu
nicării. Folosind con
cluziile unei etape an
terioare din creația 
sa, etapă în care era 
preocupat de stiliza
rea formelor plastice 
și de efecte ale pastei, 
a cărei densitate era 
convertită in transpa
rență, Alexandru 
Cumpătă realizează a- 
cum pînze in care ac

centul se mută pe re
velarea esențelor ine
dite ale prezențelor 
materiale din dome
niul său de investiga
re. Un riu pe care il 
evocă trăiește prin a- 
ducerea in imagine a 
vegetației exuberante 
a mediului acvatic, 
dar pictorul nu se o- 
prește asupra amă
nuntului. ci surprinde 
sensul exploziei vita
le în cimpuri largi de 
culoare, reproducind 
ritmurile creșterii or
ganice („Riul"). Ace
lași sens de metaforă 
a afirmării vieții il 
regăsim și in compo
ziția „Florile pictoru
lui" ; fondul tabloului 
este conceput static, 
în timp ce florile din 
centrul reprezentării 
sint învestite, prin 
surpriza stilizării și 
pregnanța motivului, 
cu o capacitate de an
trenare in pulsul pro
priei vitalități. Forța 
aceasta de trezire a 
unui elan il au și cele 
cîteva naturi moarte 
pe care le expune 
(„Natură moart ă“, 
„Fructiera violetă", 
„Natură moartă cu 
flori").

în ceea ce privește 
grafica, reîntilnim ca
litățile sale de a con
strui logic imagini in 
care este introdusă, 
insistent, prezența u- 
mană. Linia sobră a 
desenului ca și sigu
ranța distribuirii pe
telor de tuș sint atri
bute ale graficii și 
completează căutările 
sale de pictor.

Constantin 
IONESCU
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Vizita primului ministru
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda
In cursul dimineții zilei de marți, 

primul ministru al Iranului. Amir 
Abbas Hoveyda, împreună cu suita 
<a a vizitat Muzeul dc artă feudală 
brincoveneasca dc la Mogoșoaia.

Primul ministru iranian a fost în
soțit de Petru Burlacu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ale- 
x mdru Boabă, ambasadorul Româ
niei la Teheran, dc funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex-

Sa-

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
DE STINGĂ-COMUNIȘTII DIN SUEDIA

„VOM RIDICA CONTINUU NIVELUL 
ÎNTREGII NOASTRE ACTIVITĂȚI" I

Erau, de asemenea, prezenți, __ 
degh Sadrieh, ambasadorul Iranului 
la București, și membri ai ambasa
dei.

La sosire, Înaltul oaspete a fost 
întimpinat de Ion Jinga, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Conf. univ. dr. Corina Nicolescu, 
șefa Secției de artă veche romă-

ncască din cadrul Muzeului de Artă 
«al Republicii Socialiste România, a 
prezentat oaspeților dale privind is
toricul acestui vechi palat, Înălțat 
acum 270 dc ani, unul din cele mai 
rcmarc.'ibilo monumente ale artei ar
hitecturale românești.

Au fost vizitate, in continuare, să* 
1 le muzeului care adăpostesc vestigii 
de preț ale culturii românești și de 
artă feudală — tipărituri, gravuri, 
țesături și broderii originale, sculp
turi ornamentale din epoca brinco- 
vcnească.

La plecare, conducerea muzeului 
a oferit premierului iranian un 
bum. conținind reproduceri ale 
crărilor aflate în muzeu.

Mar(i seara, primul ministru 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a 
plecat cu un avion special pe litoral.

Oaspeții sint însoțiți de Octavian

al- 
lu-

Groza, ministrul energiei electrice, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Alexandru 
Boabă, ambasadorul României la Te
heran, și Tudor Jianu, directorul 
protocolului din M.A.E.

La plecare, pe aeroportul Bâneasa, 
se aflau Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului dc Miniștri, și 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Pe aeroportul Mihail Kogălniceanu 
au venit in intimpinare Vasile Vilcu, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Constanța, Petre Nicolae, pri
marul municipiului Constanța, și alte 
persoane oficiale locale.

In drum spre Mangalia-Nord, unde 
se află reședința primului ministru 
iranian, oaspeții au vizitat stațiunea 
Mamaia.

Contlnuindu-și călătoria in țara 
noastră. delegația Partidului dc stîn- 
ga-comuniș(ii din Suedia, condusă de 
tovarășul Carl-Henrik Hermansson, 
președintele partidului, n fost in zi
lele de luni și marți oaspetele jude
țelor Prahova și Brașov.

Membrii delegației au vizitat Rafi
năria de la Brazi, Uzina „Tractorul" 
din Brașov și uncie obiective turis
tice din cele două județe.

In cursul zilei do marți, oaspeții

(Agerpres)

«au făcut o vizită la sediul 
județean Brașov al 

prilej, tovarășul
suedezi
Comitetului 
P.C.R. Cu acest .... ..
Constantin Drâgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-sccrelar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., a înfățișat 
oaspeților aspecte din preocupările 
și activitatea organizației județene de 
partid in diferite domenii de acti
vitate.

Sosirea unei delegații

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, DE SALARIAȚII UZINEI „23 AUGUST"

vremea
Icri în (ară : vremea s-a răcit, mai 

ales in Banat. Crișana. Maramureș și 
Transilvania, unde și cerul a prezen
tat innorări mai accentuate și au că
zut ploi temporare, mai ales sub for
mă de averse, însoțite de frecvente 
descărcări electrica. Averse izolate și 
descărcări electrice s-au mai semna
lat in Oltenia. Muntenia și zona de 
munte. în rest, cerul a fost variabil. 
Vintul a suflat slab, pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Răuți, Arad, Bistra- 
Cimpeni, Sibiu, Petroșani și Cimpu-

lung Moldovenesc si 31 grade la Ca
racal, Eăilești. Turnu Măgurele, Ro
șiori de Vede. Alexandria si Călărași.

In București : vremea a fost căl
duroasă. Cerul variabil. Vintul a su
flat slab, pină la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 
19, 20 și 21 «august. In țara : vreme 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Se 
vor semnala averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
ales in zona muntoasă, iar la sfirșitul 
intervalului local va ploua și in sud- 
vestul țării. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
8 și 18 grade, iar maximele între 22 
și 32 grade.

In București : vreme călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vint slab pină la 
potrivit. Temperatura in creștere u- 
șoară.

cuprinde

unui pro- 
dimineața

Inaugurarea policlinicii Titan
din Capitală

In cartierul Titan, a avut Ioc 
Ieri, in prezența tovarășului Du
mitru Popa, primarul general al 
Capitalei, a acad. prof. Aurel 
Moga, președintele Academiei 
de științe medicale, a reprezen
tanților forurilor medicale și a 
numeroși cetățeni, inaugurarea 
unui nou și important edificiu 
— Policlinica Titan, construcție 
ce se înscrie in programul de 
dotări sanitare prevăzut a se 
realiza in cursul actualului cin
cinal in București.

Construcția, amplasată pe 
b-dul Leontin Sălajan, una din 
principalele artere de circulație 
ale tinărului cartier bucu- 
reștean, îmbogățește zestrea 
edificiilor sociale ale orașului, 
inscriindu-se ca importanță 
printre cele mai moderne lăca
șuri de acest gen din țară. Cor
pul principal al clădirii destinat 
asistenței medicale ambulatorii 
cuprinde compartimente pentru 
adulți și copii, asigurind asis
tența a 160 000 de locuitori. Cele 
500 de cadre medico-sanitare, 
care deservesc această unitate, 
pot acorda zilnic circa 3 000 de 
consultații, in cadrul ; 
gram continuu de 
pină seara.

