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adresat participanților
IN ACȚIUNEA DE CONTRACTARE

A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

Practici învechite
pun in cauza

termenele legale
Legea contractelor a conferit con

tractului economic caracterul de in
strument de planificare, servind la 
fundamentarea planurilor anuale pe 
baza prevederilor cuprinse in planul 
cincinal, precum și la concretizarea 
și desfășurarea relațiilor economice 
dintre organizațiile socialiste cu 
privire la furnizarea de produse, 
executarea de lucrări și prestarea 
de servicii. Trebuie precizat din ca
pul locului că aplicarea prevederi
lor Legii contractelor economice a de
terminat anul trecut, comparativ cu 
perioadele anterioare, ameliorarea ca
litativă simțitoare a proceselor de 
aprovizionare și desfacere, prin îm
bunătățirea circulației bunurilor ma
teriale in economie, prin creșterea e- 
ficienței economice a activității orga
nizațiilor socialiste și. mai ales, prin 
creșterea răspunderii factorilor an
trenați în procesul de aprovizionare 
și desfacere, i

Evident, rezultatele pozitive deter
minate de aplicarea Legii contrac
telor economice trebuie consolidate. 
In acest sens este necesară elimi
narea unor- neajunsuri ce se mai 
Intîlnesc in practica contractuală, 
datorate mai ales rutinei, precum 
și interpretării și aplicării în mod 
eronat. în unele cazuri, a prevederilor 
legii. Numai așa se explică menține
rea încă, in maniera de lucru a unor 
ministere, a manifestărilor de centra
lism excesiv în ce privește încheie
re-a și executarea contractelor econo
mice, a unor practici arbitrare in 
faza de perfectare a contractelor e- 
conomice.

Sint cit se poate de clare prevede
rile Legii contractelor economice con
form cărora, in scopul asigurării con
dițiilor de realizare a sarcinilor de 
plan, organizațiile socialiste sint obli
gate să încheie contractele economice 
înainte de inceperea perioadei de 
plan. în funcție de specificul produc
ției ; numai în acest' mod contractele 
economice iși pot îndeplini cu succes 
rolul de instrument de planificare. 
Așa se explică de ce. tot prin lege, 
s-a stabilit ca pentru materiile prime 
de bază, precum și pentru mașini, in
stalații și utilaje a căror fabricație ne
cesită o durată mai îndelungată de 
pregătire tehnică și organizatorică, 
contractele economice să fie încheiate 
cu minimum 6 luni înainte de înce
perea perioadei de plan. în vederea 
încheierii din timp a contractelor e- 
conomice pentru anul 1972 și in inten
ția de a se înlătura acele anomalii 
ce s-au făcut simțite anul trecut ca 
urmare a diversității de indicații date 
de ministere unităților in subordine, 
fapt ce a stinjenit. într-o serie de 
razuri, desfășurarea în bune con
diții a operațiunilor de contrac
tare. Departamentul aprovizionării 
tebnlco-materiale din Comitetul de

Stat al Planificării 8 întocmit, de 
comun acord cu ministerele de re
sort, încă din luna ianuarie a.c., un 
grafic cu termene privind Îndeplini
rea de către întreprinderi, centrale și 
ministere a unor activități pregăti
toare contractării producției pentru 
anul viitor, ca de exemplu : elabora
rea și îmbunătățirea normelor și 
normativelor de consum și de stoc, a- 
probarea lor, determinarea necesaru
lui de aprovizionat, și verificarea a- 
cestuia sub aspectul încadrării în nor
mele de consum aprobate, emiterea 
comenzilor de către beneficiari, con
stituirea portofoliului de comenzi, 
elaborarea proiectelor de balanțe ma
teriale și incheierea contractelor eco
nomice.

Potrivit prevederilor Legii contrac
telor economice, termenul pină la care 
trebuiau încheiate contractele econo
mice pentru materiile prime de bază, 
precum și pentru mașini, instalații și 
utilaje s-a fixat la 30 iunie a.c., iar 
pentru restul produselor la 31 august 
a.c. Se cuvine precizat că au fost 
create condițiile necesare desfășură
rii in bune condiții a acțiunii de con
tractare a producției pentru anul vii
tor. în sensul că sarcinile de plan 
pentru 1972 iau fost cunoscute din 
timp de unitățile economice ce au o- 
bligația să incheie contracte.

Analizînd evoluția încheierii con
tractelor economice pentru producția 
anului viitor, rezultă că. deși la 31 iu
lie s.c. contractele economice ‘erau 
Încheiate intr-un procent superior 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, stadiul încheierii contrac
telor economice pentru anul 1972 nu 
este întru totul satisfăcător, mai ales 
că termenul limită — de 30 iunie a.c. 
— stabilit de lege pentru contracta
rea materiilor prime de bază, mași
nilor, instalațiilor și utilajelor a ex
pirat de mult. La unele ministere, 
cum ar fi Ministerul Minelor, Petro
lului și Geologiei, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Minis
terul Industriei Chimice și Ministe
rul Industriei Lemnului, s-a constatat 
o preocupare mai activă pentru or
ganizarea și îndrumarea acțiunii de 
încheiere a contractelor economice 
pentru producția anului 1972, in 
vreme ce la Ministerul Industriei 
Metalurgice, Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții. Ministe
rul Industriei Ușoare și Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor încheierea 
contractelor economice este rămasă 
în urmă.

Constantin CÂTUȚ 
director adjunct în Comitetul 
de Stat al Planificării

(Continuare în pag. a ITI-a)

Convorbiri oficiale între delegația 
Partidului Comunist Român, condusa 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 

și delegația Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de tovarășul Kenji Miyamoto

Joi după-amiază, au avut loc la 
sediul C.C. al P.C.R. convorbiri ofi
ciale intre delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al P.C.R., și delegația Parti
dului Comunist din Japonia, condu
să de tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.

Din partea japoneză au partici
pat tovarășii Tomio Nishizawa, 
membru al Biroului Permanent al

Prezidiului C.C. al P.C.J.. Koichiro 
Ueda. membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Eizo Kobayashi, membru 
supleant al C.C. al P.C.J., Hitfoshi 
Kikunami, activist la Secția Inter
națională a C.C. al P.C.J.

Din partea română au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al

P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Alexandru 
Sencovici, membru al C.C.'! al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească.

ÎN ZIARUL DE AZI:
® ORGANIZAREA SUPE
RIOARĂ A SPORIT PU
TEREA PRODUCTIVĂ A 
MUNCII ® ÎN INSTITU
TE DE PROIECTARE - 
PRODUCȚIE SUB POSI
BILITĂȚI ® SCENELE 
ESTIVALE (după patru 
luni, pe urmele unor 

promisiuni)

Primirea de către președintele Consiliuloi 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a ambasadorului R. F. a Germaniei

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. F. a Germaniei la 
București, Erich Strătling, cu pri

lejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate, a 
participat Petru Burlacu, adjunct 
al-ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

la cea de-a 21-a Conferință Pugwash
îmi este deosebit de plăcui ca. 

in numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al 
guvernului și ai meu personal, sâ 
adresez un salut călduros celei de-a 
21-a Conferințe Pugwash, emi- 
nenților oameni de știința și cul
tură din numeroase țări ale lumii 
care iau parte la această confe
rință.

Mișcarea Pugwash și-a ciștlgat 
o binemeritată apreciere pentru 
contribuția importantă adusă timp 
de aproape două decenii Ia lupta 
forțelor progresiste pentru colabo
rare internațională, pace, progres 
social și libertate.

Țara noastră, poporul român găz
duiesc cu multă plăcere și căldu
roasă ospitalitate această importan
tă conferință. Avem convingerea că 
prezența tiv. in Republica Socialistă 
România va prilejui, totodată, cu
noașterea mai aprofundată a pre
ocupărilor și a activității pe care o 
desfășoară poporul român in opera 
de edificare a noii orinduiri sociale, 
a rezultatelor obținute in această 
vastă operă, precum și a dorinței 
sale de pace, a hotăririi de a-și 
aduce contribuția la cauza înțelege
rii și colaborării internaționale.

Pe agenda conferinței figurează 
probleme de importanță arzătoare, 
cum sint cele referitoare la secu
ritatea europeană, la îmbunătățirea 
mecanismelor internaționale, pentru 
rezolvarea conflictelor locale și 
menținerea păcii, la dezarmare, la 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice intre națiuni — probleme 
in abordarea și dezbaterea carora 
sint profund interesate toate po
poarele lumii, întreaga opinie pu
blică mondială.

în lumea de azi crește necontenit 
amploarea luptei popoarelor dc po 
toate meridianele globului care se 
ridică tot mai hotărite pentru salv
gardarea libertății și independenței 
lor naționale, împotriva politicii 
imperialiste de dictat și agresiune, 
a colonialismului și neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de domina
ție și asuprire. In aceste condiții 
este necesar ca toți oamenii de 
bună credință, toate curentele, miș
cările progresiste și democratice, 
să-și unească forțele și să acționeze 
cu fermitate pentru soluționarea 
problemelor care confruntă omeni
rea contemporană, pe cale politică, 
in interesul îmbunătățirii climatu
lui internațional, al dezvoltării co
laborării dintre popoare, al cauzei 
securității și păcii in lume.

România acordă o deosebită im
portanță dezvoltării largi a colaboră
rii intre popoare, militează consec
vent pentru așezarea trainică a legă
turilor intre state pe temelia princi
piilor respectului riguros al indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității depline in drepturi, neames
tecului in treburile interne, pentru 
dreptul liecărui popor de a-.și bo
ldii singer soarta, se pronunță cu 
hotărîre pentru excluderea forței și 
amenințării cu forța din practica 
relațiilor internaționale. Pornind do 
la ideea că intensificarea legăturilor 
intre state corespunde nu numai in
tereselor fiecărui popor, exigențelor 
progresului științific și tehnic, dar 
constituie totodată un instrument 
al inibunătățirii cunoașterii reci
proce, al creării unui climat pro
pice soluționării problemelor ma
jore ale vieții internaționale, guver
nul României va promova și in vii
tor o politică de dezvoltare a 
schimburilor și a colaborării cu toa
te statele, indiferent de sistemul lor 
social-economic.

Ca țară europeană. Republica

Socialistă România este interesată 
in crearea unui sistem dc securitate 
pe continent. Considerăm că există 
condițiile pentru ea să se poată 
realiza conferința gcneral-curo- 
pcană chemată su deschidă drumul 
spre acest țel șt vom acționa, îm
preună cu celelalte state socialiste, 
cu toate statele interesate pentru 
realizarea ei intr-un termen cil mai 
scurt.

Ne îngrijorează profund continua
rea și intensificarea cursei înarmă
rilor, creșterea stocurilor de arme 
și crearea de tehnică militară cu o 
putere destructive din ce in ce niai 
mare. Dumneavoastră, eminent! oa
meni de știință si cultură, înțelegeți 
foarte bine implicațiile nefaste ale 
acumulării de armament, îndeosebi 
nuclear, asupra dezvoltării soclal- 
cconomice a tuturor țărilor, a at
mosferei internaționale generale. 
Este o înaltă datorie a tuturor fac
torilor cu influență asupra opiniei 
publice de a face totul pentru mo
bilizarea popoarelor Ia acțiuni me
nite să pună capăt acestei evoluții 
periculoase. Și Pe viitor, România.’ 
alături de toate forțele democratice, 
progresiste, iubitoare de pace iși 
va consacra inițiativa șl energia 
pentru realizarea de măsuri prac
tice in domeniul dezarmării, care să 
ducă Ia lichidarea bazelor militare 
și retragerea trupelor de pe terito
rii străine. Ia desființarea blocurilor 
militare și. îndeosebi, la punerea 
în afara legii a producerii și folo
sirii armelor nucleare și a tuturor 
armelor de distrugere în masă.

Un imperativ al securității inter
naționale este stingerea focarelor de 
război și conflicte existente in dife
rite părți ale lumii. Republica So
cialistă România se pronunță cu 
hotărîre pentru încetarea războiului 
din Vietnam, din Indochina, pentru 
retragerea trapelor americane din 
această zonă. astfel ca popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoțian 
să-și poată hotărî ele insele calea 
dezvoltării lor, fără nici un amestec 
din afară. Ne pronunțăm, de ase
menea, pentru reglementarea con
flictului din Orientul Apropiat, in 
spiritul Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, acțio
năm ca in orice zonă dc încordare 
pacea, să fie asigurată în condițiile 
respectării drepturilor imprescripti
bile ale tuturor statelor și popoare
lor.

Tn toate timpurile. Idealurile no
bile au găsit in rindul savanților 
un profund ecou. In zilele noastre, 
cind știința cunoaște o dezvoltare 
explozivă, transformindu-se intr-o 
forță puternică a progresului mate
rial și spiritual, numeroși slujitori 
ai ci dau dovadă de o adincă 
responsabilitate, au o atitudine ac
tivă in fața marilor probleme ale 
epocii. Este mai necesar decit ori- 
cind ca toți oamenii de știință șl 
cultură sâ-și pună conștiința, ta
lentul și prestigiul in slujba cauzei 
înalte a eliminării primejdiilor care 
apasă asupra omenirii, să militeze 
pentru ca lumea noastră să devină 
o lume a colaborării, înțelegerii și 
securității.

Urez deplin succes celei de-a 
XXI-a Conferințe Pugwash și do
resc ca ea să constituie o manifes
tare internațională a hotăririi oa
menilor de știință și cultură de a-și 
aduce contribuția la asigurarea 
condițiilor pentru ca toate popoarele 
să-și poată afirma nestingherit per
sonalitatea și posibilitățile creatoa
re, Ia triumful idealurilor de liber
tate și progres social, independență 
națională și pace.

«11 Șl OBIECTIVE 
INDUSTRIALE INTRATE 

III FUNCȚIUNE 
ÎNAINTE de termen
Uzina de construcții metalice 

Caransebeș, avind o capacitate 
de 20 000 tone anual, este unul 
din noile obiective ale indus
triei constructoare de mașini 
care au intrat in funcțiune îna
inte de termenul planificat. Pri
mii beneficiari ai produselor a- 
cesteî unități sint întreprinderea 
de construcții hidrotehnice Con
stanța și Uzina de autoturisme 
Pitești. . , ..

Colectivul întreprindem s-a 
angajat să realizeze și să li
vreze in plus față de prevede
rile de plan pe acest an 1 000 
tone de construcții metalice.

Noului obiectiv industrial de 
la Caransebeș i se alătură altele 
care au început să producă par
țial, cum sint Uzina metalurgică 
din Bacău, halele de la Uzina 
„Neptun“ din Cimpina, Fabrica 
de calculatoare din Tg. Mureș, 
întreprinderea mecanică din Su
ceava, Uzina de piese auto din 
Sibiu șl altele.

Faptul că de la Începutul a- 
cestui an au fost puse parțial în 
funcțiune 26 obiective ale in
dustriei constructoare de ma
șini. dintre care unele, cum este 
cazul celor menționate mai sus 
devansate din trimestrul IV, 
confirmă strădania și hotărirea 
constructorilor, proiectanților șl 
beneficiarilor de a înfăptui inte
gral planul de investiții prevă
zut pentru această ramură cheie 
a economiei noastre naționale, 
care In actualul cincinal se dez
voltă in ritm susținut
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Poezia, mod de cunoaș
tere specifică — iată un 
principiu unanim accep
tat. Nefericirea a făcut 
insă ca un accent capri
cios să cadă alternativ 
cină pe cunoaștere, cind 
pe specificitate, fapt cu 
consecințe fatale pentru 
determinarea sferei con
ceptului. Absolutizarea 
cunoașterii a condus la 
confundarea artei cu do
meniul științelor exacte, 
absolutizarea specificită
ții a deschis porțile unui 
arbitrar exorbitant, fă- 
cind din aria poeziei un 
cerc cu circumferința pre
tutindeni și centrul nică
ieri. Relația cunoaștere- 
specificitate reproduce 
relația conținut-formă. O 
statuie reprezintă două 
tone de bronz, turnate in
tr-o formă artistică. To
pește monumentul și ră- 
mii, neconsolat, cu meta
lul brut. încerci să gin- 
dești doar forma statuii, 
fără suportul ei material, 
si realizezi, cel mult, o 
imagine de statuie, dar 
nu statuia.

Stendhal avea perfectă 
dreptate cind spunea : 
..pictura e morală cons
truită". fiindcă punea in
tr-un acord obligat cei 
doi termeni ai unei uni
tăți dialectice : forma și 
conținutul, cunoașterea și 
specificitatea ei.

Poezia este un limba) 
secund — iată un alt 
principiu de aderență 
spontană și convinsă. Nu
mai că, de foarte multe 
ori, sint uitate caracte
risticile fundamentale ale 
oricărui limbaj : reducti- 
bilitatea la un fond de 
idei exprimate totdeauna 
cu același sistem de sem
nalizare. Un limbaj în 
care noțiunea de piine, 
de pildă, ar fi exprimată

intr-o zi printr-un semn 
și a doua zi printr-altul 
n-ar mai fi un limbaj, ci 
un delir, infirmind pină 
la anulare fundamentul 
oricărui limbaj : capaci
tatea lui de a se consti
tui intr-un mijloc de co
municare. Poezia e un 
cod de simboluri antici-

cepe, in fapt, confuzia 
intre obscur și hermetic. 
Orice cod este prin natu
ra lui hermetic. O dată 
insă ce i-a fost descoperit 
cifrul, totul devine lim
pede. ,,Oul dogmatic" al 
lui Ion Barbu este o poe
zie de o claritate exem
plară. chiar dacă Inter-

tea nu este decit în chip 
aparent opusul limpezi
mii. Obscuritatea e caren
ță de ideație și, oricit 
ar părea formularea de 
frivolă, derivă dintr-un 
soi de profunditate su
perficială. Miturile nu 
sint obscure, dimpotrivă, 
poartă o asemenea incăr-

POEZIA 
nu se recunoaște 
în versul confuz

însemnări de Aurel BARANGA

pind aventura spirituală 
a omului, propensiunea 
lui neistovită spre reali
zarea unor noi idealuri. 
Dar prima caracteristică 
a oricărui cod o consti
tuie posibilitatea de a fi 
descifrat, capacitatea de 
a-și divulga cheia. Un 
cod etern secret nu mai 
e un cod, ci o enigmă. De 
la acest punct înainte in-

pretările pe marginea 
poemului pot fi diferite. 
Aș îndrăzni să spun că 
un poem este cu atit mai 
clar cu cit se pretează la 
interpretări mai felurite. 
Versul— fiindcă e vorba 
de un vers — „a ti sau a 
nu fi" — stîrnește și as
tăzi, după aproape patru 
veacuri, exegeze savante, 
contradictorii. Obscurita-

cătură ideatică, de o ase
menea inepuizabilă com
plexitate, incit fiecare e- 
pocă istorică le descoperă 
noi sensuri, iar Levi- 
Strauss a fost ghidat de 
o fericită intuiție cind a 
spus : „clndva se va des
coperi că una și aceeași 
logică acționează atit în 
gindirea mitică, cit și în 
cea științifică". E de pre

supus că Levi-Strauss nu 
a fost ispitit să pună un 
semn de egalitate intre 
conceptul științific și sim
bolul poetic. Dar este, de 
asemenea, de bănuit — și 
aici ne întoarcem la primul 
termen al relației cunoas- 
tere-specificitate, — că 
atit cunoașterea științifi
că, cit și cunoașterea de 
natură poetică pornesc de 
la aceleași intenționali
tăți : cercetarea și des
cifrarea realului. Știința — 
prospecțle a realului dat, 
poezia — investigație a 
realului în devenire, a 
realului visat, și anticipat 
prin vis. Numai că realul 
visat nu poate fi presim
țit pe drumul unei obsev- 
rizarl de conștiință. Ste
lele, cu cit sint mai de
părtate, cer telescoape 
mai puternice.

Poezia obligă la lucidi
tatea omului de știința,, 
înarmat cu intuiția pro
fetului. Orice anticipare 
a viitorului e un act de 
strategie, implicind pre
viziune și răspundere. 
Nici o anticipare a lumii 
nu s-a făcut in stare de 
somnambulism. Din feri
cire însă pentru destinele 
umanității, poezia a fost 
întotdeauna o stare de 
veghe. Marile mituri — al 
lui Oedip, al Antigonei sau 
al lui Prometeu — nu sint 
alegorii, n-au fost propu
se cu modele, au fost 
formulate ca proiecte.

Omul este singurul ani
mal in stare să-și gin- 
dească viitorul și să-și 
definească existența in 
funcție de un proiect

La lumina unei aseme
nea realități, poezia — și 
poate că aici e simburele

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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CU PLANUL PE 8 LUNI 
ÎNDEPLINIT

INDUSTRIA LEMNULUI
Unitățile Ministerului Indus

triei Lemnului au îndeplinit cu 
cinci zile mai devreme planul 
producției globale pe primele 
opt luni ale anului. Au fost fa
bricate peste prevederi impor
tante cantități de cherestea, fur
nire, mobilă, uși, ferestre, hîrtie, 
celuloză și alte produse. Printr-o 
valorificare complexă a masei 
lemnoase, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din combinatele ra
murii industriei lemnului, celu
lozei și hirtiei au realizat o pro
ducție a cărei valoare depășește 
cu circa 550 milioane Iei pe cea 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

De menționat că angajamentele 
luate in întrecerea socialistă de 
unitățile aparținînd acestui mi
nister au fost realizate și depă
șite.

JUDEȚUL DOLJ. C°lecli- 
vele din întreprinderile indus
triale ale județului Dolj au în
deplinit sarcinile de plan pe pri
mele opt luni ale anului, creind 
astfel condiții ca pină la sfirși- 
tul lunii august să depășească 
cu 2.5 la sută producția globală 
planificată, cu 2,2 la sută pro
ducția marfă si cu 2,6 la sută 
producția marfă vindută și în
casată.

Față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut, întreprinderile ju
dețului vor realiza o producție 
globală mai mare cu o cincime. 
Valoarea producției marfă obți
nută peste plan va reprezenta 
94,7 la sută din angajamentul 
suplimentat pe întregul an. Se 
vor produce in plus, între al
tele. aproape 900 tone îngrășă

minte chimice, aparataj de înal
tă tensiune, două locomotive 
Diesel-electrice de 2 100 CP, 12 
remorci basculante, țesături din 
bumbac și confecții, mobilă in 
valoare de aproape 2 000 000 lei, 
precum și alte produse.