Policlinica Titan 
toate cabinetele de specialitate 
necesare unei instituții moderne 
de acest gen, avind cabinete de 
boli interne, cardiologie, endo
crinologie, chirurgie, reumato
logie, ORL, oftalmologie, derma- 
to-venerice, neurologie, psihia
trie etc. Noul edificiu adăposteș
te, de asemenea, 22 circum
scripții sanitare pentru adulți și 
copii, încadrate cu medici de 
medicină generală și pediatri.

Un element in plus il constituie 
deservirea micilor pacienți la 
domiciliu prin intermediul auto- 
ambulanțelor sanitare cu care 
este dotat sectorul de copii. în 
ce privește adulții, aceștia au 
posibilitatea să-și aleagă medi
cul după dorință. Sistemul de 
consultații prevede trimiterea 
bolnavilor direct specialiștilor, 
fără obișnuitele forme in vigoa
re, datorită comasării cabinete
lor de specialitate și a celor de 
medicină generală in cadrul noii 
instituții. Policlinica Titan dis
pune și de un staționar cu 50 de 
paturi, in care pot fi spitalizați 
pacienții din cartier. Și sistemul 
de evidență a pacienților a fost 
mult simplificat : bolnavii cro
nici vor fi urmăriți direct de 
către medicii specialiști, ceilalți 
de către medicii de circumscrip
ție. Noua unitate este dotată cu 
o serie de aparate moderne, 
Rontgen, electroencefalograf, u- 
nități de lucru stomatologice, 
servicii de sterilizare, farmacie, 
laborator de tehnică dentară, 
laborator de epidemiologie etc.

După inaugurare, într-o at
mosferă de entuziasm, corpul 
medico-sanitar al policlinicii a 
adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care își exprimă 
pentru condițiile 
de lucru create în cadrul noii 
unități, pentru grija manifestată 
de partidul și statul nostru față 
de ocrotirea sănătății populației, 
angajîndu-se ferm să fie demni 
slujitori apărării sănătății
publice.

recunoștința 
excepționale

a
La

Partidului de centru din Finlanda
__invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție ne vizitează tara o delegație a 
Partidului dc centru din Finlanda, 
condusă dc Johannes Virolainen, 
președintele partidului, prim-vlccprc- 
ședinte al Parlamentului finlandez.

Din delegație Lac parte Toimi 
Kaukonen și Tuulikki Yli Lonttinen, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului de centru.

Oaspeții au făcut marți dimineața 
o vizită la Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
unde au avut o întrevedere cu 
Ghcorghe Petrescu, președintele 
U.N.C.A.P.

Tot in cursul dimineții, oaspeții 
finlandezi au vizitat cartiere noi de 
locuințe și edificii social-culturale din 
Capitală.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT » SPQRT » SPORT • SPORT

De miine, la București FOTBAL

Intr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reprezentanții salariaților 
din Uzina „23 August", întruniți in 
adunarea generala semestrială, ra
portează că, orgnnizindu-și activita
tea potrivit prețioaselor indicații și 
recomandări ale secretarului gene
ral al partidului, cu prilejul adună
rii generale a reprezentanților din 
luna februarie, au înregistrat in pri
mul semestru rezultate 
comparativ cu aceeași 
anului trecut.

In activitatea noastră
— se spune in telegramă — muncim 
însuflețiți de cuvintele dumneavoas
tră, de înaltele aprecieri și îndem
nuri adresate colectivului uzinei, ac
ționăm in spiritul programului ela
borat de dumneavoastră și al ideilor 
strălucite cuprinse în expunerea fă
cută la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideolo
giei, al activității politice și cultural- 
educative.

Intr-un fierbinte entuziasm, in nu
mele întregului colectiv de muncă al 
uzinei, vă exprimăm, acum in aju
nul celei de-a 27-a aniversări a eli
berării țării noastre de sub jugul 
fascist și a împlinirii a 50 de ani de 
la înființarea uzinei, cele mai calde

superioare, 
perioadă a

de zi cu zi

mulțumiri și profunda noastră recu
noștință pentru grija ce ne-o pur- 
tați. pentru felul in care prind viață 
indicațiile dumneavoastră privitoare 
la construirea unor obiective social- 
culturale pentru salariații uzinei și 
familiile lor. Recent «nu inceput. lu
crările la spitalul de 700 paturi și a 
rreșelor-cămin, ne-au fost acordate 
locuințe pentru salariati și a fost 
dată in funcțiune noua cantină. Sin- 
tem hotărîțl să prestăm, pină la fi
nele anului, un volum dc 300 mil ore 
dc muncă patriotică, sprijinind ridi
carea acestor construcții, precum și 
lucrările de investiții industriale pro
prii.

Grijii ce o purtați uzinei noastre, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
colectivul nostru de munc.4 ii răs
punde prin hotărîrea «sa fermă de 
a munci mai bine, sporlndu-și anga
jamentul pe acest an la producția 
marfă fabricata cu 5 milioane lei.

Vă asigurăm — se spune în încheie
rea telegramei — că vom fi demni 
de încrederea ce ne-o acordați și, 
sub conducerea organizației de partid, 
ne vom strădui să ridicăm continuu 
nivelul întregii noastre activități, să 
intensificăm munca politico-ideologi- 
că de creștere a conștiinței salaria- 
ților, in scopul îndeplinirii neabătu
te a istoricelor hotăriri ale Congre
sului al X-lea al P.C.R.

Balcaniada de natație, polo și sărituri
la

Miine incepe la București cea de-a 
3-a ediție a Campionatelor Balca
nice de natație, polo pe apă și să
rituri de la trambulină. Concursul 
de inot și turneul de polo se vor 
desfășura la bazinul Dinamo, iar să
riturile la bazinul „23 August". La 
această importantă competiție spor
tivă participă înotători, înotătoare, 
săritori de la trambulină și jucători 
de polo din : Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România. Printre 
sportivii care se vor prezenta la bloc- 
starturile de concurs remarcăm pre
zența lui : Marian Slavic (România),

triplu campion balcanic în probele 
de craul, campionul și recordmanul 
in probele de spate, Miloș Preorag 
(Iugoslavia), Sveda Neicova (Bulga
ria), Lanaras (Grecia) ele. In primele 
ediții ale acestor campionate (Izmir 
și Atena), sportivii români au ob
ținut 16 medalii de aur, iar Marian 
Slavic a cucerit 9 titluri balcanice. 
Campionatele din acest an constituie 
totodată și un ultim examen al îno
tătorilor români, care vor fi prezenți 
între 28 și 29 august la „Cupa Eu
ropei" de la Torino.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
in zilele de 21, 22 și 23 «august se va 

disputa la Sao Paulo finala interzonc 
a „Cupei Davis", care va opune se
lecționatele de tenis ale României și 
Braziliei. Din formația română, con
dusă de căpitanul nejucător prof. 
Ștefan Georgescu, fac parte Ilie Năs- 
tase. Ion Țiriac, Petre Mârmureanu și 
Sever Dron. în ultimele zile, tenisma- 
nii români s-au antrenat intens pe te
renul „Pinheiros", locul de desfășu
rare-1 al TriCilriirii. ;

Campionatul național de ciclism a 
programat la Brașov cursa contra- 
cronometru pe echipe. La capătul 
unei dispute interesante, victoria a 
revenit formației Dinamo București 
(Tudor Vasile, Constantin •
Constantin Ciocan și Ion 
care a realizat pe distanța de 90,500 
km timpul de 2h02’35” (medie orară 
de 44.300 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Metalul Plopeni- 
2h05’28”, Steaua-2h07’17”, Voința Bucu- 
rești-2h08’36” și C.S. Brăila-2h09'24".

Grigore, 
Cosma),

AU LUAT SFIRȘIT CAMPIONA
TELE INTERNAȚIONALE „OPEN" 
de tenis ale Canadei desfășurate timp 
de o săptămină la Toronto. Proba de 
simplu bărbați a revenit favoritului 
numărul 1 al concursului, australia
nul John Newcombe, învingător i t 
finală cu 7—6, 3—6. 6—2, 7—6 în fața 
olandezului Tom Okker.

în finala probei de simplu femei, ti- 
năra jucătoare australiană Evonne 
Goolagong, ciștigătoarea turneului de

Spre șantierele chimiei
(Urmare din pag. I)

se în discuție fiecare 
atelier in parte, s-a 
ajuns la concluzia că 
angajamentul anual 
poate fi suplimentat

— Ați și centralizat 
aceste noi sporuri ?

Colectivul 
produce 

peste plan utilaje in 
valoare nu de 9 mili
oane cit prevedea ve
chiul angajament ci 
dublu, de 18 milioa
ne ; beneficiile au fost 
sporite și ele cu încă 
8 milioane față de 
angajament

Am aflat cu acest 
prilej că in adunarea

_ Da. 
nostru va

generală a salariate
lor s-a vorbit cu 
multă seriozitate și 
de introducerea mult 
mai rapidă in pro
ducția de serie a 
unor utilaje chimice 
de o mare complexi
tate tehnică, precum 
și a unor tipuri de 
rulmenți speciali. Prin 
eforturile depuse de 
colectiv, un prim lot 
de schimbătoare de 
căldură cu multistra
turi a fost terminat 
înainte de vreme, ceea 
ce constituie un im
portant succes al co
lectivului uzinei înre
gistrat in cinstea marii 
sărbători de la 23 Au
gust

„Acum nu este timp 
— spunea 
uzinei, 
zidurile 
secții 
speciali 
mai veniți, 
vorbi și despre ritmul 
alert in care se dez
voltă uzina noastră, 
despre hărnicia con
structorilor de la 
I.S.C.M. Brazi care 
ne-au înțeles efortu
rile și se grăbesc să 
termine hala mai de
vreme.

Așteptăm, evident, 
ocazia să vorbim și 
despre dezvoltarea a- 
cestei importante uni
tăți industriale.

directorul 
arătîndu-ne 

roșii ale noii 
de rulmenți 
— dar cînd 

vă vom

După cum a relatat presa, în Sta
tele Unite au fost adoptate o serie de 
măsuri economico-financiare cu ca
racter excepțional. Scopul declarat al 
acestor măsuri este de a face față u- 
nor probleme acute ale economiei a- 
mericane, despre care pres.a ameri
cană și internațională a scris pe larg 
în ultimul timp,1 și. anume : inflația, 
șomajul și eroziunea dolarului. In 
vederea stăvilirii inflației se preco
nizează înghețarea salariilor și pre
țurilor pe o perioadă de 90 de zile, 
precum și reducerea unor cheltuieli 
publice. A fost, de asemenea, insti
tuită o suprataxă de 10 la sută asu
pra importurilor în S.U.A. Cea mai 
spectaculoasă măsură este considera
tă de către comentatorii și econo
miștii occidentali suspendarea tem
porară a convertibilității dolarului 
in aur, ceea ce înseamnă că siste
mul monetar al lumii capitaliste, 
instituit cu 27 de ani in urmă și ba
zat pe supremația dolarului — con
siderat „la fel de bun ca aurul" — 
își pierde resorturile fundamentale de 
funcționare.

In fapt, măsurile luate la Washing
ton consacră devalorizarea indirectă a 
dolarului in raport cu monedele ce
lorlalte țări capitaliste. De aici îna
inte, cursul de schimb al monedei a- 
mericane in alte devize va oscila in 
funcție de jocul cererii și ofertei. Așa 
cum caracterizează momentul econo
mistul Michel Gariball, în ziarul 
cercurilor de afaceri franceze „Les 
Echos", „a trecut timpul cînd S.U.A. 
puteau contempla de la înălțimea pu
terii lor, cu o superbă indiferență, a- 
gitația monetară, considerînd că ea 
nu va afecta niciodată dolarul, pentru 
că el are pilonul sistemului". Măsurile 
anunțate de Casa Albă au trezit vii 
reacții de neliniște și îngrijorare în 
lumea capitalistă, unde evenimentul 
este considerat ca „un cutremur mo
netar de dimensiuni incalculabile, cu 
consecințe imprevizibile pentru vii
tor" („II Messaggero"). Bursele mo
netare din principalele țări capita
liste și-au închis porțile, guvernele 
respective examinează situația creată, 
s-au anunțat o serie de dezbateri 
interoccidentale consacrate căutării 
unei ieșiri din impas.

în mod indiscutabil, criza fără pre
cedent a dolarului american este nu 
numeai o expresie a unor procese eco
nomico-financiare conjuncturale, ci 
rezultanta logică, inerentă și inevita
bilă a întregului curs al politicii pro
movate de către S.U.A. în perioada 
postbelică. Este știut că factorul deo
sebit de agravant pentru economia și 
moneda americană îl constituie linia 
înarmărilor șl a încordării internațio
nale* urmată în politica externă de

la Wimbledon, a fost învinsă cu 6—4, 
6—2 de tenismana franceză Franțoise 
Durr.

Proba de dublu bărbați a fost cîș- 
tigată de olandezul Tom Okker și a- 
mericanul Marty Piessen, care au în
trecut cu 6—3. 6—3. 6—1 cuplul ame
rican Arthur Ashe-Dennis Ralston.

CURSA CICLISTA IN FERNAȚIO- 
NALÂ desfășurată in, circuit la Bor
deaux s-‘a încheiat cu 'vi-tonă rutie
rului-spaniol Luis Ocana, cronometrat 
pe distanța de 100 km cu timpul de 
2h 40'. La 1'10” de învingător a sosit 
un pluton din care făceau parte, prin
tre alții, danezul Mortensen, olande
zul Zootemelk și francezii Perrin, La- 
bourdette și Danguillaume.

Turneul internațional 
de juniori

Cupa „23 August“
După cum s-a mai anunțat, între 

19 și 24 august se va desfășura in 
țara noastră un mare turneu inter
național de juniori, Cupa „23 Au
gust", la startul căruia se aliniază 
șapte selecționate reprezentative na
ționale și, in locul formației Bulga
riei, care și-a declinat participarea 
in ultimul moment, selecționata de 
juniori a orașului Brașov.

Echipele sint împărțite in două 
serii. I. CEHOSLOVACIA, GRECIA, 
IUGOSLAVIA, ROMANIA I ; II. 
R.D. GERMANA. TURCIA. ROMA
NIA II și SELECȚIONATA BRA
ȘOV.

lată programul turneului : 19 au
gust : Brașov : R.D. GERMANA — 
SELECȚIONATA BRAȘOV ; ROMÂ
NIA II - TURCIA : Făgăraș : GRE- 
CIA — IUGOSLAVIA ; Tohan : RO
MANIA I - CEHOSLOVACIA. 21 
august; Brașov : R.D. GERMANĂ — 
ROMANIA II : ROMÂNIA I — GRE
CIA ; Sighișoara : TURCIA — SE
LECȚIONATA BRAȘOV ; Bușteni : 
IUGOSLAVIA — CEHOSLOVACIA. 
22 august : Brașov : CEHOSLAVA- 
CIA - GRECIA ; ROMÂNIA I — 
IUGOSLAVIA ; Tg. Secuiesc : RO
MÂNIA II - SELECȚIONATA BRA
ȘOV ; Victoria : TURCIA — R.D. 
GERMANA.

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL 

INDONEZIEI LA BUCUREȘTI
Cu prilejul celei de-a XXVI-a ani

versări a proclamării independenței 
Republicii Indonezia, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Hamzah At- 
mohandojo, a oferit marți seara o 
recepție.