JUDEȚUL PRAHOVA. 
respondents „Scînteii", C. Că- 
praru). în cadrul contractelor în
cheiate cu numeroase firme străi
ne, uzinele, fabricile, rafinăriile 
din județul Prahova livrează pes
te hotare însemnate cantități de 
mărfuri : instalații de foraj, uti
laj petrolier și chimic, produse 
petrochimice, uleiuri minerale și 
multe altele. Prahova se înscrie 
printre județele cu ceș mai mare 
pondere in planul de export al 
țârii. Colectivele industriale de 
aici au depus si depun eforturi 
să onoreze in mod exem
plar comenzile de mărfuri con
tractate. In contextul acestei 
preocupări se înscrie și ulti
mul succes înregistrat : planul la 
export al județului Prahova pe 
opt luni ale anului a fost înde
plinit in ziua de 26 august, cu 
cinci zile mai devreme. Acest a- 
vans dâ posibilitatea ca pină la 
finele acestei luni să se livreze 
peste plan mărfuri în valoare de 
30 milioane lei valută. Co
lectivele prahovene anunță, tot
odată. și îndeplinirea angaja
mentului anual luat la acest ca
pitol In întrecerea socialistă. 
Printre unitățile care s-au evi
dențiat în mod deosebit se nu
mără Grupul industrial de pe
trochimie Ploiești. Uzinele de 
utilaj chimic, rafinăriile Ploiești 
și Teleajen. Uzina de mecanică 
fină din Sinaia.
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FAPTUL
DIVERS

I O așezare 
romana

I necunoscută |
I Săpăturile efectuate timp de I

mai mulți ani de către Muzeul I 
județean Vilcea, in colaborare I 

Icu Institutul de arheologie din .
București, în localitatea Stolnl- I 
ceni-Vilcea (lingă castrul roman I 

. de la Buridave), au dus la
descoperirea unor vestigii ar- I 
heologice de mare importantă I 
istoricii. Cercetările au scos ta ’ 

| alâ terme romane, cuptoare ■ 
de ars oale, țiglă și cărămizi cu I 

' inscripții ale unor unități ro- I 
I mane, locuințe și ziduri de con

strucții civile și instituții, cere- I 
j mică pe o suprafață de 10 000 mp I 

etc. Suprafața așezării, precum ’ 
și complexitatea vestigiilor de«=- I 
coperite constituie dovezi că aici | 
a fost nu numai un simplu tirg, | 
așa cum s-a menționat pir.ă a- . 
cum în literatura de speciali- I 
tate. ci o așezare urbană ro- | 
mană, datată din secolele II—III 1 
și locuită de populație daco-ro- I 
mană. Importanța vestigiilor I 
descoperite și modul in care ele I 
s-au păstrat au determinat Mu- . 
zeul județean Vilcea să ia mă- I 
suri pentru conservarea acestui I 
complex și transformarea sa in 
punct turistic. I

Falimentul 
celor trei 
„ași“
A'earind nici o ocupație, trei i 

tineri intre 18 și 21 de ani și-au I 
organizat — probabil pentru | 
a-și „consuma* intr-un fel tim- 
pul — un mic tripou. Paul Din- I 
că, Ștefan Vasile (str. Dezrobirii I 
3S) și Nicolae Riza (str. Roșia 
Montană 70), toți din București. I 
despre care este vorba, practicau I 
jocuri de noroc cit e ziua (și I 
mai ales cit e noaptea) de mare. . 
De curind, insă, tocmai cind in I 
toiul unui astfel de joc. suma I 
de pe masă ajunsese la 2 500 de 
lei. cei trei amatori de cîștig au I 
fost surprinși de cițiva lucrători I 
de miliție. Trimiși in judecată, I 
conform procedurii speciale, au 
fost „recompensați" fiecare cu 
cite 4 luni închisoare.

Ghid cu... 
încurcături

Apărută recent în editura 
.^Stadion", lucrarea „Camping I 
in România-Ghid" este, in mul- I 
te privințe, utilă pentru turiști. • 
Ar fi insă și mai folositoare, i 
dacă în cuprinsul ei nu s-ar fi I 
strecurat citeva erori regreta- | 
bile. Cităm numai citeva dintre 
ele privind traseele turistice I 
din județul Satu-Mare. De pildă, | 
după indicațiile ghidului, turiștii 
pot lua masa la restaurantul 
„Copacul verde" din Satu-Mare. 
Dar un asemenea restaurant nu 
există in tot orașul. Tot ghi- | 
dul indică existența unei stații j 
PECO. aflată la numai 12 | 
km de hanul „Sîmbra oilor“, . 
cind in realitate aceasta se află I 
la 61 km, la Satu-Mare. Ar mai I 
fi de menționat aprecierea ero- ’ 
n.-.tâ a distanțelor dintre locali- I 
tați și campinguri („Vraia Cras- I 
nei" s-ar afla la 36 km de Satu- I 
Mare și nu la 20 km. ciți sint de . 
fapt) și altele. Ne oprim aici m I 
speranța că autorii ghidului — I 
care, uneori, in loc sâ-i lămu
rească pe turiști mai mult îi pun I 
pe drumuri — vor găsi o cale | 
sigură pentru a descurca toate 
aceste inadvertențe.

Artizanul 
din Băleni

In general, se știe, caprele 
sint crescute pentru producția 
de lapte, carne și piele. Stelian 
Nușat, din Băleni (Dîmbovița), I 
susține că... părul caprei nu este I 
cu nimic mai prejos față de a- | 
ceste produse. Aduce și argu
mente in acest sens. Prin colec
tarea și prelucrarea părului ce 
capră el realizează, de ani de 
zile, lucrări a căror faimă a adus I 
la Băleni specialiști din toate I 
colțurile țării, ba chiar și de I 
peste hotare. Indiferent că este ■ 
vorba de preșuri, carpete, trais- I 
te sau desagi, toate reflectă bo- | 
găția artei populare românești, 
măiestria cu care artizanul din 
Băleni reușește, cu un rudimen
tar război manual, același din 
tinerețe, să confere noi valori 
unui produs aparent banal.

Cînd alergi 
după un 
cîștig ușor

Responsabilă la secția de tri
cotat a cooperativei „Arta meș
teșugărească" din Moinești, Ane- I 
ta Dumitrescu aflase despre in- I 
tenția cooperativei de a mări I 
numărul lucrătorilor cu munca > 
la domiciliu. Știind că pentru a I 
fi angajate persoanele in cauză | 
trebuie să posede aparate ma
nuale de tricotat, și-a procurat I 
67 de astfel de aparate și. apoi, | 
le-a revindut solicitanților. Dor- ’ 
nică insă să realizeze un cîștig, i 
percepea în plus cite 200—300 de I 
lei de fiecare aparat. Cum -se | 
vede, o afacere dubioasă, împle- 
tită cu specula. Fapt pentru care I 
„intreprinzătoarea" șefă de ser- I 
ție urmează să apară in fața in- • 
stanței de judecată. Aici ..ghe
mul" ilegalităților sale va fi de
șirat așa cum se cuvine.

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE

Șl CULTURAL-EDUCATIVE IN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE PARTID

Combativitatea este reală și eficientă 
cînd discuțiile au un caracter concret, 

o țintă precisă
în aceste zile, ca !n întreaga 

țară, și in organizațiile de partid 
din județul Ilfov are loc ampla ac
țiune de dezbatere a programului a- 
doptat de Comitetul Executiv al C C. 
al P.C.R. pentru ridicarea la un ni
vel superior a muncii de educare 
comunistă a întregului popor. A- 
ceastă dezbatere vastă constituie 
pentru comitetul județean de partid 
un fertil prilej de a evalua in a- 
dincime activitatea politico-ideologi- 
că și cultural-educativă de pe cu
prinsul județului, de a analiza căi
le, metodele, formele, mijloacele 
menite a-i spori forța de Inriurire 
a maselor, capacitatea de a concen
tra energiile spre înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului.

Eforturile noastre sint canalizate, 
astfel, in aceste zile, spre îndruma
rea și orientarea organizațiilor de 
partid ca. in lumina exigențelor 
formulate în recentele documente 
de partid, să dezbată temeinic. in 
strinsă legătură cu realitățile de la 
fiecare loc dc muncă, problemele 
îmbogățirii conținutului activltăiiî 
politico-ideologice și cultural-edu
cative. ale raportării la viață, la ce
rințele ei. astfel ca orice acțiune 
întreprinsă să se desfășoare sub 
semnul maximei eficienfe.

Nu o dată, cu prilejul unor analize 
ale biroului comitetului județean de 
partid sau ale secretariatului au fost 
criticate organe și organizații de 
partid din județ care investesc efor
turi in organizarea unor acțiuni edu
cative. fără să se preocupe in ce mă
sură răspund ele efectiv cerințelor 
diferitelor categorii de cetățeni, ce 
idei vehiculează, cum contribuie ele 
la educarea comunistă a maselor. De
ficiențe de această natură, deși dese
ori criticate, sint, din păcate, destul 
de numeroase încă și, în aceste zile, 
constituie obiectul unor analize com
bative. Nu-i mal puțin adevărat. însă, 
că existența lor reflectă și insuficien
ta activitate pe tărîm politico-ideolo
gic și cultural-educativ a unor mem
bri ai biroului și comitetului județean, 
care nu in toate cazurile aprofundea
ză problemele specifice ale acesteia, 
mai ales in ceea ce privește contactul 
nemijlocit cu organizațiile de par
tid, cu masa comuniștilor, îndruma
rea lor directă, in cunoștință de 
cauză.

Deschiztnd muncii de partid un 
fertil cîmp de perfecționare, recen
tele documente de partid pun în 
centrul atenției sarcina sporirii ro
lului adunării generale a organiza
ției de partid, principalul cadru si 
instrument de dezvoltare a conștiin
țelor. de întărire a combativității 
revoluționare, de cunoaștere a poli
ticii partidului, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid. 
Este un deziderat pe deplin actual 
șl in organizațiile de bază din jude
țul nostru, fapt confirmat și de dez
baterile care au loc in prezent. 
Există încă manifestări de încălca
re a normelor vieții de partid, aba
teri de la disciplină, cazuri de indi
vidualism, egoism, lipsă de grijă 
față de avutul obștesc pe lingă care 
unele adunări de partid „trec" cu 
ușurință sau de-a dreptul cu nepă
sare. La S.M.A. Sărulești', de pildă, 
s-au înregistrat anul trecut depășiri 
la consumul de carburanți in valoa
re de peste 370 000 lei. Au fost 
dezbătute in adunarea generală 
a organizației de partid de aici 
manifestările de risipă, neglijen
ță, proastă organizare, care au 
dus la producerea unei asemenea 
pagube ? Din păcate, ele nu au fo
calizat atenția forului suprem al or
ganizației de partid și, ca urmare, 
s-au extins. Abia la Intervenția co

Primim la redacție, în 
continuare, sute de scrisori 
prin care — ca ecou al pu
blicării articolului „Să stîr- 
pim bacșișul !“ („Scinteia", 
23 iulie a.c.) — oameni de 
diferite profesii, din diferi
te sectoare de activitate, iși 
exprimă dezaprobarea față 
de practica anacronică a 
bacșișului, demonstrează in
compatibilitatea acestui nă
rav cu climatul moral al so
cietății noastre, solicită mo
bilizarea opiniei publice și 
măsuri eficiente împotriva 
celor care practică. îngă
duie ori încurajează bacși
șul. Din toate aceste scri
sori răzbate cu limpezime 
ideea că bacșișul constituie 
un agent de erodare a re
lațiilor bazate pe echitate 
care guvernează societatea 
noastră socialistă, câ el a- 
tacă însuși principiul so
cialist al repartiției după 
muncă.

„Oamenii au meserii di
ferite, grade de calificare 
diferite, capacități de mun
că diferite ; la muncă ega
lă societatea noastră plă
tește salarii egale, ne scrie 
tovarășa profesoară Zoe 
Roșea, din București, str. 
J. S Bach nr 2 Poporul 
stimează deopotrivă munca 
minerului, a omului de ști
ință. a țesătoarei, a ingi
nerului. a macaragiului, lu
crătorului din comerț, a 
țăranului cooperator — a 
tuturor celor ce desfășoară 
o activitate pentru binele 
societății, pentru construi
rea socialismului. Tot el îi 
detestă însă pe cei în veș
nică goană după ciștiguri 
ușoare Unii din cei care 
iau bacșiș au citeodată tu

mitetului județean de partid aces- 
tei stări de lucruri i s-a pus capăt 
și organizația de partid a trecut la 
îndeplinirea atribuțiilor ei, fapt a- 
testat de organizarea mai buna a a- 
donărilor generale, care au abordat 
frontal. în acest an, problemele ri
sipei. neglijenței, disciplinei in 
muncă, comportării in familie și 
societate a tractoriștilor și a dus la 
îndeplinirea in bune condițiuni a 
planului de lucrări pe primele 6 
luni.

Acum, cind se dezbat documentele 
elaborate de către conducerea parti
dului, atenția noastră este în
dreptată in cea mai mare măsură 
către conținutul adunărilor dc partid, 
spre substanța concretă a dezbateri
lor și „temperatura" la care acestea 
au loc. Căutăm cu atit mai mult să 
le îndrumăm desfășurarea îndea
proape, cu cit la începutul acestei 
largi acțiuni ne-am confruntat cu 
tendințe de abordare simplistă, căl
duță a fenomenelor, cu spirit tehni
cist etc., de natură să scadă eficiența 
adunărilor generale. La unele din 
organizațiile de partid din comuna

VIAȚA DE PARTID
Găiseni, de exemplu, adunările gene
rale deschise au fost superficial pre
gătite, informările au abundat în 
generalități, iar dezbaterile au ocolit 
problemele esențiale ale dezvoltării 
muncii politice, ale sporirii forței 
acesteia in mobilizarea țăranilor coo
peratori la înlăturarea neajunsurilor 
existente în diferite unități agricole.

Programul de acțiune elaborat de 
secretarul general al partidului ac
centuează, în mod cu totul justificat, 
sarcina folosirii, la întreaga valoare, 
cu toată forța de convingere, a bogă
ției de mijloace de care dispun or
ganizațiile de partid in desfășurarea 
muncii politico-ideologice și cultural- 
educative. Este un îndemn care ni se 
adresează direct, fiindcă experiența 
ne-a arătat de atitea ori amplele re
surse de influențare ale fiecărei me
tode din arsenalul muncii politico- 
educative, dacă este inteligent și par
tinic folosită. Așa. spre exemplu, la 
comitetul comunal de partid Vidra, 
locțiitorul secretarului de comitet a 
organizat o discuție cu citeva coope
ratoare care manifestaseră nepăsare 
în gospodărirea avutului obștesc ; cu 
cuvinte sincere, ele și-au mărturisit 
căința pentru neglijența de care se 
făcuseră vinovate. înregistrată pe 
bandă de magnetofon, discuția a fost 
transmisă de stația de radioficare lo
cală. avînd un considerabil ecou po
zitiv in această comună cu citeva 
mii de abonați.

Sint numeroase exemple de acest 
fel. dar nu puține sint și acelea cind 
munca politico-ideologică, sub aspec
tul mijloacelor folosite, lincezește, 
este monotonă, plicticoasă. Au fost 
abandonate cu totul nejustificat mij
loace ale muncii politice eficiente, 
accesibile, dinamice și directe, fără 
a fi înlocuite cu altceva. în comu
nei® Cuicani, Fierbinți. Brazi și al
tele, de pildă, s-a renunțat cu ușu
rință la gazetele de perete satirice, 
in alte locuri agitația vizuală se re
duce la panourile de afișaj aie con
siliului popular. Criticind asemenea 
stări de lucruri, adunările generale 
care au loc în prezent stabilesc 
măsuri de „repunere in drepturi" a 
tuturor formelor muncii politice, de 
utilizare eficace a mijloacelor, mul
tiple de altfel, existente.

Pe drept cuvint, în expunerea ros

peul să pretindă că fac a- 
cest lucru pentru a-și 
„completa" salariul. Cum ar 
putea să fie așa ? Salariul 
nu poate fi „rotunjit". EI 
reprezintă la noi echivalen
tul muncii, retribuția pe 
care o acordă societatea, 
potrivit nivelului dezvoltă
rii ei economice, pentru 
ceea ce produce, in folosul 
ei, fiecare cetățean. A in
troduce bacșișul in noțiunea 
de salariu înseamnă a alte
ra scara de valori caracte
ristică sistemului nostru de 
relații sociale și economice. 
Bacșișul nu „rotunjește", ci 
frustrează salariile — ale 
altora. Ce să mai spun 
de efectul moral reprobabil 
pe care-1 exercită bacșișul ? 
Mă gindesc în special la 
generațiile tinere".

„Trebuie să respectăm cu 
sfințenie principiul socia
list de repartizare a fon
dului de consum între 
membrii societății — ne 
scrie tovarășul P. Ristei, 
locțiitorul secretarului or
ganizației de bază P C.R. de 
la Consiliul popular din Baia 
de Arieș, jud. Alba. Nimă
nui nu-i este permis să pre
tindă de Ia societate mai 
mult decit are dreptul, să ia 
mai mult decit i se cuvine. 
Se știe: In Republica Socia
listă România singura sursă 
licită de venituri este mun 
ca, bunăstarea fiecăruia 
trebuie să se intemeic-ze pe 
contribuția sa la bunăsta 
re? societății Printr-o ciu 
dată optică, unii înțeleg în
să lucrurile altfel . stăpi- 
niți de un egoism feroce, a- 
ceștia se preocupă. apeJînd 
deseori la mijloace ilicite, 
numai de propria lor pros

peritate. Iau din buzuna
rul cetățeanului și pun in 
buzunarul lor. Cu ce drept? 
Pentru munca depusă in 
folosul societății, singura 
plată dreaptă este aceea pe 
care o acordă societatea".

„Sint tehnician tn cadrul 
Regionalei C.F.R. București 
— ne scrie tovarășul Vasilo 
Mircea. Aici ml s-a tntim-

plat să văd cum unii sala- 
riați au în raporturile <u 
cetățenii atitudini nedem
ne, solicită cu neobrăzare 
bacșiș. Pentru primirea și 
expedierea unui colet, cit 
ar fi el de mic. unii pre
tind. peste taxa legală ne 
transport. încă 20 25 lei în 
general aceștia sint exari 
oamenii care nu fac mai ni
mic pentru salariul pe ca 
re-1 primesc „Talentul" lor 
se manifestă numai atunci 
cind este vorba să „ciu
pească" din buzunarul ex
peditorului. Dacă i-am ln-

tită de secretarul general al partidu
lui la consfătuirea cu activul de par
tid din domeniul ideologiei se cri
tică tendința unor cadre din condu
cerile administrative care lasă ex
clusiv pe seama organizațiilor de 
partid rezolvarea oricăror probleme 
legate de educarea salariaților din 
unitățile pe care le conduc. Faptul — 
criticat și in adunări de partid ce au 
loc in prezent — se întîlnește și in 
viața județului nostru. Deși cunosc 
neajunsurile din comportarea unor 
tractoriști și mecanici, atitudinea lor 
inapoiată față de muncă, diferite ca
dre de conducere din S.M.A. nu se 
ocupă de educarea acestora, lasă 
exclusiv pe seama organizațiilor de 
partid combaterea mentalităților re
trograde. solicitind in același timp 
organizațiile de partid să le rezolve 
multe sarcini administrative. în a- 
ceastă ordine de idei, în adunarea 
generală a organizației de partid de 
la complexul intercooperatis.t Izvoa
rele. s-a criticat, in mod justificat, 
mentalitatea directorului complexu
lui, care, pentru diferite deficiențe 
in organizarea muncii, soldate cu 

considerabile pagube, a găsit vino
vata exclusiv organizația de bază, 
fără să vadă importanta răspundere 
ce-i revine în calitate de cadru de 
conducere in educarea oamenilor și 
prevenirea unor deficiențe în viața 
colectivului. Biroul comitetului ju
dețean de partid, militind pentru 
perfecționarea muncii politice, este 
preocupat să atragă la desfășurarea 
ei toate forțele, să stimuleze la toți 
comuniștii, cu deosebire la cadrele de 
conducere, conștiința răspunderii lor 
in procesul de dezvoltare a trăsătu
rilor înaintate ale oamenilor muncii.

îngrijindu-ne de intensificarea 
muncii politico-educative, avem in 
vedere, in primul rind, să asigurăm 
ca fiecare dintre cei ce o desfășoară 
să fie in măsură să dea un răspuns 
prompt și judicios întrebărilor ce 
frămintă masele. Este inadmisibil, 
de exemplu, faptul că membrii unei 
brigăzi științifice prezenți in comu
na Valea Dragului n-au fost in mă
sură să răspundă întrebărilor puse 
de cooperatori cu privire la remune
rarea pe baza principiului acordului 
global. Evident, ineficacitatea unei 
asemenea „metode de lămurire" care 
lasă oamenii fără răspuns nu mai 
trebuie argumentată.

Recentele documente de partid 
subliniază limpede adevărul că a 
răspunde cerințelor concrete' ale 
muncii politico-educative din fiecare 
organizație de partid înseamnă, in 
același timp, o atitudine critică, exi
gentă și combativă față de orice în
călcare a normelor de conduită in 
viața socială, a principiilor moralei 
comuniste. Șl In această privință in 
adunările generale deschise au fost 
criticate birouri ale organizațiilor de 
bază in care s-au cuibărit „îngăduin
ța" prost Înțeleasă, o atmosferă căl
duță, de cocoloșire a unor asemenea 
manifestări.

Ținind seama de sarcinile trasata 
de documentele de partid.' de co
lul unităților de cultură in edu
carea comunistă a maselor, acordăm 
o deosebită atenție adunărilor de 
partid care dezbat prooleme ale 
activității căminelor culturale și clu
burilor sindicale din unitățile agri
cole de stat. Tar din adunările de 
pină acum s-a desprins limpede că 
întărirea muncii de partid în acest 

trebat de ce se pretează la 
o asemenea practică mi-au 
răspuns : „Da’ ce, eu nu-i 
servesc pe ei?!" Din mo
mentul In care sintem sala- 
riații unei unități socialiste, 
membrii unei cooperative 
etij., pentru serviciile pe 
care le prestăm cetățenilor 
avem drept de salariu de^la 
unitate, nu „drept de bac

BACȘIȘUL
9 9

- mentalitate antisocială
șiș" de la client. Și minerul 
stă la dispoziția cetățenilor, 
și strungarul, și mecanicul 
de locomotivă, și inginerul 
de poduri, și pavatorul, și 
toți ceilalți. Și toți avem 
sarcini de plan de a căror 
îndeplinire depinde Înca
sarea integrală a salariu
lui. In aceasta constă co
interesarea materială.

Ce ar fi dacă fiecare 
om al muncii ar pre
tinde, pentru acest ser
viciu, in afară de răspla
ta cuvenită prin sistemul 
repartiției stabilit pe baza 

lector e cu atît mai necesară cu cit 
încă n-au fost complet dezrădăci
nate o serie de mentalități și prac
tici dăunătoare. Căminul cultural — 
după cum bine subliniază secretarul 
general al partidului — este de prea 
multe ori privit ca un simplu local 
de distracție facilă, fără țeluri edu
cative bine precizate. Activitatea 
acestor așezăminte culturale a ră
mas tp numeroase cazuri unilaterală, 
fără să răspundă cerințelor de edu- 
care moral-cetățenească, în spirit 
socialist, a maselor de oameni ai 
muncii din mediul rural. Sint, ast
fel. comune care se prezintă „bine" 
la concursuri, dar in care unii tineri 
nu participă la muncă, se săvîrșesc 
acte huliganice, iar, în timp ce oame
nii ar dori să primească lămuriri în 
legătură cu diferite aspecte ale po
liticii interne sau internaționale, că
minul cultural sau clubul din I.A.S. 
și S.M.A. stau închise luni de zile. 
Așa. de pildă, clubul I.A.S. „30 De
cembrie" a avut o brigadă artistică 
care a prezentat 2—3 spectacole, cu 
prilejul ultimului concurs din pri
măvară, după care și-a încetat ac
tivitatea. S-au dizolvat corurile că
minelor culturale din comunele Fră- 
sinet și Brezoaele, iar în comunele 
Hotarele și Cernica, căminele cul
turale nu au nici o formație artis
tică. Nu mai vorbim de faptul că un 
asemenea „stil de muncă" redus la 
spectacole festive și concursuri, de
termină cheltuieli importante — și 
care nu întotdeauna sint evidențiate 
în scripte — cu deplasarea a sute 
de oameni în diferite centre și orașe, 
eu costume noi care nu sînt neapă
rat necesare, în timp ce la căminul 
cultural sau la club nu există un 
televizor, aparat de radio sau cărți 
în bibliotecă. Este locul să arătăm 
aici că și comitetul județean de 
partid, organizațiile de partid din 
întreprinderi și comune au ma
nifestat lipsuri în îndrumarea și 
conducerea activității cultural-edu
cative. acceptînd de multe ori. cu 
ușurința, spiritul festivist, de paradă 
goana după premii, diplome și me
dalii la diferite concursuri, această 
mentalitate fiind imprimată și încu
rajată, de altfel, de forurile tute
lare ale instituțiilor de cultură.