Au participat Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțu
lui interior, Nicolae M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu-

9
exterior, Nicolae Ecobescu, ad- 

ex-
lui ______ _ .--------- -----------
junct al ministrului afacerilor 
terne, membri ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale,’ repre
zentanți ai vieții cultural-științificc, 
ziariști.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bu
curești și membri ai corpului diplo
matic.

o (Agerpres)

focșani CONSFĂTUIREA VITICULTORILOR
FOCȘANI (prin telefon de la Ion 

Manea). — Ieri s-au încheiat la Foc
șani lucrările consfătuirii viticulto
rilor la care au participat directorii 
și inginerii șefi ai intreprinderilor 
județene ale viei și vinului, specia
liști din Ministerul Agriculturii, Sil
viculturii, Industriei Alimentare și A- 
pelor si alți lucrători din viticultură 
și vinificație.

Consfătuirea a stabilit un plan con
cret de măsuri pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea bazei de material să- 
ditor, desfășurarea în condiții opti
me a campaniei de recoltare a stru
gurilor și vinificare din această toam
nă, aplicarea unor noi tehnologii pen
tru obținerea vinurilor curente de 
masă.

IN JUDEȚUL IALOMIȚA

IN CEA DE-A DOUA ZI A TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL DE VO
LEI masculin de la Tilbuig (Olanda), 
reprezentativa Japoniei a învins cu 
scorul de 3—0 (15—5, 15—10, 15—4) 
echipa Olandei. Intr-un alt joc, se
lecționata Italiei a întrecut cu 3—1 
(12-15, 15—13, 16—14, 15—6) formația 
Franței.

SELECȚIONATELE DE FOTBAL 
ALE R.D. GERMANE ȘT MEXICU
LUI s-au întilnit la Guadalajara, in
tr-un meci amical urmărit de circa 
20 000 de spectatori. Partida a luat 
sfirșit cu scorul de 1—0 (1—0) în fa
voarea fotbaliștilor din R.D. Germa
nă, prin golul înscris de Sparwasser 
în minutul 35.

cercurile imperialiste. După cum este 
cunoscut, ca urmare a acestui curs, 
bugetele militare au cunoscut o verti
ginoasă creștere. Fabuloasa sumă de 
o mie de miliarde de dolari a fost iro
sită în decurs de două decenii pentru 
producerea de noi și noi mijloace de 
distrugere. Concomitent cu intensifi
carea cheltuielilor afectate cursei 
înarmărilor, mari fonduri au fost 
cheltuite, in aceleași scopuri nepro
ductive, pentru trupele S.U.A. dis
locate in afara granițelor naționale 
și bazele militare din străinătate 
— instrumente ale politicii imperia
liste de forță și presiune asupra al

RAPID — U.T.A., 
MECIUL INAUGURAL 
AL CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI A

Startul celei de-a 54-a ediții

A început recoltarea sfeclei

_____  ___ _________ ___ a 
campionatului diviziei „A" de fotbal 
al României se va da simbătă 21 au
gust, o dată cu disputarea meciului 
dintre echipele Rapid București și 
U. T. Arad, programat pe stadionul 
Republicii din Capitală, cu începere 
de la ora 16,30. Duminică vor avea 
loc următoarele întîlniri : Sport Club 
Bacău — F. C. Argeș ; Steagul roșu 
Brașov — Petrolul Ploiești ; C.F.R. 
Cluj — Dinamo București ; Politeh
nica Iași — Universitatea Cluj ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Farul Constan
ța ; Crișul Oradea — Jiul Petroșani ; 
Steaua București — Universitatea 
Craiova (stadionul Republicii ora 
16.30).

tot mai vizibil dolarul il constituie 
războiul din Vietnam".

Ca urmare, în economia americană, 
racilele inerente relațiilor capitaliste 
au cunoscut o și mai pronunțată as
cuțire, găsindu-și expresie in crește
rea continuă a șomajului, inflației. în 
sporirea impozitelor și a datoriei pu
blice. însuși președintele Nixon în 
discursul său televizat a arătat că 
„inflația spoliază pe fiecare ameri
can", că „80 000 000 de salariați se 
află în impas ; în 4 ani de război 
(1965—1969) sporurile lor de salarii au 
fost complet anihilate de creșterea 
prețurilor", că „cei 20 milioane. de

de zahăr si
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„Scin-

florii-soarelui
SLOBOZTA (corespondentul ___

teii", Lucian Ciubotaru). — Un mare 
număr de unități agricole au început 
recoltatul sfeclei de zahăr. La coope
rativele agricole Grivița, Traianu, 
Smirna, Scinteia — unități care dețin 
suprafețe însemnate cu această cul
tură — lucrările se desfășoară in ritm 
intens. Așa cum rezultă din primele 
constatări, producția de sfeclă de za
hăr se estimează la 30—35 tone la 
hectar in cultură neirigată. Concomi
tent se recoltează și floarea-soarelui. 
Cooperativele agricole Călărașii 
Vechi, Cuza Vodă și Unirea din Cio
cănești, sint primele unități agricole 
din județ care au inceput recoltatul

florii-soarelui. Potrivit aprecierilor 
specialiștilor, starea de coacere a 
plantelor va permite ca, în zilele ur
mătoare, această lucrare să se desfă
șoare în toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Pentru evitarea 
pierderilor s-au luat măsuri ca treie
ratul să se efectueze in cel mult trei 
zile de la recoltare ; s-a avut in ve
dere, în același timp, organizarea de 
echipe suplimentare pentru recoltare 
manuală. Conform planurilor întoc
mite de direcția generală agricolă, 
utilajele vor fi redistribuite cu prio
ritate în zonele unde recoltatul so 
poate face direct din lan.

Iegile economice obiective determină 
consecințe negative dacă sint încăl
cate printr-o politică contrarie nece
sităților evoluției sociale.

După cum se vede, măsurile preco
nizate nu sint îndreptate in direcția 
cauzelor esențiale ale dereglărilor 
produse în sistemul financiar ame
rican, nu vizează rădăcinile reale ale 
dificultăților — și tocmai de aci de
curg incertitudinile serioase care se 
manifestă chiar și în S.U.A. cu pri
vire la eficacitatea și rezultatele lor. 
Ziarul american „New York Times" 
scrie că „soluțiile preconizate vor 
accentua racilele pe care și le pro-

La rădăcina crizei dolarului
politica înarmărilor

și a încordării internaționale
tor state. Astfel, mari sume in dolari 
au părăsit anual Statele Unite sub 
forma cheltuielilor pentru întreține
rea celor 2 000 baze și a unui efectiv 
de circa 3 milioane de militari ame
ricani pe teritorii străine.

Consecințe deosebit de grave a avut 
pentru sistemul financiar și, in ge
neral, pentru ansamblul economiei a- 
mericane războiul de agresiune din 
Vietnam. Intr-un studiu alcătuit de 
specialiști ai Comitetului senatorial 
pentru afaceri. externe ale S.U.A., se 
recunoaște deschis că acest război, 
care a înghițit anual aproape 30 mi
liarde dolari, a „subminat serios si
tuația economică a țării". Tri același 
sens, ziarul american „Washington 
Evening Star" scrie : „Cauza esen
țială a necazurilor economiei Ameri- 
cii rezidă in imensele cheltuieli fă
cute pentru războiul din Vietnam". 
Iar ziarul francez „Le Monde" subli
nia că „marele vinovat al procesului 
de degradare in care a fost antrenat

pensionari sînt deosebit de greu 
loviți", că „noilor căsătoriți le revine 
mai greu ca orlcînd să echilibreze 
bugetul familial". In timp ce inflația 
scumpește tot mai mult costul vieții, 
șomajul aruncă în stradă milioane și 
milioane de oameni ai muncii: ultima 
statistică cu privire la numărul ce
lor fără de lucru indică o cifră- 
record pentru perioada postbelică — 
5 400 000 de persoane — ceea ce în
seamnă 6 la sută din totalul forței 
de muncă.

Astfel, viața a demonstrat că o po
litică agresivă, de forță și înarmări, 
de intervenții militare, atrage după 
sine grave consecințe nu numai pe 
plan politic, dar și pe plan economic. 
Chiar și un stat cu o economie pu
ternică, cum este cea a Statelor 
Unite, nu poate să-și permită vreme 
îndelungată o suprasolicitare de chel
tuieli neproductive, în dauna satisfa
cerii unor cerințe vitale ale societă
ții. Indiferent de nivelul dezvoltării*

pun să le remedieze". Este semni
ficativ că președintele federației sin
dicale A.F.L.-C.I.O., George Meany, 
a calificat înghețarea salariilor drept 

, „o măsură absolut discriminatorie", 
subliniind in acest context că „în 
absența unui mecanism eficient dc 
control al prețurilor, întreaga povară 
a acestor măsuri cade pe umerii 
muncitorilor".

In Europa occidentală și Japonia 
se apreciază că „devalorizarea de 
facto" a dolarului este o încercare 
de a arunca asupra acestor țări, 
asupra popoarelor lor, greutățile e- 
conomiei americane ; iar sporirea ta
rifelor la importuri este considerată 
ca expresia ridicării unei noi ba
riere în calea dezvoltării comerțu
lui internațional, ceea ce ar putea 
provoca represalii din partea state
lor occidentale.

Din evoluția evenimentelor econo
mico-financiare se desprinde în mod 
logic concluzia necesității de a se ac-

ționa, ferm și consecvent pe plan 
politic, intr-o direcție nouă, construc
tivă, în domeniul relațiilor interna
ționale. Aceasta înseamnă. înainte 
de toate, — așa cum recunosc chiar 
unele cercuri de specialitate ameri
cane — încetarea definitivă, com
pletă a războiului de agresiune și 
retragerea tuturor trupelor ameri
cane din Indochina — ca un mijloc 
de a extirpa principala tumoare care 
macină economia americană. In ace
lași timp, aceasta înseamnă ca în 
politica americană să se ia curs ho- 
tărît spre destindere, spre stăvilirea 
cursei înarmărilor, spre înfăptuirea 
unor pași reali și concreți in dome
niul lichidării bazelor militare si 
retragerii trupelor americane in li
mitele granițelor naționale, adop
tării unor măsuri efective de dezar
mare.

Este absolut evident că măsuri e- 
fective in direcția opririi cursei înar
mărilor, înfăptuirii dezarmării ar 
permite ca fondurile colosale irosite 
in prezent pentru înarmări să fie a- 
locate in scopul satisfacerii unor ne
cesități civile stringente ale societății, 
să se creeze disponibilități pentru 
sprijinirea reală, fără condiții politi
ce, a țărilor rămase in urmă din punct 
de vedere economic. în sfirșit, însăși 
viața evidențiază necesitatea așezării 
relațiilor internaționale pe baze noi, 
sănătoase, care să excludă de
finitiv orice tendințe de dominație 
financiară, economică și politică, să 
asigure un circuit economic liber pe 
plan mondial, fără nici un fel de res
tricții și discriminări, să favorizeze 
schimburile echivalente, echitabile, 
pe baza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității fiecărei 
țări, egalității depline in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Viața arată că in 
condițiile interdependențelor proprii 
lumii de azi, colaborarea economică 

• este o necesitate obiectivă, dar pentru 
ca ea să fie fructuoasă, fiecare stat 
este interesat ca partenerul său de 
colaborare să aibă o economie în con
tinuă dezvoltare, dinamică, prosperă.

Consecințele negative ale actualei 
crize monetare prin care trece econo
mia americană au, după cum se vede, 
puternice și profunde ramificații atît 
in cadrul Statelor Unite, cit și pe pla
nul relațiilor acestora cu celelalte țări 
ale lumii Acesta este și motivul pen
tru care criza dolarului a provocat a- 
tita îngrijorare in țările occidentale, 
apreciindu-se că ea poate constitui 
un factor de serioasă adincire a con
tradicțiilor dintre țările capitaliste.

Conf. univ. N. S. STANESCU 
doctor în economie



VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive
ale forțelor patriotice

SAIGON 17 (Agerpres). Forțele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
continuă de șapte zile puternica ac
țiune ofensivă declanșată împotriva 
bazelor militare saigoneze situate în 
zona septentrională a Vietnamului de 
sud. După ocuparea principalei ta
bere a pușcașilor marini saigonezi. 
artileria forțelor patriotice a supus 
unui violent tir de artilerie bazele 
Fuller" și „Sarge".
In aceeași zonă s-au desfășurat, 

in cursul ultimelor 24 de ore. lupii 
intre forțele de eliberare sud-vietna
meze și unități saigoneze. cea mat 
importantă ciocnire inregistrindu-sc 
in apropiere de tabăra ..Carroll".

Operațiuni militare au mai avut 
Joc in regiunea Platourilor înalte, in 
special intr-o zonă la nord-est de 
localitatea Kontum și in apropiere 
de Dalat. In același timp, in portul 
Qui Nho. la 400 km nord-est de 
Saigon, a fost scufundat un cargou 
american.

Saigon. Hue și Can Tho au dat pu
blicității o declarație in care denun
ță represaliile dezlănțuite de regimul 
Nguyen Van Thieu împotriva stu
denților ce se pronunță pentru res
pectarea drepturilor lor legitime. 
Semnatarii declarației cer adminis
trației de la Saigon să pună capăt 
incursiunilor poliției in incinta uni
versităților și să-i elibereze pe toți 
studenții arestați in mod ilegal.

Succese 
ale patrioților 

laotieni
PROTESTE STUDENȚEȘTI 

CONTRA REGIMULUI 
SAIGONEZ

SAIGON 17 (Agerpres). — Asoci
ațiile studențești din cadrul univer- 
sitâților din orașele sud-vietnameze

XIENG KUANG 17 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor transmise de agen
ția Khaosan Pathet Lao, forțele pa
triotice laoțiene care acționează in 
provincia Xieng Kuang au scos din 
luptă in cursul lunii iulie 1200 de 
soldați și ofițeri din rindul efective
lor inamicului. In aceeași perioadă 
— menționează agenția — patrioții 
laoțieni au doborit alte cinci apara
te de zbor ale forțelor inamice.

R. P. Chineză și Iranul 
au hotărît să stabilească

relații diplomatice
PEKIN 17 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a anunțat marți că gu
vernul Republicii Populare Chineze 
și guvernul imperial al Iranului, in 
conformitate cu dorința lor comună 
de a dezvolta relații do prietenie in
tre cele două țări, au căzut de a- 
cord să stabilească relații diploma
tice. Do asemenea, ele au căzut de 
acord să desemneze ambasadori in 
cel mai scurt timp posibil.

Guvernul R.P. Chineze sprijină

ferm guvernul imperial al Iranului 
In lupta sa justă de salvgardare a 
independenței naționale și suverani
tății de stat, de apărare a resurselor 
sale naționale.

Guvernul imperial al Iranului re
cunoaște guvernul R.P. Chineze ca 
singurul guvern legal al Chinei, pre
cizează comunicatul comun dat pu
blicității simultan Ia Pekin și Te
heran.

ORIENTUL APROPIAT
• ,,Programul de acțiune” înmînat de regele Hussein mem
brilor misiunii de mediere saudito-egiptene • Încheierea tur

neului ....................lui Kholi

Ambasadorul României
la Budapesta

și-a prezentat scrisorile
de acreditare

BUDAPESTA 17. — Coresponden
tul nostru, Al. Pinten, transmite : La 
17 august, loan Cotoț, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Bu
dapesta, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare 
Ungare, Pal Losonczi. La ceremonie 
a participat Jozsef Marjai, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R.P. Ungare.