Combătînd aceste neajunsuri, ur
mărim ca adunările de partid să se 
soldeze cu planuri de măsuri concre
te, menite să determine — o dată cu 
îmbunătățirea conținutului activi
tății cultural-educative — o lărgi
re corespunzătoare a sferei de cu
prindere a maselor, a diferitelor 
categorii de cetățeni. în acțiunile 
intreprinse. Totodată, fără a aș
tepta dezbaterile din cadrul plena
rei comitetului județean de partid, 
am adoptat măsuri operative in ve
derea înlăturării lipsurilor semnala
te, creșterii eficienței practice • în
tregii munci politico-educative.

în lumina Indicațiilor de o covîr- 
șitoare importanță cuprinse în pro
gramul elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționarea ac
tivității politico-ideologice și cultu
ral-educative, biroul comitetului ju
dețean de partid Ilfov va face totul 
pentru a asigura afirmarea puternică 
a conștiinței revoluționare, a res
ponsabilității fiecărui comunist, fie
cărui om al muncii pentru înlătura
rea neajunsurilor și manifestărilor 
retrograde, pentru perfecționarea în
tregii vieți sociale.

Gheorghe MARINESCU 
șeful secției de propagandă 
a Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R.

legilor economice ale socie
tății, „ceva tn plus", „un 
bacșiș" de la toți cei care 
beneficiază de aceste bu
nuri ? Vi-i puteți imagina 
pe constructorii de tram
vaie stind In stații cu mina 
întinsă spre călători după 
bacșiș ? Vi-i puteți imagina 
pe Constructorii de la Por
țile de Fier aunînd la ușa 

apartamentului dv. cu mina 
întinsă după „bacșiș* pentru 
serviciul ce vi l-au făcut 
aducind in sistemul ener
getic național milioane de 
kilowați-oră in plus și spo
rind astfel consumul de e- 
nergie electrică pe cap de 
locuitor ? Nu este oare nu
mai gindu) acesta o jignire 
pentru acei oameni care 
înalță, printr-o muncă eroi
că, toate marile edificii ale 
României socialiste ?

..Lucrez In cadrul coope
rativei „Munca colectivă" 
din Cimpulung Argeș —

ne scrie cititorul nostru 
Ion Dobrescu. Cu profund 
regret am constatat uneori 
că și In cadrul cooperati
vei noastre unii practică 
bacșlșuL Cind l-am între
bat pe unul care luase 
bacșiș de ce a tăcut așa 
ceva, mi-a răspuns : „Pen
tru că l-am servit bine, 
așa cum a vrut cetățea-

nul". Drept să vă spun, 
am rămas surprins de 
mentalitatea colegului meu. 
Datoria noastră, a tuturor, 
este să servim bine, așa 
cum vrea cetățeanul Pen
tru a servi bine și nu alt
cum primim salariu. Și te- 
sătoarea. și ajustorul, și a- 
grlcultorul și mulțl alții 
lucrează bine, așa cum 
vrem noi. societatea, și nu 
cer bacșiș. Ba. dimpotrivă, 
s-ar simți jigniți dacă ci
neva ar căuta să le ofere 
ceva tn plus pentru mun
ca pe care o fac. îndepli

O CAMA LARGA 
DE SORTIMENTE 

DIN MASE PLASTICE
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri de la Uzina 
de prelucrare a maselor plasti
ce din Iași au intimpinat ziua de 
23 August cu succese deosebite 
in producție. Un succint bilanț 
expus de inginerul-șef cu pro
ducția. Dumitru Chetraru, arată 
că dc la începutul anului și pină 
in prezent, la producția globală 
s-a obținut un plus in valoare 
de 17 333 000 lei, iar la produc
ția marfa de 20 148 000 lei pes
te plan. Această depășire este 
concretizată, printre altele. în 
438 tone de. produse prelucrate 
din P.V.C. și 1 028 tone de pro
duse prelucrate din polietilenă, 
îndeosebi folii, saci industriali, 
sacoșe, pungi etc. In acest fel. 
uzina ieșeană a reușit să satis
facă la timp și integral cerin
țele numeroșilor săi beneficiari 
interni și externi.

Concomitent cu creșterea pro
ducției, a sporit și numărul de 
sortimente din mase plastice. 
Printre sortimentele noi :ceruie 
și livrate in ultima vreme se

La zi cu onorarea 
contractelor economsce

Fiecare muncitor, tehnician și 
inginer de la Uzina de fabrica
ție, reparații și montaj utilaj 
pentru agricultură din Botoșani 
se străduiește să-și realizeze în 
bune condiții sarcinile ce îi re
vin, pentru ca la succesele obți
nute pină acum să se adauge, in 
fiecare zi. noi realizări, cit mai 
prestigioase, pentru ca planul 
pe anul in curs să fie înfăptuit 
in mod exemplar. Că lucrurile 
stau așa ne-o dovedesc faptele 
din fiecare atelier și secție, ale 
fiecărei echipe și schimb. Citeva 
cifre sint concludente in această 
privință. Astfel, cu 24 de zile 
mai devreme, harnicul colectiv 
al uzinei a îndeplinit planul pro
ducției globale și marfă pe 8 
luni a.c., dind o producție supli
mentară de peste 6 milioane lei. 
A fost indeplint și depășit sub
stanțial, de asemenea, și planul 
anual privind diversificarea pro
ducției. S-au realizat 94 noi sor
timente de piese de schimb și 
11 utilaje de mare productivitate 
necesare agriculturii.

Printre ultimele noi utilaje

numără cisternele de 50 litri și 
bidoanele de 22.5 litri, un nou 
tip de covor din P.V.C., care 
are o flexibilitate mare, plăci 
ondulate translucide realizate în 
8 tente de culori, diferite sor
turi de profile etc. La serviciul 
tehnic aflăm că, in prezent, uzi
na ieșeană prelucrează peste 120 
sortimente de mase plastice din 
P.V.C., polietilenă și polistiren. 
Inginera Leontina Luca ne pre
cizează că 40 de repere noi sint 
cerute de uzinele „Steagul 
Roșu'1 din Brașov pentru noile 
tipuri de autocamioane, iar alte 
15 repere sint solicitate de uzi
na de autoturisme din Piteșii, 
pentru autoturismul „Dacia- 
1300", Pentru realizarea acesto
ra, in uzina ieșeană se studiază 
și posibilitatea de a se trece la 
noi tehnologii de prelucrare a 
maselor plastice din poliamide. 
polipropilene. In fotografie ; as
pect din atelierul de țevi 
P.V.C.

Manoie CORCACl 
corespondentul „Scînteii*

concepute șl fabricate în aceas
tă uzină se numără și „dispozi
tivul de administrat îngrășă
minte chimice în apa de irigat", 
„mașina de rodat supape, cu 
motor electric", „bucătăria fura
jeră" și altele. în uzină s-a mai 
realizat, peste prevederile pla
nului. și prototipul unui nou pro
dus de largă întrebuințare : „ce
lula siloz de 60 tone pentru păs- 
tratul porumbului". în curind. 20 
de asemenea produse vor lua 
drumul către unitățile agricole.

Manifestînd o permanentă pre
ocupare in direcția reducerii im
portului unor piese și materiale 
pentru anumite tipuri de mașini 
agricole și tractoare, colectivul 
uzinei din Botoșani a fabricat 
peste 130 de sortimente piese de 
schimb necesare utilajelor res
pective. Directorul uzinei, ingi
nerul Ludovic Reghenștreif, 
ne-a precizat că întreprinderea 
este „Ia zi" cu onorarea contrac
telor către toți beneficiarii.

Nicolae ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

nirea exemplară a obliga
țiilor de serviciu este o'o- 
bligație a fiecăruia dintre 
noi. Pentru neindeplinirea 
ei, legislația muncii preve
de sancțiuni administrative, 
penalizări. De aceea, cred 
cu tărie că, pe lingă cele
lalte măsuri care se vor 
adopta, întărirea disciplinei 
în muncă constituie un 
instrument prețios în lup
ta împotriva bacșișului".

„Noi, cetățenii care ne 
cîștigăm din muncă cinstită 
întreaga existență — este 
de părere Nicolae Dobrescu 
din București str. Cozla nr. 
10 — trebuie să adoptăm în
totdeauna o atitudine fer
mă, dar să și fim sprijiniți 
de către organele de stat 
printr-un cadru legal deo
sebit de sever împotriva a- 
cestei practici".

Sutele de scrisori subli
niază, pe bună dreptate, că 
bacșișul este o cale de a- 
nulare a gratuității unor 
servicii pe care statul nos
tru socialist înțelege să le 
asigure ca atare. Intr-ade
văr, mai putem vorbi de a- 
sistență medicală gratuită 
in cazul sanitarului care nu 
concepe să facă un trata
ment așa cum trebuie decit 
dacă „ești atent" ?

în aceeași ordine de idei 
se cuvine să relevăm șl un 
alt lucru: in întreaga noas
tră economie se fac efor
turi susținute, încununate 
de succes, pentru scăderea 
prețului de cost al produ
selor. Sint cazuri însă cind 
dacă ceri unui vînzător 
să-ți aducă pantoful dorit 
trebuie „să fii atent", cu 
cite un măcelar așișderea,

cu cite un funcționar de 
hotel la fel.

In aceste situații, practi- 
canții bacșișului adaugă la 
prețurile statului o adevă
rată suprataxă ilicită pe 
care o trec din buzunarul 
cumpărătorului In buzuna
rul propriu.

Șirul scrisorilor care 
combat și condamnă men
talitatea retrogradă a ce
lor care pretind, cit și a 
celor care dau bacșiș, con
tinuă. Ziarul va continua 
publicarea lor. Anticipăm 
azi o idee care se desprin
de din multe asemenea 
scrisori și anume aceea a 
responsabilității fiecărui ce
tățean pentru a se curma 
practica bacșișului. Ni se 
scrie, astfel, despre atitudi
nea nocivă pe plan civic a 
celor ce consideră bacșișul 
o chestiune strict individua
lă, care 11 privește numai 
pe cel care dă sau care ia 
bacșiș. Bacșișul este o pro
blemă a colectivității, pen
tru că el alimentează o 
mentalitate antisocială, de
formează un sistem de rela
ții temeinic determinate de 
legile orinduirii socialiste. 
Chiar și cei cițiva lei pe 
care unii Ii Iasă cu dezin
voltură Jntr-o mină întinsă 
— care a semnat și statul 
de salarii — constituie o 
încălcare a unui principie 
fundamental pentru socie
tatea noastră : principiul 
repartiției după muncă. Se 
cere, de aceea, șl In aceas
tă direcție o atitudine res
ponsabilă și activă din par
tea fiecărui cetățean.

TItus ANDREI
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ORGANIZAREA SUPERIOARĂ
A SPORIT PUTEREA

UN INTERESANT EXPERIMENT
LA FABRICA „SUVEICA" DIN CAPITALA

A conduce astăzi cu competența șl eficacitate activitatea 
Producte A dintr-o centrală industrială sau întreprin
dere înseamnă să rezolvi cu operativitate diferite pro- 
Lucme curente de producție, dar. in același timp, să pri- 
' ești in perspectiva, să descifrezi noi direcții slrins legato 
oe dezvoltarea și perfecționarea activității productive, t n 
«.•menea mod de a gindi și a lucra caracterizează acti- 
'itatca Centralei industriale a bumbacului din București, 
unde preocuparea consiliului de administrație pentru mo
dernizare? continuă a proceselor de producție și organiza
rea superioară ? muncii constituie un obiectiv permanent. 
Aici, bunăoară, ca urmare a unor concluzii desprinse din 
practica diurnă a muncitorilor țesători șl modul in care 
era utilizată forța productivă a acestora, in strinsă 
corelație cu gradul de automatizare a războaielor, 
s-a pus problema optimizării zonelor de deservire. Că 
acest lucru devenise o necesitate stringentă era clar pen
tru tontă lumea : era o cerință impusă de creșterea pro
ductivității muncii — sporul de producție pe 1971 va fi ob
ținui in exclusivitate pe această cale — de realizare a sar
cinilor de plan deosebit de mobilizatoare stabilite pentru 
acest an ca și pentru întregul cincinal, de folosire cu 
maximum de randament a torței de muncă. Important era 
insă șâ se găsească modalitățile concrete de acționare. 
C3nabile să ducă la o soluționare eficientă și operativă. 
Așa s-a născut ideea, iar apoi și-a găsit materializarea 
un experiment aplicat in acest an cu rezultate dintre cele 
mai bune in trei din întreprinderile aparținind Centra
lei industriale a bumbacului. Este vorba dc fabrica „Su
veica*4. de Filatura românească dc bumbac din București 
și de Filatura de bumbac diD

vom obține sub raportul 
calității produselor Pen
tru aceasta am inclus in 
sistemul experimental de 
cointeresare materială pe 
lingă tariful de producție pe 
unitate de produs și tariful 
legat de calitate. Rezulta
tele de pînă.acum demon
strează creșterea responsa
bilității fiecărui salariat în 
parte, incepînd de la mun
citor și pină la maistru, 
conștienți că acum câștigu
rile lor sint direct legate de 
calitatea muncii depuse. în- 
tr-adevăr, oricine va veni in 
fabrică va fi plăcut impre
sionat de disciplina și se
riozitatea ce domnesc in 
secții in timpul lucrului. 
Nimeni, fie el muncitor sau 
maistru, nu va putea fi vă
zut plimbindu-se fără 
prin secție sau stind 
vorbă.

rost 
de

Oltenifa.

Tn ce constă noutatea ex
perimentului. care au fost 
obiectivele urmărite și ce 
rezultate s-au obținut ca 
urmare a aplicării lui — 
iată doar citeva din între
bările care au constituit su
biectul convorbirii noastre 
cu inc. Constanța Stanciuc, 
d.rectoarea fabricii „Suvei
ca" din București.

— Considerentele care au 
stat la baza începerii aces
tui experiment — oe-a spus 
interlocutoarea — au fost 
multe, eu am să mă opresc 
insă numai asupra ace
lora care mi se par mai e- 
sențiale. Am pornit in pri
mul rind de la faptul că, 
pentru înfăptuirea sarcini
lor mari de plan pe 1971, 
trebuie să valorificăm la 
maximum condițiile pe care 
Ie oferă actualul nivel de 
automatizare a războaielor 
de țesut, spre a crește zo
nele de deservire. Pentru 
aceasta am trecut la o con
firmare „pe viu" a faptului 
că actualele zone de deser
vire, cind un muncitor lu
crează în medie la 10—12 
războaie, nu mai corespun
de gradului avansat de 
automatizare a mașinilor, 
și practica ne-a dovedit că 
printr-o temeinică cointere
sare materială există con
diții pentru ca un muncitor 
să poată deservi un număr 
din ce in ce mai mare de 
războaie, adică atit cit este 
in prezent media pe plan 
mondiaL

— Credem că nu ar fi 
lipsită de inters o pre
zentare mai la obiect a 
ceea ce înseamnă de 
fapt acest experiment.

— Așa cum a fost con
cepută in faza inițială, teh
nica experimentării consta 
‘n formarea in fiecare du- 
ninlcă — prin voluntariat— 

a unei brigăzi compusă din 
numai 30—34 muncitori, de 
preferință tineri, in loc de 
peste 100 muncitori cit lu
crau in mod normal intr-un 
schimb obișnuit Aceștia, 
sub conducerea unui mais
tru și a patru ajutori de 
maiștri, lucrau efectiv la un 
număr sporit de războaie. 
Potrivit acestei metode, 
plata pentru munca efectiv 
prestată urma să fie făcută 

'in următoarele două zile. 
Primul experiment de acest 
gen a avut loc in ultima zi 
a lunii ianuarie a.c„ cind 
s-a constituit o brigadă for
mată din 27 de muncitori. 
S-a realizat atunci 56,3 la 
sută din producția obținută 
intr-un schimb obișnuit cu 
un efectiv de 103 muncitori, 
ceea ce a însemnat un pu
ternic stimulent in rindul 
oamenilor care, la început, 
priveau cu oarecare neîn
credere eficiența unei ase
menea încercări. Cind la un 
moment dat s-a obținut 
36,5 la sută din producția 
unui schimb complet, am 
crezut că aceasta este de 
fapt limita maximă posibilă 
de atins. Iată insă că de la 
o experimentare la alta — 
și nu au fost mai puțin de 
17 — evidențele consemnau 
cu regularitate producții e- 
cnivalente cu 90 la sută din 
cea obținută intr-un schimb 
obișnuit ; de reținut că un 
asemenea volum de produc
ție s-a obținut cu un efec
tiv de forță de muncă de 
circa o treime față de 
schimburile obișnuite. A 
fost o adevărată surpriză pe 
care ne-au făcut-o oamenii 
și care a răsturnat cele mai 
optimiste calcule. Acesta a 
fost de altfel și momentul 
care a marcat trecerea la 
cea de-a doua etapă a ex
perimentării.

— După cite am înțe
les, prima etapă a con
stituit un veritabil exa
men al potențialului

muncitorilor țesători, ve- 
rificindu-se cu acest pri
lej capacitatea acestora 
de a deservi un număr 
sporit de războaie. Ce 
elemente noi au interve
nit prin trecerea la a- 
ceastă nouă etapă de ex
perimentare ?

— Cind am ajuns la con
cluzia că deservirea unui 
număr sporit de războaie de 
către un singur țesător 
este posibilă, am trecut 
la. aplicarea acestei me
tode in schimburile obișnui
te de lucru. în acest fel am 
reușit să eliminăm lucrul 
in zilele de duminică, re
zultatele obținute pe această 
cale nefiind diminuate cu 
nimic față de cele înregis
trate în prima fază a expe
rimentării, ba, dimpotrivă, 
chiar au sporit. Plata mun
citorilor se face și ea po
trivit unui nou sistem — și 
anume : in afara de mun
citorii care erau salarizați 
in acord direct înainte de 
începerea experimentării, 
după 1 mai a.c. și forma
țiunile de lucru din secții
le de producție — ajutori 
de maiștri, reglori, firărese, 
încărcătoare — sint salari
zați pe bază de tarife, iar 
salariile unui număr re- 
strins de specialiști (ingi
neri. tehnicieni maiștri), 
implicați direct in procesul 
de producție, se calculează 
tot pe baza unor tarife sta
bilite pe mia de metri pâ- 
trați țesături finite. Pentru 
exemplificare arătăm că o 
țesătoare care deservește un 
număr sporit de războaie, 
realizind o producție spori
tă cu 107 la sută, ciștigă as
tăzi cu circa 80 la sută mai 
mult față de perioada an
terioară experimentării.

— Ne puteți prezenta 
citeva dintre rezultatele 
mai semnificative obți
nute pe parcursul acestor 
luni de la aplicarea ex
perimentării ?

— Desigur, numai că îna
inte de a vă prezenta niște 
rezultate globale aș dori 
să scot in evidență, apelind 
tot la cifre, avantajele pe 
care le prezintă cea de-a 
doua etapă a experimentă
ri; față de prima. Astfel, 
comparații’ cu primul tri
mestru, producția a crescut 
in primele trei luni de ex
perimentare cu 1,9 la sută. 
In aceeași perioadă, pro
ductivitatea muncii pe 
muncitor a sporit cu 1,7 la 
sută ; indicele de utilizare 
intensivă a mașinilor a 
crescut cu 1 la sută, iar in
dicele de utilizare a fondu
lui de timp maxim disponi
bil al utilajelor s-a îmbună
tățit de la 92,7 la sută la 
93.6 la sută. Dar cea mai con
cludentă imagine asupra 
eficienței unui asemenea ex
periment ne oferă rezulta
tele obținute de colectivul 
fabricii „Suveica** in prime
le șapte luni ale anului, cind 
au fost obținute peste sar
cinile de plan 490 000 mp 
de țesături, spor realizat in 
întregime pe seama crește
rii productivității muncii, al 
cărui nivel planificat a fost 
depășit cu 4,7 la sută. S-a 
asigurat astfel depășirea cu 
peste 290 000 mp țesături b 
angajamentului anual luat 
la chemarea Consiliului 
Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

— Supus unei solicitări 
evident mai mari, nu 
există riscul ca mun
citorul să neglijeze — de 
dragul unei producții cit 
mai mari — calitatea 
produselor ?

— Să știți că și noi ne-am 
pus la început această în
trebare și manifestam une
le rețineri in ce priveș
te rezultatele pe care le

Deși aflată in faza de 
periment. noua metodă 
muncă ; ” *’ ’ * ’
„Suveica* ____ _
tit prin rezultatele obținu
te. dar mai ales prin obiec
tivele finale De care le vi
zează — creșterea produc
ției a productivității
muncii — constituie real
mente un factor de dinami
zare a activității productive 
a întreprinderii și de spori
re a eficienței economice. 
Din acest punct de vedere, 
cît și datorită simplității 
sale, noua metodă poate să 
fie generalizată cu bune 
rezultate in toate unitățile 
industriei bumbacului cu 
profil de țesătorii.

ex- 
de 

aplicată la fabrica 
i“ din Capitală, a-

Constantin DUMITRU

După cum se știe. Investițiile pla
nificate in cincinalul 1971 — 1975 în
sumează peste MO miliarde lei. adică 
aproape cit s-a realizat in zece ani 
anteriori. Transpunerea în viață a a- 
ccstoț importante prevederi necesită, 
înainte de orice, asigurarea la timp 
a documentațiilor tehnice de execu
ție, a proiectelor întocmite la un 
înalt nivel tehnic. De altfel, printr-o 
hotărire a Consiliului de Miniștri 
s-au stabilit o seric de măsuri me
nite să contribuie la utilizarea mai 
eficientă a potențialului de proiec
tare existent, la asigurarea din vre
me și la un înalt nivel calitativ a do
cumentațiilor lehnico-economice ne
cesare volumului mare dc investiții 
prevăzut in cincinalul actual.

Primele rezultate ale aplicării 
cestor măsuri au ’ ‘ 
vadă. Astfel, o a- 
naliză întreprinsă 
recent in 20 dc 
institute de pro
iectare a relevat 
că in timp ce 
numărul mediu 
scriptic de pro
iectant! a crescut 
in anul 1970 cu 
1,9 la sută, față 
de anul 1969, pro
ducția globală re
alizată a fost cu 
21.4 la sută mai 
mare, iar produc
tivitatea muncii 
unui proiectant 
— cu 19,5 la sută 
mai mare. Asu
pra nivelului pro
ductivității mun
cii proiectanților 
o influență favo
rabilă au avut-o 
și îmbunătățirea 
structurii organi
zatorice a institu
telor, ca și extin
derea acordului 
global cu plata pe 
lucrare care, în 
ultima perioadă, 
cuprinde peste 90 
ducția realizată in 
proiectare.

Fără a diminua 
tanța acestor rezultate economice po
zitive, trebuie insă spus că in do
meniul creșterii productivității mun
cii proiectanților — deci ai sporirii 
volumului de documentații lehnico- 
economice elaborate intr-o perioadă 
de timp — există încă numeroase re
zerve nevalorificate. Aceste rezerve 
apar chiar din clipa întocmirii pla
nului de producție al organizațiilor 
de '’ ’ "
de 
că 
an 
cii

a-
și început să se

ponte desigur ca, tn comparație cu 
producția din anul trecut, gradul de 
complexitate al unor proiecte su fie 
mai ridicat in 1971. tn acest caz, 
nu reducerea nivelului productivită
ții muncii este soluția pentru care 
trebuie optat, ci găsirea acelor mo
dalități — șl, cum vom arăta in cele 
ce urmează, ele există — prin care 
documentațiile tehnice să fie execu
tate în mod ireproșabil șl in condi
țiile creșterii necontenite a producti
vității muncii proiectanților.

în domeniul creșterii productivi
tății muncii, mult pierd Institutele 
de proiectări prin angajarea unor 
comenzi privind documentații cu un 
caracter extrem de divers, care, prin 
natura lor, nu intră in profilul sta
bilit al respectivului. Institut. De pil
dă, Institutul de proiectări pentru

IN INSTITUTE
DE PROIECTARE

producție
sub posibilități

la sută din pro- 
organizațiile de

cu nimic impor-

proiectări. Bunăoară, la institutul 
proiectări pentru industria chimi- 
anorganică s-a stabilit in acest 
un nivel al productivității mun- 

.. cu 10 la sută mai mic decit cel 
din 1970 O situație similară există 
și la institutele de proiectări ale ju
dețelor Brașov și Constanța.