După prezentarea scrisorilor. între 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire desfă
șurată intr-o atmosferă cordială.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL ZILEI
DE 23 AUGUST

DAR ES SALAAM 17 (Agerpres>. 
— într-o declarație făcută la Dar Es 
Salaam, un purtător de cuvint al 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic (FRELIMO) a denunțat acțiuni
le întreprinse de autoritățile colo
nialiste portugheze împotriva popu
lației civile mozambicane. El a pre
cizat că unități militare portugheze 
au ucis 21 de locuitori din satele 
Capinga. Catasha și Mahanda din 
provincia Tete și au torturat nu
meroase alte persoane. Totodată, in

cursul incursiunilor făcute în aceas
tă provincie, trupele colonialiste au 
distrus prin incendii două sate. Nu
meroși mozambicani și-au părăsit ca
sele. refugiindu-se in păduri.

Purtătorul de cuvint al FRELIMO 
a afirmat că trupe ale regimului ra
sist din Republica Sud-Africană par
ticipă, alături de efectivele militare 
portugheze, la operațiunile declan
șate împotriva populației mozambi- 
cane.

deMenținerea bazelor americane în Okinawa și după semnarea acordului 
retrocedare stirnește numeroase profesie in rindul populației. In fotogra
fie : locuitorii din Naha manifestînd împotriva prezenței militare a S.U.A.

pe insulă

AMMAN 17 (Agerpres). — Cotidi
anul guvernamental iordanian „Al 
Rai" relevă unele amănunte ale „pro
gramului de acțiune" pe care regele 
Hussein l-a înminat membrilor mi
siunii de. mediere saudito-egiptene 
și care definește poziția Iordaniei în 
raporturile sale cu rezistența pales- 
tineanâ. Potrivit ziarului, documen
tul insistă asupra necesității respec
tării securității și suveranității Ior
daniei,. garantind, totodată, libertatea 
de acțiune fedainilor. Programul de 
acțiune cere, de asemenea, reluarea 
ajutorului financiar pe care unele 
state arabe l-au oferit Iordaniei in 
conformitate cu hotărirea reuniunii 
la nivel înalt de la Khartum, aboli
rea presiunilor economice și politice, 
încetarea „războiului undelor" și alte 
măsuri.

Cotidianul iordanian „Amman 
Massa" anunță că toate birourile pa- 
lestinene din Iordania au fost în
chise, cu excepția a două dintre eie, 
care se află la Amman. Aceste bi
rouri. precizează ziarul, dintre care

unul aparține Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, iar altul Comi
tetului Executiv al O.E.P.. sint con
siderate de guvernul iordanian 
„reprezentantele..............
ței in Iordania".

ca 
oficiale ale rezisten-

(Agerpres). — Re- 
Arabiei Saudite l-a

D JEDDAH 17 
gele Feisal al ______ ______ . _
primit luni pe Hassan Sabri el Kholi, 
reprezentantul personal al președin
telui R.A.U. Acesta a părăsit marți 
Arabia Saudită, cu destinația Cairo, 
încheindu-și turneul întreprins intr-o 
serie de capitale arabe, împreună cu 
Omar el Sakkaf. ministrul de exter
ne saudit, in calitate de mediatori ai 
conflictului intre oficialitățile iorda- 
niene și forțele de rezistență palesti- 
nene amplasate în Iordania.

Această misiune, scrie agenția sau
dită de presă referindu-se la pleca
rea lui Hassan Sabri el Kholi. „va 
continua atit timp cit va exista po
sibilitatea încheierii unui acord intre 
cele două părți".

GENEVA

LIMA 17 (Agerpres). — Republica 
Peru va protesta la Națiunile Unite 
împotriva hotăririi Franței de a con
tinua experiențele nucleare in Paci
fic, in apropierea coastelor unui grup 
de țări latino-americane, a declarat 
ministrul peruan al afacerilor exter
ne. Edgardo Mercado Jarrin.

Pe de altă parte, contestînd afir
mația ambasadorului francez la 
Lima. Guy Dorgest, că experiențele 
nucleare efectuate in Pacific nu pre
zintă nici un pericol pentru țările 
din apropiere, ministrul peruan al 
transporturilor și comunicațiilor. Ani- 
bal Meza Cuadra, a menționat că 
există o coincidență între fiecare de
tonare a unei bombe atomice în Pa
cific și mișcările seismice din unele 
țări latino-americane.

+
OTTAWA. — Opinia publică din 

Canada protestează împotriva pla
nurilor Statelor Unite de a efectua 
noi experiențe nucleare in Insulele 
Aleutine. Organizația „Coaliția cana
diană pentru anularea experienței 
din Amchitka" a cerut guvernului să 
declare Statelor Unite : canadienii se 
pronunță cu hotărire pentru anularea 
experiențelor.

împotriva experiențelor nucleare 
ale S.U.A. s-au pronunțat autorită
țile provinciei Columbia britanică, 
precum și diferite organizații obștești, 
de tineret și religioase. In diferite 
orașe ale Canadei se desfășoară, de 
asemenea, mitinguri de protest.

PRAGA 17 — Corespondentul Agcr- 
C. Prisăcaru, transmite : Cu pri- 

Pjul apropiatei sărbători naționale a 
poporului român — Ziua de 23 August 
— la Ambasada Republicii Socialiste 
România din Praga a avut loc, marți, 
o conferință de presă.

Ambasadorul Teodor Ilaș a vorbit 
despre importanța actului istoric de 
la 23 August, despre succesele obți
nute de oamenii muncii din România 
in făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist Român, 
referindu-se la relațiile de prietenie 
și colaborarea multilaterală dintre 
România și Cehoslovacia.

★
PHENIAN 17 (Agerpres). — In înr 

tîmpinarea sărbătorii naționale ’a 
României, la cooperativa agricolă de 
producție „Sambon" — „Prietenia 
româno-coreeană" a avut loc un mi
ting. Au luat cuvintul președintele 
cooperativei și însărcinatul cu afa
ceri a. i. al României la Phenian, I.

Urian, care au subliniat succesele ob
ținute de România de la eliberare, 
relațiile prietenești, de strînsă cola
borare, existente Intre România șl 
R.P.D. Coreeană, sprijinul acordat 
poporului coreean de către țara 
noastră.

chile Vizita ministrului
de externe cubanez

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 17 (Agerpres). — In șe
dința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva au luat cu- 
vintul reprezentanții Bulgariei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei și Japoniei.

Șefii delegațiilor Bulgariei și Ceho
slovaciei și-au consacrat intervențiile 
problemei interzicerii armelor bacte
riologice (biologice) și a toxinelor in- 
cluzlnd această măsură in contextul 
mai larg, promovat de țările socialis
te, al prohibirii și distrugerii tuturor 
armelor de nimicire in masă.

Delegatul japonez a abordat ches
tiunea interzicerii tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, evidențiind că,

în prezent, există condiții pentru a se 
încheia un acord in materie.

Reprezentantul Iugoslaviei a pre
zentat. împreună cu alte 10 state nea- 
lineate, un document de lucru cuprin- 
zind unele sugestii de modificare a 
proiectului de convenție asupra ar
melor bacteriologice (biologice), avan
sat in comitet la 5 august a.c.

SANTIAGO DE CHILE 17. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : Ministrul de externe al Cubei, 
Raul Roa Garcia, și-a început vizita 
oficială in Chile, la invitația minis
trului pentru relațiile externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Almeyda. 
In programul vizitei sint prevăzute 
convorbiri oficiale între cei doi mi
niștri, o primire la președintele Re
publicii, Salvador Allende, și o scurta 
călătorie prin țară.

Vizita ministrului de externe c. - 
nez, răspuns la călătoria făcută re
cent in Cuba de ministrul relațiilor 
externe al Republicii Chile, are o 
semnificație deosebită atit pentru ra
porturile dintre cele două țări, cit și 
pentru evoluția generală a legături
lor interamericane.

Intr-un editorial închinat sosirii 
oaspetelui cubanez, ziarul „El Siglo" 
reamintește ca „prin guvernul Uni
tății Populare, Chile a rupt blocada 
infamă impusă de imperialism împo
triva Republicii Cuba".

Puternice reacții la măsurile
economico - financiare anunțate

de președintele Nixon
Măsurile economico-financiare aamțate duminică seara de președintele 

Nixon au provocat vii reacții în întreaga lume capitalistă.

La Washington a avut loc o reu
niune de urgență a Consiliului de' 
Administrație al Fondului Monetar 
Internațional. Ea s-a încheiat fără a- 
doptarea vreunei hotăriri. Faptul a- 
cesta reflectă, potrivit agenției Fran
ce Presse, disensiunile apărute în rin- 
durile participanțiior. Numeroși dele
gați au criticat măsurile luate de gu
vernul american pentru apărarea do
larului. apreciind că ele violează sta
tutul F.M.I.,

Experții monetari vest-europeni 
s-au intilnit luni, la Londra, cu ad
junctul ministrului de finanțe al Sta
telor Unite, Paul Volcker, pentru a 
studia mijloacele de modificare a sis
temului monetar interoccidental. 
A.F.P. precizează că cei prezenți au 
ascultat explicațiile emisarului ame
rican, in cadrul reuniunii neluindu-se 
nici o hotărire.

In cursul unei reuniuni a guvernu
lui italian, consacrate recentelor mă
suri financiare luate de Statele Unite, 
Mario Ferrari Aggradi, ministrul 
trezoreriei, a spus că deciziile eco
nomice anunțate de președintele 
Nixon reclamă necesitatea de a se 
„hotărî condițiile in care sistemul 
monetar interoccidental va putea 
continua să funcționeze". De mai 
mulți ani, a continuat Aggradi, Italia

a susținut că este imposibil de ac
ceptat un sistem monetar bazat pe 
„o ierarhie a națiunilor11, in care anu
mite state au dreptul să finanțeze 
nelimitat deficitul balanței lor de 
plăți in virtutea faptului că devizele 
lor naționale sint considerate mone
de de rezervă, iar altele sint obli
gate să-și restabilească prompt echi
librul balanței de plăți externe, ime
diat ce rezervele lor in aur și devize 
convertibile sint reduse dincolo de 
anumite limite.

In S.U.A., măsurile economico-fi- 
'nanciare anunțate de președintele 
Nixon au stirnit vii comentarii. Nu
meroase personalități scot in eviden
ță carențele acestor măsuri și își ex
primă rezerve in ceea ce privește 
eficacitatea lor.

„Am face mai bine dacă am reduce 
trupele noastre din Europa și dacă 
ne-am ocupa de necesitățile interne 
ale Americii, in loc să urmăm aces
te propuneri", a declarat senatorul 
George McGovern, subliniind totoda
tă că impunerea taxei de 10 la sută 
la importuri este „inutilă și ilegală". 
Creditul pentru sporirea numărului 
locurilor de muncă, 
rul, pare să fie „un 
marelui business".

declară senato- 
nou dar făcut

în cadrul unei ample demonstrații, mii de cetățeni londonezi își exprimă 
protestul față de intențiile guvernului englez de a adera la Piața comună

Reuniunea latino-americană de la Bogota

agențiile de presă transmit
întrevedere Ciu En-lai- 

Norodom Sianuk. După cum 
informează agenția China Nouă, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a făcut o vizită lui 
Norodom Sianuk. șeful statului cam
bodgian, și lui Penn Nouth, primul 
ministru al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei, cu 
care a avut o convorbire cordială, 
prietenească.

merțului exterior, și cu Lajos Falu- 
vegi, ministrul de finanțe al R. P. 
Ungare, transmite agenția M.T.I.

Convorbirile cvadripar- 
tite în problema Berlinului 
occidental.Ijl clâdirea fosluiui 
consiliu de control din Berlinul occi
dental a avut loc marți o nouă in- 
tilnire a ambasadorilor celor patru 
puteri — U.R.S.S., S.U.A., Anglia și 
Franța, Intr-un comunicat difuzat la 
încheierea convorbirilor se arată că 
cei patru ambasadori au căzut de 
acord să se intilnească din nou la 
18 august.

Muncitorii agricoli din 
provincia italiană Ferrara 
în grCVQ» Tratativele pentru sem
narea unui nou contract colectiv în
tre marii latifundiari și reprezentan
ții celor 30 000 de muncitori au e- 
$uat.

Ministrul economiei și 
finanțelor al R.F. a Germa- 
ftjeî Karl Schiller, care a între
prins o vizită de cîteva zile in Un
garia, a avut convorbiri cu Matias 
Timar, vicepreședinte al guvernului 
ungar, cu Jozsef Biro, ministrul co-

Noul stat independent 
Bahrein a prezentat luni ln mod 
oficial secretarului general al O.N.U., 
U Thant, cererea de a fi primit in 
Organizația Națiunilor Unite.

0 delegație militară de 
prietenie din R. P. Chineză, 
condusă de Li Dă-șin, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Direcției generale 
politice a Armatei populare chineze 
de eliberare, care se află intr-o vi
zită in Albania, a fost primită de 
Beqir Balluku, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, ministrul apărării popu
lare al R.P. Albania, informează a- 
genția A.T.A.

Convorbirile S.A1.T. Dc‘ 
legațiile Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite Ia convorbirile pentru limita
rea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.) au avut marți la sediul 
Ambasadei sovietice din Helsinki o 
nouă ședință de lucru. Următoarea 
întîlnire din cadrul rundei a cincea 
a convorbirilor S.A.L.T. va avea loc 
vineri, la Ambasada Statelor Unite.

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a respins luni seara 
cererea liderului opoziției, Harold 
Wilson, de a convoca o sesiune extra
ordinară a parlamentului pentru a 
discuta situația din Irlanda de Nord, 
în scrisoarea adresată liderului opo
ziției, Edward Heath arată că înțe
lege rațiunile unei asemenea cereri,

dar că o asemenea reuniune ar fi 
inutilă in actualele împrejurări și că 
urmărește in continuare evoluția si
tuației.

întreprinderile meșteșu
gărești din R. F. a Germaniei 
se găsesc, cu fiecare an ce trece, in
tr-o situație tot mai dificilă. în lupta 
cu marile capitaluri, mii de astfel de 
întreprinderi își încetează anual ac
tivitatea. Astfel, în 1968 numărul în
treprinderilor meșteșugărești care au 
dat faliment a fost de aproximativ 
10 000, iar în 1970 numărul lor depă
șește 18 000.

Expoziția medicală un
gară, care și-a închis por
țile la Pekin, 3 contribuit la dez- 
voltarea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări, au declarat unui cores
pondent al agenției M.T.I. conducă
torii uniunilor „Medimpex" și „Me- 
dicor", organizatoare ale expoziției, 
întorși de la Pekin, conducătorii ce
lor două firme au relevat că interesul 
manifestat pentru produsele ungurești 
prezentate și cumpărarea unei mari 
cantități de către parteneri chinezi 
conduc la concluzia că există posibi
litatea pentru stabilirea de legături 
comerciale in domeniul medicamen
telor și instrumentelor medicale.

Un raport al Institutului 
Național de Statistică al 
Franței pe anii 1967—1968, c*tat de 
cotidianul „Le Figaro", arată că sa
lariul femeilor este inferior celui al 
bărbaților cu aproximativ 34 la sută. 
Un cadru feminin cu studii superioare 
este plătit cu 35 la sută mai puțin 
decit un bărbat. In ceea ce privește 
cadrele cu pregătire medie, diferen
ța de salariu intre cele două cate
gorii de angajați variază între 23 și 
25 la sută. O muncitoare calificată 
cîștigă cu 33 la sută mai puțin decit 
un muncitor calificat.