Este limpede că atunci cind cifrele 
de plan sint inferioare realizărilor 
anterioare, in institutele de proiec
tare respective se creează de la bun 
început rezerve pentru „depășirea" 
facilă a prevederilor la productivita
tea muncii, ca și pentru creșterea — 
hejustificată — a numărului de pro- 
iectanți și a fondului de salarii. Se

industria ușoară a elaborat în anul 
1970 lucrări de proiectare nespeci
fice profilului său. reprezentind 13 
la suta din producția globală reali
zată. Această situație există și la 
Institutul de proiectare pentru indu
stria construcțiilor de mașini, Insti
tutul de proiectare pentru industria 
materialelor de construcții ș. a. De 
asemenea, unele institute de proiec
tare cu profil tehnologic au prevăzut 
in planul pe acest an și au executat 
documentații lehnico-economice pen
tru lucrări de investiții de natura 
acelora care trebuiau predate unită
ților de proiectare din cadru) cen
tralelor și întreprinderilor industri
ale (este vorba de lucrări de dez
voltări, eliminări de locuri înguste, 
^reparații capitale etc.).

Nu trebuie aduse prea multe ar
gumente pentru a demonstra că prin 
execuția celor mai variate — și mă
runte — documentații tehnice, sau 
altfel spus, neurmărindu-se speciali
zarea strictă a proiectanților — oare 
nu acest obiectiv a fost avut în ve
dere prin măsurile de îmbunătățire 
a organizării institutelor de proiec
tare ? ! — productivitatea muncii 
proiectanților nu crește în ritmul
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scontat șl necesar. Adevărul este că 
la această situație s-a ajuns și dato
rită preocupării Insuficiente a unor 
centrale industriale, combinate și 
întreprinderi de a-șl organiza ateli
ere proprii de proiectare sau de a le 
dezvolta pe cele existente — in care 
să-și realizeze documentațiile teh
nice rtecesare. Dar această tărăgă
nare a fost șl mai mult accentuată 
tocmai prin acceptul Institutelor de 
proiectări de a întocmi documenta
ții pentru lucrări mărunte? și cu ca
racter foarte divers. Un refuz hotă- 
rit din partea acestora ar fi avut un 
dublu efect : pe de o parte, impulsi
onarea centralelor industriale de a-sl 
organiza propriile compartimente de 
proiectare, iar, pe de altă parte, in 
Institutele de proiectare s-ar fi cre
at posibilitatea execuției unui volum 

sporit de docu
mentații pentru 
marile obiective 
de investiții și, 
bineînțeles, pro
ductivitatea mun
cii proiectanților 
ar fi Înregistrat 
o creștere sensi
bilă.

Se știe ce efec
te economice fa
vorabile are asu
pra costurilor in
vestițiilor utili
zarea proiectelor 
tip șl refolosirea 
celor existente. 
Pe această cale 
crește și produc
tivitatea muncii 
proiectanților. To
tuși, într-o serie 
de institute de 
proiectări, acestor 
posibilități nu Ii 
se dă atenția cu
venită. Nu este 
vorba numai de 
organizațiile care 
elaborează pro
iecte pentru o- 
biective indus

triale, ci mai ales de institutele de 
proiectări din județe — a căror pro
ducție constă cu precădere in docu
mentații tehnice pentru locuințe și 
construcții cu caracter .social-cultu
ral. In aceste domenii, utilizarea 
proiectelor tip poate avea un cîmp 
larg de răspindire. Cum ar putea 
să explice, de exemplu, j •
de proiectare din județul 
faptul că anul trecut 
utilizare a proiectelor 
refolosire a celor 
de numai 33,2 la 
social-culturale și 
tă la locuințe ? 
proiectanții acestei „ 
acest an să urce procentele amintite 
la 65 la sută și, respectiv. 80'la su
tă, iar in anul 1972 la 75—30 la sută 
și. respectiv, 90 la sută ? (întrebă
rile de mai sus pot fi adresate și 
Institutului de proiectare di.n jude- ■ 
țul Dolj, ca și celui din județul Bra
șov).

Degrevarea institutelor de elabora- 
. rea unor documentații ce pot fi tși, 
legal, trebuie să fie) întocmite de u- 
nitățile de proiectare din cadrul cen
tralelor, întreprinderilor și organiza-, 
țiilor de construcții-montaj, folosirea 
la lucrările in curs de proiectare a 
unora din documentațiile tehnico-e- 
conomice sistate sau abandonate, ți
nerea „la zi** a evidenței proiectelor 
tip, directive și refolosibile și com
pletarea portofoliului cu asemenea 
documentații, astfel incit să se preîn- 
timpine cazurile in care se elaborea
ză proiecte unicate pentru lucrări 
care au deja proiecte-tip, sint masu
rile cele mai adecvate ce se impun 
a fi luate pentru impulsionarea ridi
cării nivelului productivității muncii 
proiectanților.

De la caz la caz, se pot lua și alte 
măsuri care au capacitatea de a asi
gura creșterea randamentului muncii 
in activitatea de proiectare. Impor
tant este ca in fiecare organizație 
de proiectare să se facă totul pentru 
ca productivitatea muncii proiectan- 
ților să sporească rapid și substan
țial.

CONTRASTE
© Inovatorii 

hunedoreni 
iși consolidează 
prestigiul

Despre hărnicia și 
Iscusința colectivului 
Combinatului siderur
gic din Hunedoara se 
pol spune multe lu
cruri interesante. Este 
de acum un fapt obiș- _ 
nuit ca, la fiecare e- 
tapă de bilanț, side- 
rurgiștii hunedoreni să 
ofere statisticii cifre 
optimiste, rezultate e- 
conomice pe măsura 
prestigiului ciștigat 
de-a lungul anilor de 
construcția socialistă. 
De regulă, mai puțin 
se amintește că printre 
cei care au o contri
buție esențială la obți
nerea succeselor se 
află numeroși autori 
de invenții, raționali
zări și inovații, verita
bili promotori ai nou
lui în viața combina
tului. Maiștrii loan 
Pațac, Nicolae Ghebe- 
nei, Iordan Bacnef, in
ginerul Ilie Marcu și 
șeful de echipă loan 
Achim sînt doar cițiva 
din cei care cu perse
verență și dăruire cau
tă să rezolve prin so
luții originale și efi-

ciente cele mal difici
le și urgente probleme 
ale producției. Astfel, 
numai prin aplicarea a 
două asemenea soluții 
ale autorilor mai sus 
menționați, se preve
de obținerea unei eco
nomii anuale postcal- 
culate la prețul de 
cost de aproape 
1 000 000 lei. Ca ei sint 
mulți in combinatul 
hunedorean. Rezultate
le ideilor lor valoroase 
se concretizează în e- 
conomii ce depășesc in 
prezent suma de 4 
milioane lei. Șl nu se 
poate spune că side- 
rurgiștii hunedoreni 
sint la primele lor 
realizări în acest do
meniu. Economiile ob
ținute prin invenții, 
raționalizări și inova
ții au însumat, în cin
cinalul precedent, pes
te 63 milioane lei. 
Este o cifră pe care 
colectivul hunedorean 
și-a propus să o depă
șească in actualul cin
cinal. începutul e de 
bun augur. Succes mai 
departe !

LA COMBINATUL 
CHIMIC CRAIOVA

urmă, te
la con- 

Jiul erau
Nu cu mulți ani in 

renurile nisipoase de 
fluența Amaradiei cu __
pustii. Pe aceste locuri se inalță 
acum siluetele argintii ale in
stalațiilor Combinatului chimic 
din Craiova. Din cele 19 fabrici, 
cile are combinatul in prezent, 
15 au fost construite și date in 
folosință in anii 1966—1970.

O dată cu creșterea numărului 
fabricilor, a sporit și gama pro
duselor de bază ce se fabrică 
aici, de la 4 la 29. In afară de 
îngrășăminte azotoase se mai 
realizează acum catalizatori or
ganici și anorganici, poliace- 
tat de vinii in 6 sorturi, butanol, 
acetaldehidă, acid nicotinic. Anul 
acesta, un colectiv de specialiști 
din cadrul combinatului a expe
rimentat și introdus in fabrica
ție „nitrocalcarul", un nou in- 
grâșămint pe bază de azot. Ni- 
trocalcarul este mult solicitat de 
unitățile agricole din țara noastră 
ce dețin terenuri acide, precum’ 
și de către beneficiari din străi
nătate, din Belgia, Danemarca, 
R. F. a Germaniei. De altfel, 
produsele combinatului sînt li
vrate in peste 20 de țări.

Competitivitatea produselor 
Combinatului chimic din Craiova 
pe piața internă și externă este 
determinată, in primul rînd, de 
calitatea lor, iar succesele re
purtate pină acum de această 
mare unitate a industriei chimi
ce românești atestă gradul inalt 
de pregătire a cadrelor din pro
ducție, a celor care conduc mo
dernele instalații din ' ‘ 
combinatului. La fiecare 
de muncitori revin 16,5 
liști cu calificare medie 
perioară.

NIstor ȚUICU 
corespondentul „Scinteii'

dotarea 
o sută 
specia
li su-

Institutul 
.1 Bihor 
gradul de 

tip și de 
existente a fost 
sută la lucrările 
de 71.1 la su- 
Cum vor reuși 
organizații ca in

Ion MOCANU 
director adjunct 
în Banca de Investiții
Dan MATEESCU
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ACȚIUNEA DE CONTRACTARE 
A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

(Urmare din pag. I)

Organelor in coordonarea cărora 
se află întreprinderile ce urmează să 
încheie contracte le revin prin lege 
obligații ferme in ce privește organi
zarea și îndrumarea încheierii con
tractelor economice ; mai mult decit 
atit, o _ T ’'?’'
de Miniștri prevede răspunderi și 
sancțiuni contravenționale concrete 
pentru angajații organelor economice 
centrale ce se fac vinovați de nein- 
deplinirea acestor obligații. Cu toate 
acestea, deși din lege rezultă obliga
ții clare, unele întreprinderi manifes
tă o insuficientă preocupare pentru 
desfășurarea in bune condiții a ac
țiunii de încheiere a contractelor e- 
conomice, atit timp cit organele lor 
ierarhice, ori conducătorii de balan
țe materiale nu leJau comunicat „ni
vele**, „extrase de balanțe" etc.

Or. contractul, ca act economic și 
juridic, nu se poate constitui in ce 
privește obiectul obligațiilor decit in 
măsura în care manifestarea de 
voință a părților coincide, așa cum 
prevede art. 10, alin. 1 din Legea 
contractelor economice. Avind în ve
dere acest principiu, prin art 4, 
pct. I, alin, ultim din H.C.M. 
nr. 806/1970 s-a prevăzut că, dacă u- 
nitățile economice furnizoare și be
neficiare sint obligate — în vederea 
echilibrării balanțelor materiale — să 
comunice coordonatorului toate da
tele necesare elaborării și echilibră
rii balanțelor, ele nu pot fi obligate 
să execute decit acele măsuri care 
au fost stabilite de comun acord cu 
coordonatorul de balanțe și organele 
lor de resort. Așa se și explică de 
ce legea contractelor economice nu 
a mai prevăzut vreun organ care să 
se poată substitui voinței părților și 
sâ pronunțe hotăriri care să țină loc 
de contract. lnterzicindu-se prin 
hotărirea amintită practica angajării 
părțiloi prin ordine de repartiții în 
vederea contractării, nu se mai pot 
accepta ca valabile acte administra
tive de planificare — „nivele", „ex-

hotărire a Consiliului

trase de balanțe1* etc. — din care să 
rezulte nominal vreo obligație din 
partea cuiva de a încheia contracte 
peste voința sa. Astfel, practica unor 
unități economice subordonate Mi
nisterului Industriei Materialelor de 
Construcții, Ministerului Industriei 
Metalurgice de a nu contracta decit 
după primirea, din partea organului 
de resort sau a coordonatorilor de 
balanțe, a unor nivele sau extrase 
de balanță este nelegală și anacro
nică : o asemenea practică nu face 
altceva decit să intirzie încheierea 
contractelor economice.

Apare astfel clar concluzia că, in 
ceea ce privește obiectul contractu
lui, acesta nu se poate forma decit 
în limitele in care manifestările de 
voință ale părților coincid, neexis- 
tind deschisă vreo cale pe baza 
căreia să se poată naște obligația 
acestora de a contracta un anumit 
produs sau de a livra o altă canti
tate de produse decit aceea pe care 
ele sint de acord să o contracteze, 
conform sarcinilor ce le revin din 
planul de stat. Pentru cazul în care 
un anumit furnizor nu-și constituie 
portofoliul de comenzi, in așa fel 
incit să-i asigure folosirea integrală 
și cu maximum de eficiență a ca
pacităților de producție, sau nu în
cheie contracte pentru acele produse 
pe care le fabrică ori le poate asi
mila în producție, legea a prevăzut 
sancțiuni contravenționale.

In atare situație, centralismul de
mocratic se manifestă numai prin 
dreptul organelor economice centrale 
de a participa alături de coordonator 
șl împreună cu părțile la stabilirea 
contractului dintre furnizor și bene
ficiari in limitele resurselor prinse 
în balanță, sau la rezolvarea unor 
nelnțelegi ce survin pe parcursul în
cheierii contractelor și nicidecum 
prin emiterea nelegală a unor acte 
administrative de planificare.

Pe lingă cauzele amintite, unele în- 
tirzierl in încheierea contractelor e- 
conomice pentru anul viitor sint de
terminate și de faptul că pîrghia

răspunderilor pentru neindeplinlrea 
obligațiilor ce rezultă din Legea con
tractelor economice nu funcționează 
încă normal. Deși lucrez in domeniul 
ce face obiectul rindurilor de față, 
personal am cunoștință de foarte 
puține cazuri in care s-au aplicat 
sancțiuni contravenționale celor vino- 
vați de întirzierea sau neincheierea 
contractelor economice. Cauza princi
pală a neaplicării sancțiunilor contra
venționale stabilite prin reglementări
le în vigoare constă în aceea că per
soanele împuternicite să exercite a- 
tribuții in acest sens fac parte chiar 
din forurile ierarhice ale întreprin
derilor contractante, ceea ce favori
zează subiectivismul in aprecierea 
răspunderii pentru nesocotirea obli
gațiilor legale cu privire la încheierea 
contractelor.

Socotim de aceea necesar ca în 
viitor sancțiunile privind neîndepli- 
nirea obligațiilor rezultind din Legea 
contractelor economice — considerate 
contravenții și sancționate ca atare 
să fie aplicate de un organ neutru, 
care răspunde la nivelul economiei 
naționale de asigurarea aprovizionă
rii tehnico-materiale.

Dacă avem în vedere timpul scurt 
care ne mai desparte de data la 
care acțiunea de contractare a pro
ducției pentru anul 1972 trebuie 
practic terminată, considerăm că 
este necesar ca conducerile ministe
relor, celorlalte organe centrale, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene, precum și consi
liile de administrație ale centralelor 
industriale, împreună cu coordonato
rii de balanțe materiale să analizeze 
neîntirziat stadiul contractărilor pen
tru anul 1972. Pe această bază tre
buie să fie întreprinse măsuri ur
gente, eficace de natură să asigure 
lichidarea răminerilor în urmă, în 
scopul creării din timp a condițiilor 
pentru realizarea eficientă a sarcini
lor planului de stat pe anul viitor.

© Cine a încurcat

descurce
De mai multe luni, 

salariații unității „Tri
coul roșu" din cadrul 
Combinatului textil 
Arad așteaptă să folo
sească, după termina
rea lucrului, grupul 
social nou construit. 
Din păcate, pe con
ductele de apă caldă 
ale modernului grup 
social curge... un fel 
de apă de ploaie, mai 
precis nu curge nimic. 
Deși două boilere, nou 
nouțe, stau montate 
demult, arzînd de ne
răbdare să fie puse 
sub presiune, acest 
lucru este imposibil. 
Șantierul 6 Arad al 
Trustului de cons
trucții Timișoara, an
treprenor general al 
lucrării, a predat sub- 
antreprenorului 
întreprinderea 
montaj ” 
documentație 
pletă. Anume, nu

său, 
de 

București, o 
incom- 

______ a 
specificat că boilere
le vor funcționa la 
presiune joasă, adică

întreprin- 
construcții 

aparataj 
construc- 

ne-

atm. 
de 

metalice șî 
București, 
torul boilerelor, 
primind nici o preci
zare in acest sens, a 
executat recipienții „ca 
să țină" pentru o pre
siune de 0,7 atm. Din 
acest motiv a intrat în 

• joc și întreprinderea 
de standarde, cazane 
și recipiente Bucu
rești, care trebuia să 
stabilească condițiile 
de exploatare și să a- 
vizeze darea in func
țiune a instalației. 
Cum aceste precizări 
lipsesc din proiect, ni
meni nu-și asumă răs
punderea dării în 
funcțiune a boilerelor. 
Ar fi totuși o soluție 
pentru remedierea si
tuației. Să li-se facă 
grabnic o săpuneală 
bună celor care au lă
sat lucrările încyrca- 
te atita vreme. Așa se 
vor hotărî probabil să 
le limpezească l

g De patru ani
macina.,.

Putem jura, cu mi
na pe inimă bineînțe
les, că factorii de con
ducere din întreprin
derea pentru valorifi
carea cerealelor știu 
la ce folosește o moa
ră : să macine. Ce nu 
știu ei insă, este ce 
anume ar trebui să 
macine o moară pen
tru ciocălăi. Așa se 
face că — importată 
și construită la Brăi
la contra frumoasei 
sume de 820 000 lei — 
respectiva moară nu 
macină decit... bani. 
Și macină fără în
trerupere de 4 ani. 
Timp in care a făcut 
„praf și pulbere" zeci 
de mii de lei. De 
griu, de porumb sau 
ciocălăi nici nu vrea 
să audă — ne spune 
corespondentul nostru, 
Grigore Mărășanu. 
Dar de ce nu vrea să 
audă — se întreabă o- 
rice morar cinstit? în-

treprinderea • de co
merț exterior Ma- 
șini-import — care a 
importat-o — a desco
perit misterul și n-a 
intîrziat nici o clipă ca 
să-I dea in vileag: in
stalația nu corespundp 
parametrilor proiec
tat!

Și pe urmă îl sfă
tuiește pe beneficiar : 
„Lăsați-o în . ’ 1 
domnului, ca să nu vă 
faceți „moară-n cap**. 
Nu spunem nu, dibaci 
oameni; dar de ce nu 
și-au arătat forțele de 
la bun început, rămi- 
ne un alt mister. Pe 
ăsta nu știm cine o 
să-1 mai dezlege, că 
nimeni nu se încume
tă. Ce bine era dacă 
în sus-numita între
prindere ar fi fost în
cadrat un don Qui- 
jote care să se lupte 
cu morile de măcinat 
bani 1

® Pește „irigat"
In mod normal, se 

irigă terenul pentru a 
se asigura apa nece
sară plantelor. Dar 
iată că la cooperativa 
agricolă din comuna 
Bivolari, județul Iași, 
se irigă și... iazurile cu 
pește. Pare de necre
zut, dar așa este. Aci 
există 4 iazuri cu o 
suprafață de aproape 
70 de hectare. Zilele 
trecute, mai multe as- 
persoare erau fixate in 
jurul acestor lacuri și 
din jeturile lor țișnea 
apă peste întinderea 
de apă. De ce ? Expli
cația o dă inginerul 
piscicol N. Goroch, 
șeful fermei. Recircu- 
lînd apa, sau cu alte 
cuvinte vlnturînd-o tn 
timpul nopții și. mai 
cu seamă spre ziuă, se 
preintimplnă asfixie
rea peștelui. A fost ne
voie să se facă aceas- 

"tă operație, deoarece 
în primăvară iazurile

plata

au fost populate cu un 
număr sporit de puiețl, 
îndeosebi de crap. în 
continuare s-a admi
nistrat tot timpul o 
hrană bogată și, mai 
mult, s-a urmărit ca și 
în apă să se dezvolte 
microorganismele ne
cesare pentru hrană 
naturală. în acest scop 
s-au administrat îngră
șăminte chimice, care 
au dezvoltat foarte re
pede fito și zooplanc- 
tonul, care consumă 
noaptea și el foarte 
mult oxigen. Prin mă
sura luată de a „iriga" 
apa, s-a înlăturat com
plet pericolul de asfi
xiere a peștelui. Aflăm 
că din evaluarea făcu
tă, ferma piscicolă a 
cooperativei agricole 
Bivolari anunță o pro
ducție de pește nemal- 
întilnltă altădată. Șl 
aceasta și datorită 
„irigării" care a salvat 
peștii de la asfixiere.
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SCENELE ESTIVALE
DUPĂ PATRU LUNI, PE URMELE UNOR PROMISIUNI

în urmă ru patru luni »m solicitat 
scurte interviuri unora dintre pre
ședinții comitetelor pentru cultură și 
artă din ci te va județe ale țarii, supu- 
nindu-le atenției o singură întrebare : 
,.Cum va arăta stagiunea estivală 
1971 Răspunsurile primite (publi
cate în „Scinteia" din 28 aprilie a.c. 
sub titlul „Stagiunea estivală Iși a- 
nunță deocamdată... problemele") au 
permis, pe de o parte. conturarea 
unor perspective artistice, dar, pe de 
altă parte, au scos la iveală vechile 
tare... de sezon : absența unui evan
tai larg de manifestări specifice In 
aer liber, absența fanteziei Ir. adop
tarea soluțiilor propuse. Timpul 
scurs de atunci a fost suficient pen
tru o reconsiderare critică a proiec
telor inițiale și. In cele din urmă, 
pentru transpunerea lor în ambianța 
inedită a scenelor in aer liber. Cum 
se prezintă, așadar, In momentul de 
față stagiunea e- 
stivalâ ? Au fost 
respectat* promi
siunile consem
nate în ziar ? 
Răspunsurile di
feră de la un o- 
raș la altul.

La sfirșitul Iul 
aprilie. lașul a- 
nunța un proiect 
de stagiune criti
cat pe bună 
dreptate In an
cheta sus-aminti- 
tă. Observațiile 
a-au dovedit 
bine venite, astfel că, în momentul d* 
față, cunoscutul oraș moldovean oferă 
poate cea mai completă, variată și o- 
riginală stagiune estivală dintre loca
litățile vizitate. Trecind peste spec
tacolele obișnuite ale instituțiilor cul
turale profesioniste, peste spectaco
lele artiștilor amatori — devenite șl 
ele permanente — ajungem la acel* 
puncte din program care ies din ca
tegoria soluțiilor „la indemină" im- 
punindu-se printr-o reală și atrac
tivă notă de inedit lașul a găzduit 
în lunile ce au trecut mari serbări 
populare : „Sărbătoarea teiului" in 
parcul Copou, „Sărbătoarea bojdeucii 
lui Creangă". De două ori pe săptă- 
mină, în parcul Expoziției și în Co
pou au ioc concerte de fanfară. Și 
pentru că In Iași aproape fiecare 
stradă, fiecare casă îți vorbește de 
unii dintre cei mai iluștri reprezen
tanți ai culturii române (Eminescu, 
Creangă, Sadoveanu etc.) din această 
vară tot vestita grădină a Copoului 
găzduiește in fiecare simbătă seara 
transmisii după înregistrări pe benzi 
de magnetofon : „Mihail Sadoveanu 
citind din Eminescu*'. Paralel, s-au 
inaugurat și permanentizat spec
tacole de același gen la bojdeuca lui 
Creangă : „Sadoveanu citind din 
Creangă" și la Galata — „Sadoveanu 
citind din cronici".

Ce dovedesc acest* exemple ? Că 
într-un oraș în care — cu alte pri
lejuri — ni se demonstra imposibi
litatea organizării unei variate sta
giuni estivale, diq cauza insuficien
tei baze materiale, s-a reușit intr-un 
scurt răstimp, cu investiții supli
mentare minime, să se definitiveze 
un ansamblu de manifestări a căror 
principală calitate rămine tocmai în
țelegerea nuanțată a specificului 
estival.

Pledoariile repetate în acest sens 
și-au arătat roadele și in Capitală. 
In plus față de proiectele comuni
cate publicului. Comitetul pentru 
cultură și artă al municipiului Bucu
rești a montat, cu concursul unor 
entuziaști artiști și tehnicieni, un re
marcabil spectacol de sunet și lu
mină la rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu, vibrant mesaj patriotic 
care a găsit la public un ecou de
pășind cele mai optimiste așteptări 
ale organizatorilor. Caracterul exem
plar al acestei inițiative, soluțiile 
adoptate (imprimarea vocilor pe 
bandă de magnetofon. amplasarea 
riguros ginditâ și artistic realizată a 
unor proiectoare împrumutate de la 
teatre. sonorizarea excelentă) de
monstrează o dată mai mult cit de 
nefondată este poziția celor care 
scuză inactivitatea artistică pe tim
pul lunilor de vară prin absența 
unor pretențioase dotări. Pe de altă 
parte, spectacolul bucureștean ilus
trează avantajele, posibilitățile prac
tic nelimitate de care dispune o ma
nifestare în aer liber — comparativ

eu cea organizată în fală — pentru 
a se transforma într-un act cultural 
cu profunde rezonanțe educative, cu 
largă capacitate de convingere și in
fluențare a publicului larg.

Iată, de pildă, prin contrast, ce r 
cuprins afișul cultural al ultimelor 
luni in alte orașe. La Arad — doar o 
serie de spectacole artistice, in spe
cial de muzică populară și ușoară, 
alături de filme grupate in cicluri 
precum : „Zilele filmului românesc", 
„Frumusețea peisajului românesc**, 
„Trepte spre culmi în sportul româ
nesc".

La Cluj, de asemenea, doar clteva 
spectacole ale artiștilor profesioniști 
și amatori au ținut tot greul lunilor 
de vară. Este adevărat că aici Tea
trul Național a susținut spectacole 
în aer liber. In cadrul natural al 
Munților Apuseni, cu piesa „Avram 
Iancu“ de Al. Voitin, că au fost or-

• La lași poate fi ascultat Mihail Sadoveanu citind 
din Emlnescu, din Creangă și din cronici • 0 sur
priză bucureșteană : „Sunet șl 
scriitorilor din Cișmiglu" • La 
estival • Nimic nou pe afișul 

clujean

lumină la rotonda 
Pitești - relache... 
estival arădean și

ganirate serbări popular* la Măgoala 
(cu ocazia sărbătoririi lui Pintea Vi
teazul). la Mănăstirea, Pădurenl 
(„împănatul boului") sau pentru 
muncitorii forestieri și constructorii 
sistemului hidroenergetic de pe So
meș, la Tarnița, Bucea. Răcătău. Ne- 
greni. Este adevărat că pe principa
lele trasee turistice ale județului s-au 
organizat muzee și expoziții de artă 
populară. Dar toate acestea s-au pe
trecut in afara reședinței de județ, ast
fel că marele centru cultural arde
lean, dispunind de teatre, opere, fi
larmonică, orchestre de muzică 
populară și ușoară, cu sute de ar
tiști, a trebuit să se mulțumească cu 
un program sărac, cu totul insufi
cient pentru o localitate cu zeci de mii 
de locuitori Or, este de la sine în
țeles că manifestările in aer liber 
ar fi trebuit să aibă in primul rind 
un caracter profund educativ, că 
ele ar fi avut menirea să se trans
forme in colocvii despre dragostea 
față de patrie, despre viața noastră 
nouă și oamenii care o construiesc. 
Fără a contesta utilitatea caracteru
lui distractiv al stagiunii estivale, nu 
putem totuși accepta ideea — pre
zentă in multe locuri — ca tocmai 
acesta să fie predominant.

Consideră organele culturale ară- 
dene sau clujene că sporind numă
rul spectacolelor la sală au dat un 
răspuns mulțumitor solicitărilor pu-

bllculul ? Tn acest sena am făcut o 
interesantă experiență : am citit pro
gramul cultural al actualei perioade 
in clteva din județele amintite, fă- 
cind abstracție de numele lunilor ce 
apăreau tn fruntea textului. Rezul
tatul a fost edificator : aproape ni
mic nu lăsa să se înțeleagă că ma
ni testările se desfășoară intr-un ano
timp anume. Așa-zisa stagiune esti
vală era de fapt un program cultu
ral obișnuit, alcătuit pentru 2—3 luni 
oarecare. Situație inexplicabilă de 
vreme ce, nu cu mulți ani în urmă, 
locuitorii Clujului (cei care azi aș
teaptă investiții de fantezie in mate
rie de stagiune estivală) puteau a- 
sista la spectacole pe lacul din parc, 
la concerte de fanfară etc.

La Pitești se poate intilni o situa
ție șl mai surprinzătoare. Dintre an
gajamentele formulate la începutul 
sezonului au prins viața doar cele 

referitoare la ser- 
■ bările cimpencști 

in diferite comu
ne din județ. în 
rest, promisiuni
le teatrului s-au 
aminat (cu o sin
gură excepție — 
prezentarea pie
sei „Io, Mircea 
Voievod" In aer 
liber, pe dealul 
Mateiașului — 
care nu schimbă 
cu mult situația, 
deoarece nu reșe
dința de județ a 

fost beneficiară), spectacolele artistice 
in piețele orașului au rămas pe hir- 
tie, glasul fanfarelor nu s-a auzit. 
La Pitești, în această vară a fost 
„relache... estival".

Scurta trecere în revistă ne-a ofe
rit posibilitatea să constatăm că nu 
există nicăieri dificultăți insurmon
tabile în calea realizării mult aștep
tatelor stagiuni estivale. Cu interes 
și bunăvoință, de pildă, s-a rezolvat 
in Capitală situația „Arenelor roma
ne", absente ani de zile de pe afișul 
cultural bucureștean. In prezent, da
torită amenajărilor făcute, Opera 
Română a putut susține în condiții 
optime o suită de spectacole cu „Tra- 
viata", „Lacul lebedelor", ..Liliacul", 
care vor fi reluate, tot aici, in cu- 
rind. Apreciem că la fel s-ar fi pu
tut proceda și in alte părți unde 
există teatre de vară, dar condițiile 
improprii împiedică buna lor exploa
tare. Exemplul Capitalei, al lașului 
— care In acest an s-au apropiat 
mult de ceea ce ar trebui să fie o 
stagiune estivală ideală — ar fi de 
dorit să devină molipsitor. Preceden
tul fiind creat, mai este incă vreme 
pentru noi inițiative.

Semnarea unui Acord 
de colaborare culturală

La București semnat joi un
Acord de colaborare culturală și ști
ințifică intre guvernul Republicii So
cialiste România șl guvernul Repu
blicii Democratice Populare a Yeme
nului.

Documentul prevede vizite recipro
ce ale unor oameni de știință șl cer
cetători pentru studii, documentare 
și conferințe, schimburi de cărți, 
publicații și alte materiale de infor
mare științifică, acordarea reciprocă 
de burse pentru studii și specializa
re, schimburi de formații artistice, 
organizarea de expoziții cu teme din 
domeniile culturii, științei și artelor. 
Acordul prevede, de asemenea, cola
borarea intre agențiile de presă, ra
diodifuziunea și televiziunea din cele 
două țări, schimburi bilaterale in do
meniul turismului și sportului, cola
borarea în domeniul medicinii și să
nătății publice.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, președintele Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii Române, 
iar din partea Republicii Democratice 
Populare a Yemenului de Abdalah 
Ahmed El-Khamry, membru al Co
mitetului Executiv, secretar general 
adjunct al Frontului Național, mi
nistrul informațiilor și culturii din 
această țară.

La semnare au asistat Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Vasile Alexandrescu. ad
junct al ministrului învățămintului, 
Eugen Mareș, adjunct al ministrului 
sănătății. Dinu Buznea, vicepreședin
te al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie. Ion Brad și Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinți ai 
C.S.C.A., Mihail Bujor Sion, pre
ședintele Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune, Ion Mărgineanu, 
director general al Agenției Române

de Presă „Agerpres*', funcționari m- 
periori din M.A.E, șl C.S.C.A.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membrii delegației din Republica De
mocratică Populară a Yemenului 
aflați in țara noastră cu acest prilej 
— Mohammed AU Haitham și Mo
hamed Abdul Kawl, membri ai C.C. 
al Frontului Național din R.D.P.Y^ 
Mohamed Nasser Mohamed, direc
tor al Agenției Naționale de Știri 
(A.I.A.)

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, tovarășii Dumitru Popescu și 
/Xbdallah Ahmed El-Khamry au re
levat că aplicarea prevederilor A- 
cordului încheiat va contribui la 
adincirea legăturilor pe multiple 
planuri dintre cele două țări, la dez
voltarea colaborării dintre ele, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
unității și coeziunii frontului anti- 
imperialist. al păcii și securității în 
lume.

In aceeași zi au fost semnate înțe
legerile de colaborare intre Radio- 
televiziunea Română și Radiotelevi- 
ziunea din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, precum și 
între Agenția Română de Presă „A- 
gerpres" și Agenția Națională de 
Știri (A.I.A.) a Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului. Do
cumentele au fost semnate din partea 
română de Mihail Bujor Sion, pre
ședintele Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune, și Ion Mărgi
neanu, director general al „Ager
pres". iar din partea Republicii De
mocratice Populare a Yemenului de 
Mohamed Nasser Mohamed, director 
al Agenției Naționale de Știri (A.I.A.) 
din această țară.

După ceremonia semnării, tovarășul 
Dumitru Popescu a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

R. CONSTANTINESCU 
I. CALIAN
M.CORCACI
G. GOIA

Campingul din stațiunea ,Jupiter' — Mangalia Nord Foto : S. Cristian

17.00 Deschiderea emisiunii. Cupa 
vacanței.

JS.OO Căminul. Emisiune de Ion 
Dumltrașcu și Octavian Niță.

18,50 Lumea copiilor. Familia năz
drăvană la

19,10 Tragerea I.oto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică Internă de 

Eugen Mândrie.
20.15 Patria. în cîntecele ostășești. 

Program susținut de muzica 
reprezentativă a armatei. 
Dirijor : Lt. col. Emil Chlriac.

20.30 Film distractiv.
21.00 Panoramic științific.
21.30 Film artistic : „Roman 

corespondență" (partea 
Ii-a).

M.45 Telejurnalul de noapte.

prin

Ieri au început la Sinaia

LUCRĂRILE
CELEI DE-A 21-A CONFERINȚE 

INTERNATIONALE PUGWASH
La Sinaia a Început joi cea de-a 

21-a Conferință internațională Pug
wash.

Organizate la Inițiativa unor emi- 
nenți savanțl, ca Bertrand Russell și 
Albert Einstein, conferințele Pug
wash au drept scop conjugarea e- 
forturilor personalităților vieții ști
ințifice mondiale in vederea parti
cipării lor la soluționarea unor pro
bleme cardinale care confruntă lu
mea contemporană.

Actuala conferință — ca și cel* 
precedente — ilustrează dezvoltarea 
mișcării Pugwash. responsabilitatea 
oamenilor de știință față de soarta 
omenirii, față de preîntimpinarea 
unui război termonuclear, hotărirca 
lor de a pune cuceririle științei in 
slujba progresului și civilizației.

Tntilnirea Pugwash de la Sinaia 
reunește, la masa dezbaterilor, peste 
100 de cunoscuți oameni de știință 
— laureați ai Premiului Nobel, aca
demicieni. specialiști și experți, re
prezentanți ai unor universități, in
stitute și asociații științifice din 
32 de țări. Sînt prezenți, ca invitați, 
delegați ai O.N.U. și ai altor orga
nizații internaționale.

Participanții vor avea un schimb 
deschis de opinii și idei in probleme 
de o deosebită însemnătate și ac
tualitate, cum ar fi : securitatea eu
ropeană ; dezarmarea ; prevenirea și 
soluționarea conflictelor locale ; me
diul ambiant ; cooperarea tehnolo
gică și economică ; extinderea și di
versificarea relațiilor dintre țări, in 
spiritul normelor fundamentale ale 
dreptului și legalității internaționale. 
Ei au, de asemenea, prilejul de a 
formula sugestii și propuneri con
crete cu privire la pregătirea și or
ganizarea Conferinței general-euro- 
pene, precum și in legătură cu cele
lalte probleme puse in discuție, a- 
ducindu-și astfel contribuția la opera 
de destindere și colaborare interna
țională.

Președintele celei de-a 21-a Con
ferințe Pugwash. prof. Corneliu Pe- 
nescu, președintele Comitetului Na
țional român Pugwash, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, a rostit cuvintul 
inaugural, salutindu-i pe cei pre
zenți, urindu-le succes in desfășu
rarea lucrărilor.

In continuare, secretarul Consiliu
lui de Stat. Constantin Stătescu, a 
dat citire Mesajului președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ccaușescu. 
adresat participanților la conferință. 
(Mesajul il publicăm in pagina ’I a 
ziarului).

Mesajul a fost urmărit cu atenție 
și primit cu vii și puternice aplauze 
de intreaga asistență.

Ambasadorul llkka Pasiinen, re
prezentant special:'ț>6htru dezarmare

al secretarului general el O.N.U., a 
transmis Mesajul adresat conferin
ței de U Thant, in care este subliniat 
rolul oamenilor de știință in dezba
terea și rezolvarea problemelor ma
jore ale contemporaneității.

In decurs de mal mulți ani — s« 
spune in mesaj — am urmărit acti
vitatea conferințelor Pugwash cu un 
deosebit interes. Și aceasta fiindcă 
ele reunesc pe cei mai proeminențl 
oameni de știință și specialiști, din 
toate colțurile lumii, pentru a discu
ta și a exprima opinia lor privitoare 
la cele mai arzătoare probleme ale 
zilelor noastre. Simultan, aceste pro
bleme prezintă un interes vital pen
tru comunitatea internațională In 
ansamblul ei și pentru Organizația 
Națiunilor Unite, in special. După ce 
relevă aportul mișcării Pugwash la 
stabilirea consecințelor economice și 
6ociale ale cursei înarmărilor, mesa
jul secretarului general al O.N.U. 
exprimă convingerea că manifestarea 
de la Sinaia va marca o nouă contri
buție la adincirea Înțelegerii mutua
le. la statornicirea unui climat cje 
destindere, încredere și colaborai j 
între popoare.

Președintele Consiliului popular al 
orașului Sinaia, Constantin Neagu, a 
adresat celor de față un cuvînt de 
bun sosit,.

In numele participanților, prof. FL 
Alfven (Suedia), președintele Pug
wash, laureat al Premiului Nobel, a 
exprimat mulțumiri pentru importan
tul mesaj transmis de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
pentru atenția pe care șeful statului 
român o acordă conferinței. De ase
menea, a mulțumit pentru mesajul 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant. A fost exprimată, totodată* 
satisfacția pentru condițiile optime 
asigurate de gazde bunei desfășurări 
a lucrărilor. El a prezentat, apoi, 
concluziile conferinței precedente, ți
nută la Fontana (S.U.A.), evidențiind 
și unele sarcini de viitor ale mișcării 
Pugwash.

In continuarea ședinței, prof. Sir 
Rudolf Peierls (Anglia), președintele 
Comitetului permanent al Pugwash, 
a adus un omagiu memoriei savan
tului sovietic I. E. Ta mm, persona
litate cunoscută a mișcării Pugwash.

Secretarul general al Pugwash, 
prof. J. Rotblat (Anglia), a expus 
principalele acțiuni desfășurate da 
mișcarea mondială a oamenilor de 
știință în ultimul an, după care au 
urmat dezbateri generale, In ședință 
plenară.

In cursul după-amiezil s-a trecut la 
examinarea pe grupe de lucru a pro
blemelor înscrise pe agenda reuniu
nii.

Prima zi a conferinței s-a încheiat 
cu un simpozion cu tema „Poluarea 
apelor". • ‘ (Agerpres)

Conferință de presă

la Ambasada R.P.D. Coreene
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• Asediul : PATRIA — »; 11,30; 
34; 16,30; 19; 21.15.
© Brigada Diverse în alertă : 
CENTRAL — 10; 12.30; 15; 17.30; 
20. BUCEGI — 15,30; 18, la grădină 
— '20,15. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; la grădină — 20,15.
« Riscul : VICTORIA — 9; ** ’*• 
13,30; 16; 18,30: 20.45.
• Parada circului (pe ecran pa
noramic) : SALA PALATULUI — 
19,30 (seria de bilete — 3 325).
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL — 
9; 12,30; 16.15; 20. BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, GRADINA DOI
NA — 19,30.
• Facerea lumii : LUMINA — 9- 
15,45 In continuare ; 18,15; 20,30.
• Simon Bolivar : CAPITOL —

11,15;

9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, la 
grădină — 19,45, FEROVIAR — 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Spartacus : CINEMATECA (sala 
Union) — fi; 12.15; 15,30; 19.
• Tick, Tick, Tick : FAVORIT —
9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Program pentru copil : DOINA 
— 10.
• O poveste ca-n basme : DOINA 
— 11,30: 13.45.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DOINA — 16; 19,30.
• Tunelul : MUNCA — 16; 13; 20.
• Taina se dezleagă ; Motet pen
tru primăria din Torun. Stele pe 
gheață : TIMPURI NOI — 9—28 în 
continuare.
• Meridianul zero : DACIA — 
8.30—20 în continuare.
o Omul orchestră: SCALA
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
ia grădină — 19,30. MELODIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO-

9;

DERN — 8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, la grădină — 
19,30, GRADINA SELECT — 19,30.
• Detașamentul roșu de femei : 
VIITORUL - 16: 18; 20.
• Floarea soarelui : FLAMURA - 
9; 12; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 15; 
17.30; 20, GRADINA PARCUL HE 
RASTRAU — 20.
• B. D. intră în acțiune ; Brigada 
Diverse în alertă : AURORA — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
13,15; 20,30, VOLGA — 9.30; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30, ARTA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
e Săptămina nebunilor : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20. LIRA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți :
EXCELSIOR — 9,ÎS; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 
13; 20,30.
Î Romeo șl Juliet* 5 FLOREAS-

A — 15,30; 19.

*

*

SALUT COLEGIAL 

ZIARULUI „ZORI NOI11!

POEZIA NU SE RECUNOAȘTE ÎN VERSUL CONFUZ
(Urmare din pag. D

tuturor servitutilor și mă- 
rețiilor ei — e o prospec
te lucidă și un proiect, 
exprimat Intr-un limbaj 
propriu, in care datele 
realului iși divulgă și-și 
complică secretele pe mă
sura dezvăluirii lor. În
țelegem atunci că Poezia 
nu poate să se nască din 
stupoare, din stări sopori
fice. din sincopa intelec
tului.

Poezia și timpul — 
timpul istoric — se află 
Intr-o perfectă comunica- 
biUtate, interferență ți 
interdependență. Intr-un 
timp in care cercetarea 
Cosmosului, a microcosmo
sului, a tainelor geneticii 
frizează simbolistica poe
tică, e limpede că poezia, 
beneficiară a științelor, nu 
poate să se resemneze la 
rolul vasal la care ar con
damna-o ipotezele de tor- 
poare.

Pentru noi, poeții unui 
spațiu in care ne propu
nem nu numai să cunoaș
tem lumea, dar s-o și 
transformăm, poezia mai 
ciștigă o valență : e anti
ciparea activă, militantă, 
eficientă a unui proiect 
în devenire. Fără accep
tarea unei asemenea di
mensiuni, poezia se con
damnă la un deces degra
dant, prin căderea in 
desuetudine.

O artă care nu participă 
la descifrarea marilor în
trebări ce se pun omului, 
unui om angrenat intr-o 
gigantică operă de con
strucție, cea mai seducă
toare aventură a spiritu
lui, proiect ce constituie 
prin însăși esența lui o 
formă a celei mai înalte 
Poezii — o asemenea artă 
încetează să mai fie ce se 
îndărătnicește să se nu
mească și devine o tristă 
inutilitate.

Marile momente poetice

ale Istoriei, fie că au fost 
semnate Homer, Dante, 
Hugo sau, in literatura 
noastră, Eminescu, s-au 
constituit in piscuri ale 
gîndirii prin puterea lor 
de a descoperi noi terito
rii de sensibilitate, dar 
mai ales prin forța lor de 
imaginare a unor noi pro
iecte menite să ducă la 
desăvirșirea omului.

Toate epocile istorice au 
cunoscut o poezie majoră 
și una subalternă : a ne
putinței, a abandonului, a 
demisiei din fața vieții. 
Nefericirea a fost de na
tură lingvistică : și una și 
alta s-au numit poezie, 
fără să se observe, intot- 
deauna, că prima era sin
gura îndrituită să poarte 
acest nume, că cealaltă il 
uzurpa. Și dintr-o confu
zie a sentimentelor : ma
rele, adevăratul poet era 
mistuit de melancolia de 
a nu putea să spună lu
mii cit ar voi, eelălalt,

devorat de neputința ti 
spună ceva.

Poezia minoră, expresie 
a vidului de gindire, tră
iește o penibilă dramă a 
disproporțiilor : cu cit 
descrește spre valoarea 
zero, cu atit sporește in
tr-o gestică abuzivă, ob
sesiile ei răminind ace
leași : disperarea, senti
mentul disoluțiilor apoca
liptice, angoasele terifian
te. O asemenea poezie, a- 
nunțind crepusculul con
diției umane, e de două 
ori vinovată : o dată fi
indcă minte, și a doua 
oară fiindcă simulează 
arta.

Atita vreme cit va exis
ta omul pe pămint, va 
exista și proiectul, adică 
speranța, adică poezia, a- 
devârata, marea, inepui
zabila poezie.

Și asta, dintr-o fatalita
te biologică : omul, însuși. 
Omul e o chintesență a 
Poeziei.

In anii construcției socialiste, 
județul Suceava — ca toate ce
lelalte județe ale țării — a cu
noscut o puternică dezvoltare 
economică și social-culturală. 
Înalte perspective, pe multiple 
planuri, s-au deschis pentru a- 
cest ținut de glorie al istoriei 
românești și, pe bună dreptate, 
se poate afirma că vatra fostei 
cetăți de scaun — Suceava — a 
devenit un oraș simbol al dinu- 
mismului și tinereții noastre so
cialiste.

Prefigurând amplele transfor
mări ale județului, cotidianul su
cevean și-a luat — în urmă cu 
25 de ani — numele de „Zori 
noi". Excelentă anticipare pen
tru acel ani. Iar ziarul, organ al 
Comitetului județean Suceava al

P.C.R. și al Consiliului popular 
județean, fidel numelui său, a 
înfățișat consecvent tot ceea ce 
era nou și viguros in viața ju
dețului, în toate domeniile.

Redacția ziarului „Scinteia* 
urează colegilor de la „Zori noi“, 
la aniversarea unui sfert de 
veac de activitate, noi și însem
nate succese în îndeplinirea sar
cinii de a sluji politica partidu
lui în toate domeniile de activi
tate. Dorim ziarului „Zori noi* 
să-și îmbunătățească neîncetat 
conținutul și forma publicistică, 
pentru a se afirma In continuare 
ca promotor al noului, ca expo
nent al opiniei publice, ca luptă
tor ferm pe frontul activității 
ideologice și politice a partidu
lui nostru.

La sediul Ambasadei R.P.D. Co
reene din București a avut loc joi 
la amiază o conferință de presă in 
legătură cu propunerea Societății de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
privind realizarea călătoriilor libere, 
organizarea corespondenței și in- 
tilnirilor intre membrii de familie, 
rudele și prietenii aflați despărțiți 
în Nord și in Sud. ca urmare a dez
membrării artificiale a patriei, in 
urma ocupării Coreei de sud de că
tre imperialiștii americani.