A decedat marți dimi
neața Adrian Herbert, supus 
la 25 Iulie la o dublă transplantare 
cardio-pulmonară la spitalul Groote 
Schuur din Capetown. După cum s-a 
mai anunțat, operația a fost reali
zată de o echipă de medici condusă 

profesorul Christian Barnard.

EXPO NA TE ROMÂNEȘTI

ÎN NOUA ZEELANDĂ
Astăzi se deschide la Welling

ton expoziția internațională a- 
nuală, inițiată pentru prima dată 
in 1961. In cadrul expoziției este 
prezentă cu un stand de mărfuri 
și exponate și România. Nu
meroase întreprinderi de co
merț exterior din țara noastră 
vor expune 500 de obiecte de 
artă populară, artizanat și di
verse articole de îmbrăcăminte, 
numeroase mașini și utilaje, 
chimicale, produse alimentare, 
băuturi etc. La expoziția de la 
Wellington, unde și-au anunțat

participarea 16 state, printre 
care U.R.S.S., S.U.A., R.F.G., 
R.S. Cehoslovacă și Japonia, ex
ponatele românești sint aștepta
te cu viu interes de către oa
menii de afaceri din Noua 
Zeelandă și din Oceania, iar ex
poziția României, organizată de 
către Agenția economică română 
in colaborare cu firma „Olympic 
Trading Comp." din Noua Zee
landă, este privită in țara gazdă 
ca un nou pas in lărgirea coo
perării și comerțului intre cele 
două țări.

O explozie la uzina chimică „Mor- 
bon Europe* din portul olandez Am-
sterdam a declanșat un uriaș in
cendiu soldat cu pierderi de vieți 

omenești și numeroși răniți

Ultima reuniune a Comisiei spe
ciale de coordonare latino-americană 
(C.E.C.L.A.) desfășurata in capitala 
Columbiei, Bogota, a readus in aten
ție o serie de probleme stringente 
care confruntă țările continentului. 
Două puncte principale au ocupat a- 
genda acestei reuniuni : coordonarea 
pozițiilor țărilor latino-americane în 
vederea sesiunii Conferinței pentru 
comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
care urmează să aibă loc anul viitor 
la Santiago de Chile, și modificarea 
regulamentului Comisiei de coordo
nare latino-americană pentru a per
mite admiterea a noi țări.

După aproape șapte ani de la con
stituirea sa, C.E.C.L.A., singurul or
ganism continental din care nu fac 
parte Statele Unite, a devenit azi tin 
puternic instrument al luptei țărilor 
latino-americane pentru consolidarea 
independenței economice. Ea s-a năs
cut din convingerea, bazată pe amare 
experiențe, că angrenajul de piedici 
din calea dezvoltării Americii Latine 
(cum sint „termenii neechivalenți" ai 
schimburilor externe — eufemism 
pentru spolierea prin mijloace co
merciale — politica protecționistă a 
S.U.A. și a Pieței comune vest-eu- 
ropene, condițiile oneroase și discri
minatorii la obținerea creditelor fi
nanciare etc.) nu pot fi învinse decit 
prin eforturile unite ale tuturor ță
rilor fde la sud de Rio Grande. Prin 
consensul de la Vina Del Mar, din 
1969, C.E.C.L.A. formula un mănunchi 
de revendicări către S.U.A. — com
pletat apoi de altele adresate Pieței 
comune — pornind de la constatarea 
că „la sfîrșitul acestui deceniu deca
lajul economic și tehnico-științific 
dintre țările subdezvoltate și cele in
dustrializate a crescut și continuă să 
crească, iar obstacolele externe care 
frinează avansul economic al țărilor 
latino-americane nu numai că nu au 
fost înlăturate, ci continuă să se în
mulțească". Aceeași preocupare s-a 
făcut simțită și la actuala reuniune 
de la Bogota, relevindu-se persisten
ța restricțiilor care împiedică accesul 
produselor primare, semielaborate 
sau manufacturate ale țărilor Ameri
cii Latine pe piața S.U.A. și a Eu
ropei Occidentale, ca și deteriorarea 
progresivă a condițiilor și modalită
ților in care se acordă asistență fi
nanciară. De altfel, prin ratele de 
amortizare și dobinzile ei, această a- 
sistență ajunge deseori să înghită cea 
mai mare parte a veniturilor din 
export, cu grave consecințe pentru 
întreaga economie a țărilor în cauză. 
O serie de reprezentanți latino-ame- 
ricani s-au referit totodată la per- 
turbațiile derivate din funcționarea 
sistemului monetar internațional le
gat de o monedă menținută la un 
nivel artificial — dolarul — condițiile 
de transport maritim care scumpesc 
excesiv comerțul extern latino-ame- 
rican, rata exagerată a profiturilor

la investițiile străine etc. Asemenea 
aspecte vor fi cuprinse intr-un 
proiect de agendă pentru sesiunea 
U.N.C.T.A.D. de la Santiago.

In ce privește problema admiterii 
de noi țări membre, se apreciază că 
reuniunea de la Bogota a defrișat in 
bună măsură calea în această direc
ție. Este vorba in primul rînd de Gu
yana (fostă britanică) și Cuba, două 
țări care, din motive diferite,nu fac 
parte din acest organism. Admiterea 
Guyanei depinde între altele de con- 
simțămintul Venezuelei — in vir
tutea necesității de vot unanim — 
cu care încă nu și-a soluționat un li
tigiu teritorial. O semnificație d. ț- 
sebită ar avea însă participarea ... 
C.E.C.L.A. a Republicii Cuba, ceea 
ce ar face ca acest organism să repre
zinte țările Americii Latine in tota
litatea lor, marcind un pas decisiv 
spre înlăturarea definitivă a situa
ției anormale ce datează de mai mulți 
ani.

Desigur, panorama continentului 
diferă mult de cea existentă in mo
mentul cind, sub presiunile fățișe ale 
S.U.A., Organizația Statelor Ameri
cane acceptase docil „proscrierea" 
Cubei din motive de „Incompatibili- 
iate" a regimului ei politico-social 
cu „tradițiile Americii". După cum sc 
știe, toți membrii O.S.A., cu excep
ția Mexicului, au rupt relațiile diplo
matice cu Cuba, aderind totodată la 
măsuri de blocadă economică. Evo
luția ulterioară a evenimentelor 
a demonstrat cu prisosință nerealis- 
mul acestei măsuri pentru interesele 
țărilor latino-americane. Treptat, o 
serie de țări ca Chile, Peru și Boli
via și-au revizuit atitudinea față de 
Cuba. Primul pas concret l-a făcut 
guvernul chilian al președintelui Sal
vador Allende, care, la scurt timp 
după venirea la putere, a restabilit 
relațiile diplomatice și de colaborare 
cu Republica Cuba. In prezent spo
rește numărul țărilor de pe continent 
care, sub o formă sau alta, susțin 
necesitatea unei reconsiderări da 
acest gen. In luna mai, o declarație 
comună chiliano-columbiană sublinia 
că „autodeterminarea popoarelor și 
neamestecul fac posibilă cooperarea 
între state cu regimuri politice și e- 
conomice diferite. De aceea, principiul 
pluralității ideologice a țărilor trebuie 
să inspire înțelegerea în cadrul orga
nismelor mondiale, internaționale și 
regionale". Aceeași teză a pluralită
ții politico-ideologice și-a găsit ex
presie in „Declarația de la Salta", 
semnată de președinții chilian și ar- 
gentinean. Pe aceeași linie, reuniunea 
de la Bogota a relevat o creșter- a 
curentului de opinie in favoarea eli
minării oricărui tratament discrimi
natoriu in practica C.E.C.L.A., a uni
versalizării ei ca organism al pro
gresului latino-american.

Vaslle OROS
Rio de Janeiro
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