Au participat ziariști din Capitală, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie 
a Republicii Socialiste România. Au 
luat parte membri ai corpului di
plomatic, corespondenți ai presei 
străine.

Cu acest prilej, ambasadorul Kang 
Iăng Săp a informai pe cei pre
zenți asupra acestei noi și construc
tive propuneri menită să favorizeze 
dezvoltarea legăturilor dintre Nord 
și Sud, să stimuleze curentul de uni
ficare a patriei.

Amintind că transmiterea veștilor, 
precum și întilnirea membrilor de 
familie, a rudelor și prietenilor des
părțiți au constituit, de fapt, una din 
problemele pe care partea nord-co- 
reeană a propus-o încă de mult și 
acceptarea ei, de data aceasta, de 
către Crucea Roșie sud-coreeană 
constituie un lucru îmbucurător, 
vorbitorul a spus : Aceasta repre
zintă o dovadă grăitoare a justeței 
și a vitalității liniei echitabile și 
rezonabile de unificare independen
tă a patriei, consecvent susținută de 
Partidul Muncii din Coreea și de 
guvernul R.P.D. Coreene, o prețioa

să victorie repurtată de poporul 
nostru, care a dus o luptă energica 
pentru realizarea ei. De aceea, a 
spus vorbitorul, pornind de la 
dorința comună a întregului popor, 
ca și de la principiile umanitare, 
realizarea oficială a contactului di
rect intre societățile de Cruce Ro
șie din Nordul și Sudul Coreei de
notă că problema stabilirii de con
tacte intre Nord și Sud — problemă 
pe care guvernul R.P.D. Coreene a 
ridicat-o in mod consecvent ca fiind 
una din căile corecte și oneste da 
apropiere a compatrioților și de rea
lizare a unificării independente șl 
pașnice a patriei — este pe cale să 
intre in stadiul soluționării.

Arâtind că poporul coreean nu » 
fost niciodată singur în lupta sa, 
vorbitorul a exprimat și de această 
dată recunoștința pentru atitudinea 
de solidaritate a poporului frate ro
mân, pentru sprijinul activ al gu-< 
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia.

Poporul român, a spus ambasado
rul Kang Iăng Săp, și-a manifestat 
deplina sa adeziune și solidaritate 
față de lupta dreaptă a poporului 
coreean de 40 de milioane pentru 
izgonirea trupelor agresoare impe
rialiste americane din Coreea da 
sud, pentru realizarea unificării paș
nice a patriei de către poporul co
reean însuși, fără nici un amesteo 
din afară.

Ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București a răspuns apoi întrebări
lor ziariștilor.

★
Conferința de presă a fost urmați 

de un cocteil.
(Agerpres)

întoarcerea delegației 
oamenilor de știința 

de la Moscova

teatre
• Teatrul de Operetă (1* teatrul 
de vară „23 August") : Logodnicul 
din Lună — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Are
nele Romane) : Su» pe acoperiș... 
în sae — 20.

• Teatrul Gluleștl (la Teatrul d« 
vară „Herăstrău) : Gîlcevile din 
Chloggia — 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul 
Cișmiglu) : Spectacol de sunet și 
lumină — 20; 20,45.

Delegația oamenilor de știință ro
mâni, condusă de acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, care a 
participat la lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres internațional de 
Istoria științelor de la Moscova, s-a 
înapoiat in Capitală.

Referindu-se la această manifestare 
științifică de prestigiu, acad, Miron 
Nicolescu a declarat, printre altele, 
redactorului Constantin Pavel, de la 
Agenția română de presă ,(Ager
pres" : Congresul a reunit peste 2 000 
de savanți din 41 de țări. In cadrul 
lucrărilor au fost dezbătute probleme 
importante privind istoria dezvoltării 
științelor. Delegația română, formată 
din 38 de specialiști din diverse do
menii ale științei, a prezentat nume
roase comunicări, care au suscitat in
teresul participanților prin ridicata 
lor valoare științifică și a participat 
la dezbaterile ce au avut loc in co
locviile și comisiile congresului. Cu

acest prilej, între oamenii de știință 
români și colegii lor de peste hotare 
s-au stabilit noi contacte și relații de 
prietenie.

Totodată, a subliniat savantul ro
mân, am avut o întrevedere cu Mstis
lav Keldiș, președintele Academiei d* 
Științe a U.R.S.S., in cadrul căreia am 
discutat probleme privind viața știin
țifică din cele două țări. Au fost sub
liniate cu acest prilej Încă o dată bu
nele relații de prietenie și colaborare 
existente între oamenii de știință 
români și cei sovietici, între cele două 
academii, precum și posibilitățile de 
dezvoltare continuă a acestora în 
viitor.

Lucrările congresului, a încheiat 
acad. Miron Nicolescu, constituie o 
contribuție la o mai bună înțelegere 
și apropiere intre oamenii de știință 
din diverse țări ale lumii, la cunoaș
terea preocupărilor lor actuale în a- 
cest important domeniu al activității 
umane.
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ÎNTÎLNIRI
LA C.C. AL P.C.R.

Joi. tovarășul Paul Niculesru-M 
zii. membru al Comitetului Execi 
tiv. b] Prezidiului Permanent, srcrt 

?ft.C C c' rC R" *’* ,nlUn,t c 

Alinovi. membri ai Direcțiunii P: 
Udului Comunist Italian, cere, la i

Joi dimineața, o delegație a P.C.R.. 
formați din tovarășii Paul NIcuIcfcu- 
‘Tiril. membru a! Comitetului Exe

cutiv. al Prezidiului Permanent, m?- 
cretar al CC. al PCJR.. Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al CC. a! P.C.R.. 
A den Militară, membru al C.C. al 
P.C.R.. sef de secție la C C. al 
P.C .R„ și Ton Cumpănașu. prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. s-a intiinit cu delegația Fron
tului Național din Republica Demn-

Joi după-amiază. tovarășul Mlhat 
Daiea. membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R..
-a Intiinit cu tovarășul Jose Costa 

do Souza. membru al C.C. al P.C. 
Brazilian. conducâ’orul delegației 
C.C. al P.C. Brazilian, care, la in

VIZITELE DELEGAȚIEI MILITARE 
A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Joi. delegația militară a Republicii 
Populare Chineze, condusă de tova
rășul Li Dă-șin, membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
șeful Direcției generale politice a 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare. care face o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră, a fost 
oaspete al municipiului și județului 
Brașov.

Delegația a fost însoțită de gene
ral de armată Ion Ioniță. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul forțelor 
armate, precum și de Cian Hai-fun. 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București.

în cursul dimineții, delegația mili
tară chineză a vizitat o unitate mi
litară, unde au fost prezentate exer
ciții tactice și o parte a bazei militare 
de instrucție.

Delegația militară chineză a fost 
primită la consiliul popular județean 
cte tovarășul Constantin Drugan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov’ al P.C.R.. 
președintele consiliului popular ju

Plecarea tovarășului 
losif Banc la Budapesta

Joi dimineața a plecat la Buda
pesta tovarășul losif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul agriculturii, industriei alimen
tare. silviculturii și apelor, pentru a 
participa. Ia invitația tovarășului 
Vâlyi Peter, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Munci toresc-Tâ- 
rânesc Ungar, la festivitatea de des
chidere a Expoziției mondiale de vi- 
nătoare, organizată in capitala R. F. 
Ungare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți tovarășii Mihai Mari
nescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Angelo Miculescu, mi
nistru secretar de stat, Petru Burlacu,

Plecarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto română

Joi dimineața, tovarășul Miron 
Constantinescu. membru supleant ai 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, a primit delegația 
Asociației de prietenie sovieto—ro
mână, condusă de Boris Grigorievici 
Andreev, rectorul Școlii superioare 
din Leningrad a P.C.U.S., membru in 
conducerea filialei din Leningrad a 
Uniunii asociațiilor sovietice de prie
tenie și legături culturale cu străină
tatea, care a făcut o vizită de priete
nie in tara noastră și a participat la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
XXVII-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

La primire, care s-a desfășurat in- 
ti-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au luat parte Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Octav Liyezeanu. 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea membru in Biroul Consiliului 
General A.R.L.U.S., și Ion Stoian. 
rectorul Academiei de invățâmînt 
social-politic ..Ștefan Gheorghiu“ de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea, v. S. 
Tikunov. ministru consilier al Amba
sadei U.R.S S. la București

★
în aceeași zi, delegația Asociației 

de prietenie soviet o—română a părâ- 
cit Capitala, plecînd la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeți’ au fost salutați de Octav Li
vezeanu. vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, membru in Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S., și Ion 
Stoian. rectorul Academiei de înyațj- 
mint social-politic ..Ștefan Gheor
ghiu*1 de pe lingă C.C. al P.C.R.

vremea
Teri in țară : Vremea s-a ameliorat. 

Cerul a devenit variabil. Ploi slabe 
s-au semnalat numai in cursul di
mineții in nordul Olteniei și in Car- 
pații de curbură. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila intre 13 grade la A- 
vrămeni și 25 grade la Moldova Ve
rbe. în București : Vremea s-a ame
liorat Cerul a fost mai mult no- 

vitația C.C. al P.C.R.. și-au petrecut 
concediul de odihnă în țara noastră.

A participat tovarășul Stefsn An
drei. prim-adjunct de șet de secție 
la C C. al PC R

întilnirea si discuțiile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, tovărâ- 

ci atică PopnL.rft q Yemenului, com
pușii din Ah lalaii Ahmed El-Kbamry. 
membru al Comitetului Executiv, sc- 
c-etar general adjunct ni Frontului 
Național, ministru al Informațiilor si 
culturii din R.D.P.Y., Mohammed Aii 
Haltham și Mohamed Ahdul Ka'vi, 
membri ai C.C. al Frontului Națio
nal din R.D.P.V.. care, la Invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită m țara 
noastră.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie șl cordialitate.

v'.tația C.C. al P.C.R. a fâcut o vi
zită in țara noastră.

Convorbirile care au avut loc cu 
ace.-! prilej s-au desfășurat intr-un 
spirit de prietenie și cordialitate to
vărășească.

dețean. In cadrul întrevederii, oaspe
ților le-au fost înfățișate realizări ale 
oamenilor muncii din județul Brașov, 

in continuare a fost vizitată Uzina 
de autocamioane din Brașov. Ing. 
Gheorghe Trică. directorul Centralei 
industriale de autocamioane și trac
toare, și alți specialiști au înfățișat 
oaspeților chinezi realizările marii 
uzine brașovene, noile tipuri de 
autobasculante, autocamionul cu mo
tor Diesel ..R.O.M.A.N." și altele. 
Membrilor delegației, care au parcurs 
apoi o serie de sectoare de produc
ție. li s-a făcut o călduroasă primire 
din partea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor acestei importante uni- 
1 «ți a industriei noastre constructoa
re de mașini.

Seara, in onoarea delegației milita
re chineze, general-locotenent Vasile 
Milea a oferit un dineu, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
teneasca. Gencral-locotenent Vasile 
Milea. Țan Ll-huai, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, loc
țiitor al comandantului Forțelor Ae
riene Militare ale Armatei Populn-e 
Chineze de Eliberare, și Constantin 
Drăgan au rostit toasturi.

(Agerpres)

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și alte persoane oficiale.

Au fost de față Laszlo Kineses. în
sărcinat c i afaceri ad-interim al R.P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

La sosirea pe aeroportul Ferihegy 
au fost de față Dimeny Imre, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe ungar, precum 
și Ioan Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta.

Tn aceeași zi. tovarășul losif Banc 
a vizitat Muzeul agriculturii din ca
pitala ungară și a făcut o vizită la 
gospodăria agricolă de stat Babolna.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
înainte de plecare. conducătorul 

delegației, tovarășul Boris Grigorie
vici Andreev, a făcut următoarea de
clarație unui redactor al Agenției 
române de presă „Agerpres** : Sin- 
tem recunoscători gazdelor noastre 
dragi, conducătorilor Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. pentru invitația de 
a vizita Republica Socialistă Româ
nia. in special in zilele sărbătoririi 
eliberării României de sub jugul 
fascist. Tn timpul vizitei am avut 
posibilitatea să cunoaștem îndea
proape viața poporului român, reali
zările României in domeniul indus
triei. agriculturii, culturii, științei și 
odihnei oamenilor muncii. In timpul 
festivităților la care am participat, 
membrii delegației noastre au 
fost prezentați tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu care am avut convor
biri. La primirea noastră de ast«ăzi 
la C.C. al P.C.R. am exprimat mul
țumiri gazdelor noastre dragi și am 
urat succese in muncă poporului ro
mân.

Aș vrea să subliniez că programul 
vizitei noastre a fost deosebit de in
teresant și frumos. Am fost întimpl- 
nati peste tot cu sentimente de prie
tenie. Apreciem aceste manifestări ca 
o expresie a prieteniei dintre po
porul român și poporul sovietic.

Urez poporului frate român noi 
succese in realizarea hotărîrilor is
torice ale celui de-al X-lea Congres 
al partidului, noi succese în dezvol
tarea și întărirea prieteniei popoare
lor sovietic și roman.

(Agerpres) 

ros dimineața, apoi s-a înseninat 
treptat. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura maximă a a- 
tins 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 august. In țară : Vremea 
va fi in general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale. sub formă de averse, mai frec
vente in zona de deal și de munte. 
Vintul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperatura va creș
te ușor. Minimele vor fi cuprinse in
tre 7 și 17 grade, iar maximele Intre 
17 și 27 grade. în București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi in încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Ploaie’de scurtă durată, in a doua 
parte a intervalului. Vint potrivit. 
Temperatura in creștere ușoară.

Cronica zilei
SOSIREA IX CAPII ALA 

A MINIȘTRI I VI 1)1 /VOLT\RI1 
INDUSTRIALE Șl ȘTIINȚIFICE 

11 FRANȚEI
Joi seara a sosit la București dl. 

Francois-Xavier Ortoli, ministrul dez- 
voltării industriale și științifice al 
Franței, caro, la invitația ministrului 
industriei construcțiilor ci'? mașini, 
loan Avram, va tace o ' irită in tara 
noa-’i t■ ropp:tul O’loj >i 
petele francez a fo<( îritimpinat de 
ministrul român al industriei con
strucțiilor de mașini și de alte per
soane oficiale. In aceeași seară, loan 
Avram a oferit o masa in cinstea oas
petelui francez, la care au participat 
membrii delegației franceze, membri 
ai conducerii M.l.C.M. și ai unor in
stituții economice centrale. La primi
rea pe neroportul Otopeni și la masă 
au participat Pierre releu, ambasado
rul Franței la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Joi după-amiaza a sosit în Ca

pitală Ibrahim Helmi Abdel-Rahman, 
director executiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe. La sosire, pe ae
roportul Otopeni, oaspetele a fost sa
lutat do Petru Burlacu. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion Po- 
pescu. adjunct al ministrului indus
triei ușoare, funcționari superiori din 
M.A.E. A fost de față Li viu Bota, di
rector adjunct al Centrului de Infor
mare al O.N.U. Ia București.

★
La invitația Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste, ne vi
zitează țara Abbas Khalaf, vicepre
ședinte al Partidului Socialist Pro
gresist din Liban. Oaspetele a avut 
convorbiri cu Mihail Levente, secre
tar al Consiliului National, și Marin 
Enache. membru in Biroul Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. în zilele următoa
re. oaspetele vizitează obiective eco
nomice și social-culturale.

★
Joi. delegația Partidului Socialist 

Pacifist din Olanda, condusă de. A. G. 
van dor Spek, deputat în Parlamen
tul olandez, r făcut o vizită la Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, unde a fost primită de 
tovarăș ii Mihail Levente, secretar al 
Consiliului Național, și de activiști.

Discuțiile s-au referit la unele as
pecte ale activității Frontului Unită
ții Socialiste și s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

★
Delegația de specialiști din agri

cultură. condusă de Gheorghe Mol
dovan. adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii .și apelor, care a făcut o vi
zită de documentare in Republica 
Populară Chineză, s-a înapoiat in țară.

Marile manifestări consacrate zilei 
de 23 August, semnificația actului e- 
liberării țării noastre de sub fascism, 
realizările prestigioase obținute de 
poporul român sub conducerea parti
dului său comunist in opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate au fost amplu oglin
dite in paginile presei internaționale, 
prin bogate programe de radio și te
leviziune in diverse țări ale lum;l.

întreaga presă sovietică a publicat 
materiale consacrate . festivităților 
prilejuite de aniversarea zilei de 23 
August, atît la București, cit și i.i 
alte orașe ale țării. După ce reamin
tește evenimentele din august 1911. 
ziarul „IZVESTIA" arată că, aștăzi. 
oamenii muncii din România. înde
plinind hotărîrile Congresului al 
X-lea al P.C.R., iși consacră forțele 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate. „KRASNAIA 
ZVEZDA" evocă cooperarea de arme 
româno-sovietică la zdrobirea Ger
maniei fasciste. Intr-un comentariu 
al postului de radio Moscova se ară
ta. printre altele, că avintul prin 
care trece economia României, cit și 
succesele științei și culturii sale se 
datoreșc uriașei munci de construcție 
a clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare și intelectualității române, 
conduse de partidul comunist. Refe
ritor la schimburile comerciale din
tre Uniunea Sovietică și România, în 
comentariu se subliniază că acestea 
au crescut în ultimele două decenii 
de mal bine de trei ori. „In etapa 
actuală, cind Uniunea Sovietică a 
trecut la îndeplinirea planurilor de 
construire a societății comuniste, iar 
România rezolvă problemele construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, posibilitățile colaborării 
sovieto-române au crescut intr-o mă
sură considerabilă", se spune in co
mentariul postului de radio Moscova. 
Ziarul „TRUD" iși informează citi
torii despre noile centrale electrice 
aflate în curs de construcție în Ro
mânia. publicînd o fotografie ce re
prezintă hidrocentrala de la Porțile 
de Fier. Săptămînalul „OGONIOK" 
publică o amplu corespondență des
pre Gcelași mare obiectiv de la Du
năre. In paginile ziarului „PRAV
DA" a fost inserat un re
portaj al corespondentului său 
de la București, in care este înfățișa
tă activitatea în producție a metalur- 
giștilor și constructorilor de mașini 
din România, relevindu-se pe larg 
munca făuritorilor de turbine de la 
Reșița.

Presa din R. P. Chineză a rezer
vat, de asemenea, spații largi aniver
sării eliberării României de sub jugul 
fascist. Intre altele, postul de radio 
Pekin, într-o emisiune consacrată ma
rii sărbători, arăta că, astăzi, poporul 
român, sub conducerea P.C.R., in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
militează cu toate eforturile pentru 
înfăptuirea unui nou plan cincinal. 
Poporul chinez se bucură din adin- 
cul inimii de roadele victoriei obți
nute oe poporul frate român pentru 
cauza construirii patriei, subliniază 
postul de radio.

Agenția CHINA NOUA a difuzat un 
articol in 'care scoate în evidență că, 
după eliberarea întregii țări, poporul 
român, harnic și curajos, răspunzind 
chemării partidului, a vindecat repe
de rănile războiului, a înfăptuit trans
formarea socialistă a economiei na
ționale și a realizat treptat naționa
lizarea industriei și colectivizarea a- 
griculturii. România a devenit astfel 
o țară avansată, cu o industrie și o 
agricultură dezvoltată.

Intr-un amplu material publicat in 
ziarul iugoslav „POLITIKA" se arată, 
printre altele, că. în ultimii 27 de 
ani. România a înregistrat un impor
tant salt in dezvoltarea economică, 
creșterea venitului național și a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

TELEGRAME
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Seeretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de. Stat al Republicii Socialisto România

BUCUREȘTI
Cu ocazia celei de-a 27-a aniversari a eliberării României, în nu

mele poporului laoțian, al Frontului Patriotic Lao și în numele meu per
sonal îmi permit să vă adresez dumneavoastră și. prin intermediul dum- 
neavonilră, Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socia
liste România, ca și întregului popor frate român, .salutările și urările 
mele cele mai călduroase.

In decursul celor 27 ani, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
cu virtuțile sale de hărnicie șl pricepere, poporul român a învins nenu
mărate greutăți și a obținut numeroase succese in edificarea socialismu
lui. România a atins în prezent un stadiu de progrese remarcabile, cu o 
industrie și o agricultură prospere, cu o știință și tehnică avansate și cu 
un nivel de trai material si cultural al poporului în continuă creștere.

Poporul laoțian, Frontul Patriotic Lao se bucură în mod deosebit de 
aceste mari succese și dorește sincer poporului român să obțină în con
tinuare noi șl mari succese în edificarea unei Românii socialiste pros
pere și în lupta pentru salvgardarea păcii în Europa și în întreaga lume.

în lupta sa pentru salvarea națională, împotriva imperialiștilor 
S.U.A., poporul laoțian nu a încetat niciodată de a fi susținut și ajutat 
efectiv de către Partidul Comunist Român, de către guvernul și poporul 
român.

Folosesc acest prilej pentru a exprima, domnule președinte. în nu
mele poporului și al Frontului Patriotic Lao, sincera noastră recunoș
tință Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru 
sprijinul, și ajutorul lor prețios.

Fie ca legăturile de solidaritate și prietenie frățească dintre popoarele 
noastre să se întărească șl să se dezvolte continuu.

SUFANUVONG
Președintele Comitetului Central 

al Frontului Patriotic Lao

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al. Republicii Socialiste România

Am marea plăcere să adresez Excelenței Voastre, guvernului și po
porului Republicii Socialiste România, felicitări călduroase și sincere 
urări din partea guvernului și poporului Ceylonului, cît și a mea per
sonal, cu fericitul prilej al zilei naționale a țării dumneavoastră.

SIRIMA R. D. BANDARANAIKE,
Prim-ministru al Ceylonului

Prin Ambasada română din Tokio s-a primit o telegramă din partea 
PRIMULUI MINISTRU ȘI MINISTRU AL AFACERILOR EXTERNE AL 
NOII ZEELANDE, KEITH HOLYOAKE, în care se exprimă PREȘEDIN
TELUI CONSILIULUI DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU, guvernului și 
poporului Republicii Socialiste România calde felicitări și salutări din 
partea guvernului și poporului Noii Zeelande cu ocazia zilei de 23 Au
gust. Tn telegramă se exprimă, totodată, speranța că legăturile de prie
tenie și relațiile dintre cele două țări vor continua să se dezvolte în anii 
ce urmează.

Presa internațională despre marea 
sărbătoare a poporului roman

Anul trecut industria a înregistrat o 
creștere de 17 ori mai mare decîl in 
perioada antebelică. Referindu-se la 
noul plan cincinal, ziarul evidențiază 
faptul că se prevede o creștere anua
lă a producției de 12 la sută/ceea ce 
reprezintă cea mai mare rată a creș
te; ii înregistrată in perioada postbe
lică. Evidențiinclu-se principiile de 
bază promovate de România in rela
țiile cu întreaga lume — respectarea 
egalităfii in drepturi, a independen
ței naționale și suveranității, a drep
tului fiecărui popor de a hotărî sin
gur in ce privește propria-i soartă, 
fără amestec din afară — in arti
col se subliniază că la teme
lia colaborării iugoslavo-române se 
află aceleași principii. Relațiile bi
laterale intre cele două țări socia
liste vecine, Iugoslavia și România, 
coincid in mod fericit cu aspira.ții’e 
principale ale popoarelor din cele 
două țări și se includ în procesele 
progresiste ale lumii contemporane, 
scrie ziarul „Politika".

Cotidienele din R.P. Bulgaria și-au 
informat cititorii despre parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii din capitala României. „HA
BOTNICI SKO DELO" scrie că oa
menii muncii bulgari salută poporul 
frate român și-i urează noi succese 
in construcția .socialistă. Tn paginile 
acestei publicații a apărut o primă 
parte dmtr-un reportaj sub titlul 
,,Pe drumurile României", Agenția 
ele Informații B.T.A. a transmis un 
articol intitulat. „Colaborarea rod
nică româno-bulgară", care relevă, 
printre altele, că, in anii construc
ției socialiste, Bulgaria și România 
lărgesc .și dezvoltă in mod neabătut 
tradiționalii lor prietenie pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. „Un rol deose
bit în consolidarea prieteniei și co
laborării dintre cele două popoare 
— se spune in comentariu — il au 
întîlnirile și contactele periodice 
dintre Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu". Totodată, se scoate în 
evidență că Bulgaria și România „se 
pronunță pentru prietenie, colabo
rare și relații de bună vecinătate 
între toate statele balcanice, indife
rent de regimul lor social, cu res
pectarea principiilor independenței, 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale și egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne. 
Ambele țări frățești sint pentru lăr
girea contactelor bi și multilaterale, 
în scopul pregătirii și ținerii confe
rinței general-europene în proble
mele securității și colaborării, fără 
condiții prealabile".

Presa centrală din R.P. Ungară s 
publicat știri in legătură cu aduna
rea festivă și parada de la Bucu
rești. In ziarul „NEPSZABADSAG" se 
arată ca succesele celor 27 de ani 
de la Eliberare sint impunătoare, 
scoțindu-se in evidență câ industria 
română produce in trei săptămini 
cit a produs înainte de război in
tr-un an întreg. La rîndul său, pu
blicația „MAGYAR NEMZET* scrie : 
..România întîmpină cea de-a 
XXVII-a aniversare a eliberării sale 
cu succese însemnate ale sistemului 
său socialist. O jumătate de viață 
de om a fost suficientă ca să fie 
schimbată înfățișarea țării — noi re
giuni industriale, o agricultură or
ganizată după principii moderne, sa
tului i-n fost imprimat un caracter 
orășenesc — și ca să fie schimbată, 
de asemenea, structura societății Ro
lul conducător al Partidului Comunist 
Român determină dezvoltarea Inter
nă și relațiile externe, toate manifes
tările vieții sint pătrunse de iniția
tiva îndrumătoare a partidului". Zia
rul „NEPSZAVA", sub titlul „Sărbă
toarea națională a României", scrie, 
printre altele, că, in organizarea și 
îndrumarea insurecției din august, au 
cucerit prestigiul patrioții și in pri

mul tind comuniștii care au rezistat 
și in condițiile grele ale ilegalității.

Presa poloneză marchează semnifi
cația marelui eveniment in istoria 
poporului român. „TRYBUNA 
LUDU" inserind materialul „Sărbă
toarea României populare", scrie 
printre altele : „Revoluția populară 
din august a pus bazele procesului 
de transformări fundamentale din 
viața internă a României. Sub con
ducerea clasei muncitoare și a parti
dului său. România a pășit pe ca
lea construcției socialiste ; în pre
zent, România dispune de o indus
trie puternică ce satisface nu numai 
necesitățile interne ale țării, dar 
produce multe mărfuri pentru ex
port".

Marele eveniment de la 23 August 
este relevat, de asemenea, de diver
se publicații din R.S. Cehoslovacă. Tn 
paginile ziarului „SVOBODNE SLO- 
VO“, sub titlul „Zile ' de neuitat", 
este scoasă in evidență contribuția 
de preț a armatei române la înfrân
gerea definitivă a hoardelor- hitle- 
riste. „Umăr la umăr cu ostașii so
vietici. aproape o jumătate de milion 
de bărbați români, luptind 260 de 
zile pe cel . de-al doilea front al 
războiului mondial, au eliberat nord- 
vestul României, Ungaria și Ceho
slovacia, scrie ziarul. „LIDOVA DE- 
MOKRACIE" consemnează, la rin
dul său. cifre și fapte despre creș
terea producției și a bazei materia
le a agriculturii din țara noastră, 
precum și obiectivele din acest do
meniu in perioada actualului plan 
cincinal.

Realizări ale României socialiste în 
economie și cultură au fost reflec
tate de unele ziare din R.D. Germa
nă. Astfel, ziarul „BERLINER ZEI- 
TUNG AM ABEND" publică note dc 
drum din România, cuprinzind rea
lizări din diferite orașe, iar săptămâ
nalul „WIRTSCHAFT** publică un ar
ticol privind dezvoltarea economică 
a țârii noastre. „NEUF.S DEUTSCH
LAND" își informează cititorii des
pre adunarea de la București consa
crată celei de-a 27-a aniversări a e- 
liberării României.

Cotidienele albaneze „ZERI I 
POPULLIT" și „BASHKIMI- au pu
blicat articole în care este salutată 
sărbătoarea națională a poporului ro
mân și sint evidențiate victoriile ob
ținute de el în cei 27 de ani de la 
eliberare In dezvoltarea multilaterală 
a țării.

Ziarul „NODON 8INMUN- din 
R.P.D. Coreeană a consacrat un edi
torial zilei de 23 August, în care 
transmite cele mai călduroase felici
tări poporului frate român. Poporul 
coreean, subliniază ziarul, se bucură 
de toate succesele obținute de po
porul român in construirea noii so
cietăți, în îndeplinirea planului cinci
nal stabilit de Congresul al X-lea 
al P.C.R.. în vederea construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Poporul coreean este ferm con
vins că relațiile de prietenie frățeas
că, de coeziune și colaborare dintre 
cele două popoare se vor dezvolta in 
continuare pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar. Toate ziarele centrale 
au publicat știri privind acțiunile or
ganizate in R.P.D. Coreeană, in cin
stea celei de-a 27-a aniversări a eli
berării României, precum și alte ma
teriale ce înfățișau dezvoltarea eco
nomică a țării noastre in anii socia
lismului.

Sub titlul „România sărbătorește 
cea de-a XXVII-a aniversare a eli
berării de sub jugul fascist", ziarul 
„GRANMA" din Cuba evocă semni
ficația actului revoluționar de la 23 
August. La 27 de ani de la insurec
ția populară împotriva fașcismului — 
scrie ziarul — Republica Socialistă 
România este in măsură să arate 
succesele obținute in dezvoltarea in

Manifestări peste hotare 
cu prilejul zilei 
de 23 August

SANTIAGO DE CHILE. - In pre
zența ambasadorului României la 
Santiago, Vasile Dumitrescu, Senatul 
chilian a ținui, in plenul său, o se
siune omagiala solemnă, consncralu 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân — ziua de 23 August. Au luat 
cuvintul senatorul comunist Juliela 
Campusano, din partea partidelor 
coaliției Unității Populare. Alberto 
Bnltra, fost președinte al Senatului, 
reprezentant al radicalilor indepen
denți. Juan Dios Carmona, in nu
mele Partidului democrat-creștln. și 
Crasting Alberto Jerez, din partea 
mișcării ..Stingă creștină". Vorbitorii 
au subliniat succesele obținute de

NICOSIA. — Ambasada Republicii 
Socialiste România în Cipru a oferit 
o recepție la care au luat parte mi
nistrul afacerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianou, ministrul de in
terne. E. Komodromos, procurorul 
general al republicii, C. Tornaritis. 
ambasadori și atașați militari acre
ditați la Nicosia, deputați, oameni de 
afaceri, personalități ale vieții politi
ce, sociale și culturale. Au fost pre
zenți. de asemenea. E. Papaioanou, 
secretar general al AKEL, membri ai 
Biroului Politic al AKEL, cadre din 
conducerea organizațiilor de masă.

BONN. — Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bonn. Constan
tin Oancea. a oferit o recepție. Au 
participat Karl Schiller, ministrul 
economiei și finanțelor, Hans-Die- 
trich Genscher, ministrul de interne. 
Lauritz Laurițzen, ministrul pentru 
problema locuințelor și planificarea 
municipală, secretari de stat, nume
roși deputați in Bundestag, miniștri 
ai unor guverne ale landurilor, re
prezentanți ai Prezidiului P.C. Ger
man, ai conducerii sindicatelor vest- 
germane, oameni de afaceri, membri 
ai grupului de prietenie R.F.G. — 
România și alte personalități.

WASHINGTON. - Corneliu Bog
dan, ambasadorul României la Wa
shington. a oferit un cocteil la care 
au participat Paul McGracken, pre
ședintele Consiliului consilierilor 
economici ai președintelui S.U.A., 
Frank Shakespeare, directorul Agen
ției de Informații a S.U.A., John 
Price jr., asistent special al preșe
dintelui Nixon, și alte persoane ofi
ciale.

dustriei. modernizarea agriculturii și 
îndeplinirea planurilor privind educa
ția, sănătatea și alte domenii, și care, 
toate, se reflectă intr-o creștere * 
nivelului de viață al cetățenilor ei.

Ziarul „L’HUMANITE". organul 
P.C. Francez, a publicat un articol 
sub titlul „România socialistă sărbă
torește cei 27 de ani ai săi". Mate
rialul prezintă o gamă variată de ci
fre cu privire la dezvoltarea econo
mică a țării noastre, în special din 
prevederile actualului plan cincinal.

Consacrind un amplu articol săr
bătorii naționale a României, coti
dianul „AL GUMHURIA" din R.A.U. 
subliniază importantul rol jucat de 
România în cel de-al doilea război 
mondial in lupta împotriva Germa
niei hitleriste. Totodată, sînt prezen
tate realizările obținute de poporul 
român după eliberarea țării noastre. 
„România este una din cele mai fru
moase țări ale lumii", iși informea
ză cititorii ziarul egiptean.

Presa indiană a dedicat numeroa
se articole, știri și comentarii prin 
care a prezentat politica internă și 
externă a României, marile realizări 
obținute în construcția socialismului, 
tn ridicarea bunăstării materiale și ni
velului dc viață al poporului român. 
Astfel, ziarul de mare tiraj „NF.W 
.AGE" publică un articol sub titlul 
„România — creșterea sistematică 
a nivelului de trai". Tn acest arti
col se aduc felicitări cu prilejul 
marii noastre aniversări poporului. 
Partidului Comunist Român — fău
ritorii realizărilor din anii de după 
eliberarea țării. „NAȚIONAL HE
RALD" — unul din principalele co
tidiene din India — sub titlul „27 
de ani de retrospectivă", face o 
amplă prezentare a succeselor ob
ținute de poporul român in lupta sa 
pentru edificarea societății socialiste, 
subliniind, totodată, eforturile Româ
niei in sfera relațiilor internaționale 
pentru destindere, cooperare și pace 
în lume.

Cu ocazia Zilei naționale a Româ
niei, cotidianul de limbă arabă „AL 
TAAKHI", organul Partidului De
mocrat al Kurdistanului din Irak, a 
publicat un amplu articol intitulat 
„România construiește o societate 
nouă și militează pentru pace". In 
articol se subliniază că „in unitate 
dialectică profundă cu politica sa 
internă, dedicată construirii societă
ții socialiste, România a promovat 
continuu de-a lungul anilor ce s-au 
scurs de la eliberarea țării în 1944 
o politică externă pătrunsă de spi
ritul responsabilității față de desti
nele poporului român, față de cauza 
socialismului și a progresului social 
in lume". Articolul relevă, de ase
menea, consecvența politicii externe 
a României, de întărire a prieteniei 
și alianței frățești cu țările socialis
te. orientarea ei spre crearea unui 
climat de pace și colaborare Intre 
popoarele lumii, cît și faptul că re
lațiile României cu țările în curs de 
dezvoltare sint caracterizate prin a- 
vantajul reciproc, in folosul progre
sului economic, științific și cultural 
al tuturor părților. Articolul scoate 
in evidență faptul că România se 
manifestă ca un factor activ in ca
drul luptei generale împotriva im
perialismului și neocolonialismului, 
pronunțindu-se împotriva oricăror 
forme de dominație și înrobire a po
poarelor.

Sub titlul „România înaintează ferm 
pe calea socialismului", ziarul „EL 
SIGLO" din Chile publică o pagină 
specială închinată sărbătorii naționa
le a poporului nostru, însoțită de o 
fotografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pagina marchează mo
mentele cele mai importante și sem
nificative ale cotiturii pe care a rea
lizat-o la 23 August poporul român, 
precum și victoriile obținute^sub con
ducerea P.C.R, in construirea socia

poporul român In construcția socia
listă, în dezvoltarea științei șl cul
turii, precum și contribuția impor
tantă a României socialiste, a preșe
dintelui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, la promovarea cooperării 
internaționale, bazată pe respectarea 
strictă « principiilor independentei 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, a demnității popoarelor, 
pentru triumful cauzei păcii și pro
gresului in lume.

In' incheierea sesiunii omagiale, 
Senatul chilian a adoptat hotărirew 
de a adreRa felicitări conducerii de 
stat a României cu prilejul sărbă
torii naționale.

COPENHAGA. — Ambasadorul 
României la Copenhaga. Gheorghe 
Ploeșteanu, a oferit o recepție in sa
loanele ambasadei. Au participat A.C. 
Normann, ministrul pescuitului. Lan
ge Dalgaard. ministrul muncii. Ib 
Norlund, membru al Biroului Politie 
al C.C. al P.C. din Danemarca, Per 
Kristensen și Axei Spottog, secretari 
ai C.C. al P.C. din Danemarca, Kris
tian Albertsen, deputat, președintele 
Asociației Danemarca — România.

BRAZZAVILLE. — Ambasadorul 
României in Republica Populară 
Congo, Alexandru Tujon, a oferit o 
recepție. Au participat Alfred Raoul, 
vicepreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Congo, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Congolez 
al Muncii, Vital Balla, președintele A- 
sociației congoleze de prietenie intre 
popoare, membru al C.C. al P.C.M., 
reprezentanți ai M.A.E., șefii misiu
nilor diplomatice din Brazzaville, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

CAIRO. — Ambasadorul țârii noas
tre la Cairo, Titus Sinu, a oferit o. re
cepție. Au participat înalte oficiali
tăți egiptene, reprezentanți ai vieții 
politice, economice și culturale.

Postul de radio Cairo a transmit 
o emisiune dedicată țării noastre, cu- 
prinzind informații despre dezvolta
rea multilaterală a României

DELIII. — Ambasadorul țării noas
tre la Delhi, Petre Tănăsie, a oferit 
o recepție. Au participat Swaran 
Singh, ministrul afacerilor externe, șl 
alte persoane oficiale.

lismului. „Mobilizînd în lupta contra 
Germaniei hitleriste întregul său po
tențial militar, material și uman, pu- 
nind la dispoziția frontului antihitle
rist toate rezervele sale de petrol și 
cărbune, capacitatea întregii sale in
dustrii și recolta ogoarelor. România 
și-a înscris numele său la un loc de 
onoare în rîndul popoarelor care au 
contribuit la obținerea victoriei îm
potriva Germaniei fasciste", arată 
ziarul. Referindu-se la politica inter
nă și externă a României socialiste, 
același ziar scrie câ ea se bucură de 
adeziunea și sprijinul entuziast al 
poporului român.

Presa din Peru a continuat să pu
blice articole dedicate acestui eveni
ment. Ziarul oficial guvernamental 
„EL PERUANO", intr-un articol de 
fond, remarcă, printre altele, câ, „de 
la 23 August 1944 pină in prezent, 
România a obținut importante succe
se in domeniile industriei, agricul
turii, tehnicii, științei și culturii. Rit
mul de dezvoltare industrială in 
România este dintre cele mai inalt? 
din lume și exporturile sale cuprind 
de la locomotive și tractoare, pină 
la rafinării complete și centrale e- 
lectrice".

Realizările obținute de țara noastră 
în domeniul politicii interne și ex
terne au fost prezente și in paginile 
presei italiene și' in emisiunile ra
dioului și televiziunii din această 
țară. Ziarul „L’UNITA" publică o re
latare amplă despre parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii din 
București. Totodată, ziarul înserează 
citate din telegramele de felicitare 
adresate de conducătorii de partid și 
de stat din Uniunea Sovietică și din 
Republica Populară Chineză condu
cătorilor de partid și de stat români. 
Cotidianul „ORE 12“ a publicat ar
ticolul „România sărbătorește a 
27-a aniversare a eliberării", arâtind 
câ „Edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate este obiectivul 
principal al politicii economice și so
ciale a guvernului României, care 
este o țară socialistă, deschisă cola
borării cu toate popoarele".

„PATRIA INDIPENDENTE" a de
dicat o pagină întreaga țării noastre, 
prezentind, totodată, fotografia pre
ședintelui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, precum și imagini evoca
toare ale luptei de eliberare a Româ
niei.

Presa din Maroc a dedicat spații im
portante zilei eliberării României. Zia
rul „ANBA DJARIDATOUK" a publi
cat portretul președintelui Consiliu
lui de Stat al României, însoțit de un 
comentariu ce subliniază realizările 
social-economice obținute de țara 
noastră. „Prin conducătorii săi, in 
frunte cu președintele Ceaușescu. 
scrie ziarul. România s-a distins ac- 
ționind pe linia apropierii intre toate 
popoarele șl joacă astăzi un- rol im
portant pe arena diplomatică".

Ziua de 23 August a fost marcată 
în Iran prin emisiuni la posturile de 
radio și televiziune, care au cuprins 
evocatoare comentarii despre Româ
nia, despre relațiile fructuoase ro- 
mâno-iraniene. Relatările au fost în
soțite de imagini ale unor obiective 
ale economiei românești, precum și ele 
fotografia președintelui Consiliului 
de Stat al României.

Cotidianul japonez „AKAHATA* 
publică un material consacrat țării 
noastre, insoțit de fotografia preșe
dintelui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu.

Numeroase ziare japoneze, printre 
care „ASAHI EVENING NEWS". 
„NIKKAN KOGYO SIIIMBUN". 
„TUF, DAILY YOMIURI*4, ..THE 
JAPAN TIMES", au consacrat ample 
materiale Zilei naționale a Român- 
niei, realizărilor ei pe plan intern 
și extern, precum și considerații des
pre relațiile româno-japoneze, care 
se lărgesc continuu.



viața internațională______

Conferinto speciolă de la Glasgow pentru problemele șomajului din Sco- 
*>a o cerut guvernului britanic sa ia măsuri pentru ameliorarea situației 
economice d n aceostâ regiune a tării. Printre altele, s-au cerut subvenții 
f>entru construirea de noi întreprinderi industriale in Scoția, unde nive- 
ul yomojuiui depășește media națională. în fotografie: demonstrație o 

peste 40 000 de Dersoane la Glasgow, împotriva închiderii șantierelor na
vale „Upper Clyde', ceea ce ar duce la concediereo a mii de muncitori

Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

PARIS 25 (Agerpres). — La Paris 
bu avut loc joi lucrările celei de 3 
127-a ședințe plenare a Conferinței 
cvadripartite în problema vietna
meză. în intervenția sa. Xnan Thuy. 
conducătorul delegației Republicii 
Democrate Vietnam, a condamn t 
administrația Nixon, care intensifică 
războiul in Vietnamul de sud. Cam- 
bodgia și Laos și continuă să aten
teze Ia suveranitatea și securitatea
R. D.V.

..Farsa electorală pusă in scenă de 
Casa Albă la Saigon — a declarat 
în continuare Xuan Thuy — demon
strează fără putință de tăgadă că
S. U.A. încalcă dreptul populației 
sud-vietnameze la autodeterminare".

Luind cuvintul. Dinh Ba Thi. locți
itorul șefului delegației Guvernului 
P.evoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a denunțat, de 
asemenea, farsa electorală de la Sai

gon și a reliefat intensificarea lup
tei tuturor păturilor populației sud- 
vietnameze împotriva așa-ziselor ale
geri ce urmează să se desfășoare la 
Saigon.

Cei doi vorbitori au atras încă o 
dată atenția asupra încercărilor 
S.U.A. de a menține la putere ac
tuala administrație a generalului 
Thieu. Pentru solutionarea proble
mei vietnameze — au declarat ei — 
este5 necesar ca Statele Unite să re
nunțe la politica de „vietnamizarc" 
a războiului, să angajeze la confe
rința de la Paris convorbiri serioase 
și să răspundă pozitiv la planul de 
pace in șapte puncte inițiat de de
legația G.R.P.. să fixeze anul 1971 
ca dată limită pentru retragerea din 
Vietnamul de sud a tuturor trupe
lor americane și ale altor țări anga
jate alături de S.U.A. in războiul 
lor de agresiune din Vietnam.

SITUAȚIA 
DIN BOLIVIA
• DISENSIUNI IX CADRUL COA

LIȚIEI GUVERNAMENTALE
• ORGANIZAȚII SINDICALE LA

TINO-AMERICANE CONDAM
NA ORIENTAREA ȘI REPRE
SIUNILE PUSE LA CALE DE 
NOUL REGIM

LA PAZ 26 (Agerpres). — In ca
drul coaliției guvernamentale care 
se află la putere in Bolivia au apă
rut primele disensiuni. Astfel. o 
fracțiune a ..Mișcării Naționaliste 
Revoluționare" a condamnat bom
bardarea de către aviația noului re
gim a universității San Andreas și 
a dat publicității o declarație în 
care cere conducerii partidului să 
părăsească guvernul.

Rcferindu-se la orientarea cabine
tului prezidat de colonelul Banzer, 
agențiile internaționale de presă re
produc declarația actualului ministru 
bolivian al finanțelor, Râul Pelăez, 
potrivit căreia „guvernul va acorda 
depline garanții capitalului străin 
care acum este bine venit în Boli
via". La rindul său. colonelul Banzer, 
intr-o alocuțiune televizată, a res
pins „orice posibilitate a reluării re
lațiilor diplomatice cu Cuba", așa 
cum ceruseră sindicatele și alte or
ganizații progresiste din țară.

In capitala țării situația continuă 
să rămină tulbure, informează agen
ția France Presse. Elevii școlii nor
male superioare au declarat grevă 
in semn de protest împotriva re
presiunilor dezlănțuite de noile au
torități.

O serie de organizații, intre care 
și Congresul permanent al unității 
sindicale a muncitorilor din America 
Latină (C.P.U.S.T.A.L.), au condam
nat orientarea noului regim, expri- 
mîndu-și solidaritatea cu muncitorii 
și poporul bolivian. „Ne aflăm în 
fața unei noi amenințări a imperia
lismului american, care, prin inter
mediul mișcării sedițioase ce a dus 
la înlăturarea președintelui Juan 
Jose Torres, incearcă să divizeze 
popoarele latino-americane" — se ara
tă intr-o declarație a C.P.U.S.T.A.L.. 
dată publicității la Santiago de Chile.

Centrala unică a muncitorilor din 
Chile (C.U.T.) a trimis un mesaj 
Centralei muncitorești boliviene 
(C.O.B.) în care iși exprimă protes
tul hotărit pentru „asasinarea bru
tala a sute de patrioți ai poporului 
frate bolivian, care, cu prețul vieții 
lor. au apărat dreptul de a avea un 
guvern favorabil intereselor țârii".

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 26 (Agerpres). — în șe
dința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare au luat cuvintul repre
zentanții S.U.A. și Argentinei.

Șeful delegației 8.UÂ., ambasado
rul J. Leonard, și-a consacrat inter
venția problemei dezarmării conven
ționale. subliniind importanța acesle- 
ia in cadrul eforturilor pentru Înain
tarea pe calea dezarmării generale șl 
totale. El a subliniat că există unele 
condiții favorabile pentru a se trece 
la examinarea unor probleme con
crete ale dezarmării convenționale, 
in special pe plan regional.

Delegatul argentinean. ambasadorul 
Ernesto de la Guardia, a abordat 
problema prohibirii armelor chimice 
și bacteriologice (biologice), eviden
țiind că există condiții pentru a se 
Încheia un acord privind interzice
rea perfecționării producției șl stocă
rii agenților bacteriologici (biologici) 
și toxinelor. Reprezentantul Argenti
nei a apreciat că cele două proiecte 
pe această temă, prezentate de dele
gațiile țărilor socialiste și S.U.A., 
constituie o bună bază pentru înche
ierea unul acord.

Pentru restabilirea 
drepturilor legitime 

ale R.P. Chineze la O.N.U.
DECLARAȚII ALE MINISTERELOR DE EXTERNE ALE GUVER
NULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII VIET
NAMULUI DE SUD Șl GUVERNULUI REGAL DE UNIUNE NA

ȚIONALĂ AL CAMBODGIEI

PANMUNJON

ÎNTREVEDERE INTRE REPREZENTANT! Al SOCIETĂȚILOR 
DE CRUCE ROȘIE DIN R.P.D.COREEANĂ Șl COREEA DE SUD

PANMUNJON 26 (Agerpres). - 
Agenția Centrală Telegrafică Coreea
nă transmite că, la Panmunjon, s. 
avut loc, la 26 august, a doua între
vedere între reprezentanți ai Comi
tetului Central al Societății d® 
Cruce Roșie a Republicii Popu
lare Democrate Coreene și ai 
conducerii Societății de Cruce Roșie 
din Coreea de sud. Cu acest prilej, 
precizează A.C.T.C., delegația sud-

coreeană a lnmlnat celei din R.P.D. 
Coreeană răspunsul la mesajul pri
mit la 14 august din partea președin
telui C.C. al Societății de Cruce Ro
șie a R.P.D. Coreene cu privire la 
călătoriile libere, vizitele reciproce 
și corespondența între membrii de 
familie, rudele și prietenii care tră
iesc separat in partea de nord și de 
sud a țării, precum și cu privire la 
identificarea membrilor familiilor 
dezmembrate.

VIETNAMUL DE SUD 26 (Ager
pres). — M.A.E. al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publicită
ții o declarație in care exprimă spri
jinul deplin pentru declarația Repu
blicii Populare Chineze cu privire la 
problema reprezentării Chinei la Or
ganizația Națiunilor Unite.

Declarația G.R.P., transmisă de a- 
genția „Eliberarea", subliniază că lo
cul Chinei Ia O.N.U. trebuie să apar
țină R. P. Chineze intrucit „există 
numai o Chină și aceasta este Repu
blica Populară Chineză. Taiwanul, 
se arată in continuare, este o parte 
integrantă a teritoriului chinez".

PEKIN 26 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al Guvernului

Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiel a dat publicității o declara
ție in care sprijină poziția expusă in 
declarația de Ia 20 august a Ministe
rului Afacerilor Externe al Republi
cii Populare Chineze in legătură cu 
restabilirea drepturilor legitime ale 
acestei țări la O.N.U.

Soluția corectă n problemei repre
zentării chineze, afirmă declarația 
M.A.E. al G.R.U.N.K., constă in res
tabilirea imediată a drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chinez® 
în cadrul Națiunilor Unite și Consi
liului de Securitate șl In expulzarea 
clicii Iul Cian Kal-și din această or
ganizație șl instituțiile sale speciali
zate.

încheierea vizitei lui Pai Losonczi 
la Helsinki

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — In 
comunicatul comun cu privire la vi
zita lui Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare. la Helsinki, se arată că in 
cursul convorbirilor avute cu pre
ședintele Republicii Finlanda, Urhc 
Kekkonen, cele două părți au cons
tatat cu satisfacție dezvoltarea rod
nică a relațiilor lor in toate dome
niile vieții sociale, economice și cul
turale.

O atenție deosebită, arată comu
nicatul transmis de agenția M.T.I., 
a fost acordată problemelor secu
rității și colaborării in Europa. Păr
țile au subliniat că folosirea forței

sau amenințarea cu forța sint in
admisibile in relațiile dintre state, 
soluționarea problemelor internațio
nale trebuind să se facă numai pe 
calea tratativelor. Ele și-au expri
mat convingerea că este necesar să 
se acționeze in vederea incheierii cit 
mai grabnice a pregătirii conferinței 
europene in problemele securității. 
Reprezentanții celor două țări au 
fost, de asemenea, de acord asupra 
faptului că diferitele forme de con
vorbiri și stabilirea de contacte in 
cadrul relațiilor bi și multilaterale 
s-au dovedit de pe acum utile și 
și-au exprimat speranța că aceste 
eforturi vor fi continuate.

Implicațiile crizei monetare 
interoccidentale

• REUNIUNEA EXTRAORDINARA A G.A.T.T. S-A ÎNCHEIAT FARA A 
AJUNGE LA UN REZULTAT • SECRETARUL GENERAL AL U.N.C.T.A.D. 
CRITICA VEHEMENT MASURILE ADOPTATE DE S.U.A. ® MINISTRUL 
MEXICAN DE FINANȚE : STATELE UNITE AU ÎNCĂLCAT ANGAJA
MENTELE ASUMATE IN CARTA DE LA PUNTA DEL ESTE • W. PROX- 
MIRE : „MASURILE ECONOMICO-MONETARE SÎNT INOPERANTE ATIT 
TIMP CÎT NU VOR FI ÎNSOȚITE DE REDUCEREA CHELTUIELILOR MI
LITARE" • SINDICATELE AMERICANE ÎȘI UNESC EFORTURILE IN 

LUPTA ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚĂRII SALARIILOR

hanoi Fam Van Dong a primii delegațiile de pacifiști
HANOI 26 (Agerpres). — Fam Van 

Dong, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Viet
nam, a primit delegația Coaliției po
porului american pentru pace și justi
ție și delegația Coaliției naționale a- 
mericane pentru pace, care se află 
lntr-o vizită in R. D. Vietnam, in
formează agenția V.N.A. Cu acest 
prilej. Fam Van Dong a dat o înaltă 
apreciere acțiunilor pacifiste ale po
porului american din ultimul timp, 
in special din cursul ofensivei de pri
măvară pentru pace. Oaspeții ameri-

americani
câni au salutat inițiativa de pace in 
șapte puncte a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

In timpul șederii lor in R. D. Viet
nam. ceie două delegații americane 
au făcut vizite la Comitetul vietna
mez de solidaritate cu poporul ame
rican. la Comisia R. D. Vietnam pen
tru investigarea crimelor de război 
comise de imperialiștii S.U.A. in 
Vietnam, precum și la Reprezentanța 
specială a Republicii Vietnamului de 
Sud la Hanoi.

ORIENTUL
• CONVORBIRI IORDANIANO-LI- 

BANEZE • DECLARAȚIA LUI 
YAKUBU GOWON • PROCESUl 
DE LA CAIRO A FOST AMINAT

BEIRUT 26 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Iordaniei, Abdallah 
Salah, care se află intr-o vizită la 
Beirut, a avut convorbiri cu premie
rul Saeb Salam și cu ministrul liba
nez al afacerilor externe, Khalyl Abu 
Hamad.

La sfirșitul întrevederii pe care a 
avut-o cu ministrul iordanian, pre
mierul Saeb Salam a declarat că a 
abordat cu acesta problemele care 
se pun In prezent în fața lumii ara
be și cele care vor fi dezbătute de 
apropiata Adunare Generală a O.N.U. 
El a menționat că nu există propriu- 
zis o „mediere libaneză" intre Ior
dania și Siria, dar că „Libanul se va 
folosi de bunele sale relații cu Da
mascul pentru a ameliora și întări 
raporturile interarabe". Referindu-se 
la relațiile dintre oficialitățile de la 
Amman și rezistența palestineană, 
Saeb Salam a subliniat că țara sa 
este in contact permanent cu Arabia 
Sauditâ și cu Republica Arabă Unită 
și se străduiește să sprijine prin toate 
mijloacele tentativa lor de mediere 
In această problemă.

LAGOS. — Șeful statului nigerian, 
generalul Yakubu Gowon. a decla
rat că Împreună cu președinții Con- 
goului (Kinshasa), Camerunului și 
Senegalului va căuta, in numele Or
ganizației Unității Africane, să con
tribuie la soluționarea pe cale paș
nică a situației din Orientul Apro
piat.

Declarația, relatează coresponden
tul agenției United Press Internatio
nal, a fost făcută la Lagos, unde 
Yakubu Gowon a revenit după reu
niunea Comisiei O.U.A. pentru O- 
rientul Apropiat.

Șeful statului nigerian a precizat 
că. împreună cu ceilalți trei preșe
dinți, va întreprinde vizite oficiale 
In Israel și Republica Arabă Unită, 
pentru a avea convorbiri asupra po
sibilităților existente pentru încheie
rea unui acord de pace. Rezultatele 
acestei misiuni, a arătat el. urmează 
să fie prezentate Comisiei O.U.A. 
pentru Orientul Apropiat

CAIRO. — Procesul intentat unor 
foste personalități politice egiptene, a- 
euzate de complot contra securității 
statului, a Început miercuri, dar după 
9 scurtă ședință dezbaterile au fost

APROPIAT
♦

aminate pentru 4 septembrie — a- 
nunță agenția M.E.N.

Printre principalii acuzați se află 
Aii Sabri. fost vicepreședinte al 
R.A.U., Abdel Abul Nour, fostul se
cretar general al Uniunii Socialiste 
Arabe, Sami Sharaf, fost ministru 
pentru problemele prezidențiale și 
alții.

Comunicat 
chiliano-cubanez

HAVANA 26 (Agerpres). — „Po
poarele au dreptul inalienabil de a 
recupera, in propriul lor interes, re
sursele naturale pe calea naționali
zărilor", se subliniază in comunicatul 
comun chiliano-cubanez dat publici
tății la încheierea-vizitei la Santiago 
de Chile a ministrului afacerilor 
externe al Cubei. Râul Roa.

Stăpinirea, exploatarea, ca și co
mercializarea fără obstacole pe piața 
internațională, in condiții de echita
te. a bogățiilor naturale sint premise 
vitale pentru emanciparea economică 
și dezvoltarea independentă a po
poarelor din America Latină, se spu
ne in document. Inegalitatea econo
mică și cea socială existente astăzi 
pe continent sint urmări ale politicii 
duse de cercurile imperialiste, care 
încearcă să perpetueze și să accen
tueze starea de înapoiere a popoare
lor latino-americane.

Comunicatul precizează că. la vii
toarea reuniune U.N.C.T.A.D., ale 
cărei lucrări urmează să se desfă
șoare in Chile, guvernul acestei țări 
va depune toate eforturile necesare 
pentru a asigura participarea plenară 
a Cubei.

FiLipiNE Suspendarea garanțiilor constituționale 

privind inviolabilitatea persoanei
MANILLA 26 (Agerpres). — In 

urma atentatului care a avut loc in 
cursul unui miting al Partidului Li
beral de opoziție din Fillpine, pre
ședintele Ferdinand Marcos a anun
țat suspendarea garanțiilor constitu
ționale privind inviolabilitatea per
soanei. Această suspendare, a pre
cizat el. va rămine in vigoare „atit 
timp cit va fi necesar*. Președintele 
a făcut cunoscut, de asemenea, că 
au fost operate mai multe arestări 
in rindurile celor bănuiți că ar fi 
participat la acțiuni insurecționale.

Această măsură a provocat un val 
de proteste în întreaga țară. Sena
torul Benigno Auino, secretar gene
ral al Partidului Liberal de opoziție, 
care a scăpat nevătămat în urma a- 
tentatului de sîmbăta trecută, a de
clarat că hotărîrea lui Marcos în
seamnă de fapt „instituirea pe între
gul teritoriu filipinez a unui regim 
de arestări și de detenție fără nici 
un fel de judecată pentru aceia care 
nu sint de părerea președintelui".

Clubul național al ziariștilor fiii4 
pinezi a dat publicității-o declarație 
acuzind pe președintele Marcos că

s-a angajat tot mai mult pe calea 
represiunii. Comunicatul subliniază 
necesitatea ca toate organele de in
formație din țară „să participe la o 
largă acțiune de apărare a libertăți
lor civile".

GENEVA 26 (Agerpres). — Reu
niunea extraordinară, începută marți, 
a Consiliului G.A.T.T. (Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț) și 
consacrată dezbaterii crizei interve
nite in relațiile comerciale interoc- 
cidentale in urma măsurilor protec- 
ționiste adoptate de Washington a 
luat sfirșit, după dezbateri furtunoa
se, abia in zorii zilei de joi.

Singurul rezultat al ședințelor a 
fost instituirea unui „grup de lucru" 
însărcinat „să examineze suprataxa 
temporară asupra importurilor ame
ricane și să procedeze la un schimb 
de păreri asupra altor măsuri cu 
caracter monetar din programul 
S.U.A., care influențează in mod di
rect comerțul internațional".

In fața tuturor criticilor formulate 
de majoritatea vorbitorilor, care au 
apreciat ca „inoportune și ilicite" 
hotăririle americane, delegatul S.U.A., 
Nathaniel Samuels, a răspuns că 
„guvernul Statelor Unite nu are in
tenția să abolească măsurile pe care 
le-a luat atit timp cit echilibrul ba
lanței de plăți americane nu va fi 
restabilit de o manieră durabilă". 
Mai mult, Samuels a afirmat că

CINE VA SUPORTA
CONSECINȚELE CRIZEI

DOLARULUI ?

BQHaSEGSBBB El □ ■ G ■ B ■ ■

agențiile de presă transmit-'
Ciu En-lai, rocmbru *> comj- 

teiului Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, și alți 
conducători chinezi au primit dele
gația militară a R.P.D. Coreene 
condusă de generalul de armată O Jin 
U. membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
secretar al Comitetului Central și șef 
al Statului Major General al Arma
tei Populare Coreene. Cu acest prilej, 
relatează agenția China Nouă, a avut 
loc o convorbire cordială.

Primul ministru al Mala- 
yeZÎCÎ Abdul Razak, a primit de
legația Consiliului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional care 
întreprinde o vizită in această țară 
— anunță agenția China Nouă. Mem
brii delegației au avut, de asemenea, 
o întrevedere cu ministrul comerțului 
și industriei al Malayeziei, Mohamed 
Khir Johari.

întrevedere M. Kohl-E. 
Bdhr Agențiile A.D.N, și D.P.A. in
formează că, la Berlin, a avut loc joi 
o nouă intilnire intre Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane. și Egon Bahr. secretar de stat 
la Cancelaria federală a Republicii 
Federale a Germaniei, in cadrul că
reia au fost examinate probleme pri
vind transporturile. M. Kohl și E. 
Bahr au exprimat satisfacția guver
nelor R. D. Germane și. respectiv, 
R. F. a Germaniei, in legătură cu 
rezultatele convorbirilor cvadripar
tite in problema Berlinului Occiden
tal.

La invitația Camerei 
Populare a R. D. Germane, 
la Berlin a sosit un grup de sena-

tori și deputați ai Parlamentului Ve- 
nezuelei. Delegația este condusă de 
senatorul Jovito Villalba, secretar 
general al Partidului Uniunea Repu
blicană Democratică.

Vizita congresmenilor 
americani în Polonia. A«en- 
ția P.A.P. anunță că Zdzislaw Tomal, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, a primit dele
gația de congresmeni americani care 
fac o vizită in Polonia. La convorbi
re a participat ambasadorul S.U.A. la 
Varșovia, Walter Stessel. Au fost 
discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări. Pe de altă parte, P.A.P. transmite 
că autoritățile americane au anunțat 
pe reprezentanții oficiali polonezi că 
S.U.A. sint de acord să vîndă Poloniei 
o licență privind tehnologia cracării 
catalitice a țițeiului.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., 0110 Winzer' ’ 
sosit joi la Moscova, pentru consultări 
cu ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, 
anunță agenția T.A.S.S.

Declarația comuna a re
prezentanților unor organi
zații democratice din Marti- 
nica, Reunion, Guadelupa și 
Guyana franceză, 'a
Consfătuirea in problema acordării 
autonomiei acestor teritorii, care s-a 
desfășurat in Martinica, a fost difu
zată la Paris. Declarația expune 
principalele prevederi care ar trebui 
să stea la baza statutului de autono
mie și un program care prevede dez-

voltarea acestor regiuni și lichidarea 
actualei rămineri in urmă pe plan 
economic și social.

La Consulatul general al Româ
niei de la Istanbul a avut loe 
o ședință comemorativă cu pri
lejul centenarului nașterii ma
relui savant român Nicolae 
Iorga. Consulul general, Ilie 
Tudor, prof. Mihail Guboglu de 
la Universitatea din București 
și Mithat Sertoglu, directorul 
general al Arhivelor Președin
ției Consiliului de Miniștri al 
Turciei, au evocat personalitatea 
savantului român și contribuția 
sa la redactarea istoriei Impe
riului Otoman.

Pavilionul României din cadrul 
celei de-a 93-a Expoziții naționa
le canadiene de la Toronto a fost 
vizitat de guvernatorul general 
al Canadei, Rolland Michener, 
care s-a oprit cu interes in fața 
standurilor cu mostre ale pro
ducției diverselor ramuri ale «- 
conomiei românești.

Ceremonia de deschidere 
a celei de-a I8-a ediții a 
Tîrgului internațional de la 
Damasc,13 C3re partlc*pă 26 de 
țări, printre care șl România, a avut 
loc in prezența președintelui Siriei, 
generalul Hafez El Assad. La festivi
tate a luat parte o delegație comer
cială română condusă de Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț. întreprinderile românești de 
comerț exterior expun o gamă variată 
de produse, in special mașini-unelte, 
motoare electrice, prese automate, 
aparataj electrotehnic și electronic, 
produse din material plastic.

La „American Ex
press", centrul de 
schimb din Paris pen
tru turiștii americani, 
am asistat zilele tre
cute la un spectacol i- 
nedit: coada care sa 
formase în fața ghi- 
șeului setnâna cu un 
soi de talcioc improvi
zat. Bucăți de nîrtie, 
pe care scria „For 
sale" sau „A vendre" 
(de vînzare), erau li
pite pe diverse obiec
te, de Ia tranzistoare 
la ghitare, de la apa
rate de filmat la ma
teriale de camping. Pe 
o străduță alăturată, 
cîteva automobile e- 
rau, de asemenea, o- 
ferite spre vinzare. îm
bolnăvit de imensele 
cheltuieli provocate de 
războiul din Vietnam, 
subminat de dificul
tăți economice interne, 
printre care inflația și 
șomajul se situează pe 
primul plan, „moneda- 
forte" a lumii capita
liste, dolarul, este tra
tată cu neîncredere. In 
hoteluri, restaurante, 
magazine, bancnotele 
verzi »înt privite cu 
neîncredere, sînt
schimbate sub cursul 
oficial; speculanții de 
ocazie dau tîrcoale bi
rourilor de schimb, o- 
ferind pentru un do
lar doar patru franci!

Dar neUniștea și în
grijorarea se manifes
tă nu numai în rindu
rile turiștilor, surprinși 
în Franța de ultimele 
măsuri anunțate de 
Casa Albă, ci și în 
cercuri tot mai largi: 
financiare» politice si 
de afaceri. Nesiguran
ța cuprinde tot mai 
mult păturile cu veni
turi modeste : munci
tori, funcționari, me
seriași, mici negustori, 
care privesc cu vădită 
Îngrijorare consecin
țele economice și so
ciale ale unei mai 
vechi crize monetare 
internaționale, 
agravate.

După primele zile de

acum

confuzie și derută, 
cercurile financiare in
cearcă să facă bilanțul 
situației. Observatorii 
și specialiștii remarcă 
faptul că taxa de ze
ce la sută fixata asu
pra tuturor mărfuri
lor importate re ame
ricani constituie o 
grea lovitură data Ja
poniei, Canadei R F a 
Germaniei, Angliei si 
Elveției — țări care 
exportă un volum ma
re de produse către 
S.U.A. S-ar părea că 
Franța este, în acest 
sens, privilegiată. în- 
trucît doar 5.8 'a sută 
din exporturile sale se

CORESPONDENTA 
DIN PARIS

îndreaptă spre Statele 
Unite Dar, după cum 
constată mai mulți co
mentatori ai ziarelor 
pariziene, consecințele 
vor fi totuși serioase și 
pentru economia fran
ceză, deoarece este de 
presupus că se va de
clanșa o luptă acerbă 
in vederea cuceririi de 
noi piețe de desfa
cere.

Ce se întimplă In 
Piața comună ? „Sub
minată de politica mo
netară a unora din 
partenerii noștri, Eu
ropa („celor șase") 
este astăzi in peri
col - a declarat 
deputatul francez Ber
nard Stasi. Agriculto
rii europeni și, in pri
mul rind, cel francezi 
riscă 8ă suporte con
secințele actualei cri
ze.. Conlruntate cu 
probleme grave, Sta
tele Unite demonstrea
ză că nu se îngrijesc 
decît de propriile lor 
interese. Europa co
munitară trebuie «ă 
procedeze la fel". Dar 
cit de „comunitară" se 
prezintă Piața comună 
în fața acestei noi în
cercări? Dună cum

constată ziarul „Le 
Monde", „savantul e- 
șafodaj al „Europei 
verzi" arată acum ca 
un castel clin cărți de 
joc. O vijelie in plus 
și se dărîmâ".

Hotărîrea Franței de 
a menține paritatea fi
xă a francului și de 
a institui o dublă pia
ță de schimb este a- 
preciată de ziarele 
pariziene ca o în
cercare de a dimi
nua cit de cit efec
tele acestui puternic 
seism financiar care 
zdruncină lumea ca
pitalistă. Intr-un in
terviu acordat postu
lui de radio France- 
Inter, Rolland Leroy, 
secretar al Partidului 
Comunist Francez, a 
declarat: „Măsurile fi
nanciare luate de gu
vernul S.U.A. dezvă
luie voința marilor fi
nanciari de a încerca 
să-și rezolve dificultă
țile, ca întotdeauna, pe 
spinarea maselor mun
citoare. Ele relevă o 
dată mai mult inten
țiile dominatoare ale 
imperialismului ame
rican care caută să ex
porte șomajul său și 
să-și mențină hegemo
nia monetară asupra 
lumii capitaliste". Sint 
semnificative în acest 
sens și luările de po
ziție ale Partidului so
cialist, precum și ale 
centralelor sindicale 
din Franța, care soli
cită guvernului să ia 
toate măsurile necesa
re pentru ca masele 
muncitorești să nu su
fere de pe urma eve
nimentelor monetare. 
Survenită pe fundalul 
unor noi majorări de 
prețuri, tn condițiile 
creșterii tendințelor 
inflaționiste In întrea
ga lume occidentală, 
noua zguduire finan
ciară anunță de pe a- 
cum o „toamnă fier
binte" pe frontul so
cial.

Paul DIACONESCU

măsurile americane „nu pot fl nego
ciate in cadrul G.A.T.T.".

★
Țările membre ale Pieței comun® 

își rezervă dreptul de a recurge la 
măsuri de retorsiune contra S.U.A., ca 
urmare a barierelor protccționiste 
ridicate de Administrația americană, 
se spune lntr-o notă remisă de „cei 
șase" președintelui Consiliului și se
cretariatului G.A.T.T.

★
Manuel Perez-Guerrero, secretar 

general al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț șl Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), a criticat vehement 
suprataxa de 10 la sută la importuri 
instituită de Administrația S.U.A. și 
s-a pronunțat pentru un sistem mo
netar care să țină seama și de inte
resele statelor in curs de dezvoltare.

★
Fondul Monetar Internațional 

(F.M.I.) a anunțat că, In virtutea a- 
tribuțiilor sale, va face propuneri 
susceptibile să ducă la realinierea 
parităților monedelor principalelor 
țări industriale occidentale. Intr-un 
comunicat publicat de directorul ge
neral al F.M.I., Pierre-Paul Schwei
tzer, se sugerează că acest organism 
este favorabil majorării prețului au
rului.

F.M.I. a anunțat, totodată, că apro
bă măsurile adoptate de guvernul 
francez vizind crearea unei piețe mo
netare duble.

★
CIUDAD DE MEXICO. — Ministrul 

mexican de finanțe. Hugo Margain, a 
acuzat Statele Unite că au încălcat 
angajamentele asumate in Carta de 
la Punta del Este prin recentele mă
suri economlco-financiare anunțate la 
Washington. El a declarat că pentru 
a evita consecințele negative ale unor 
asemenea măsuri. Mexicul își va in
tensifica politica de dezvoltare a re
lațiilor comerciale cu toate statele, 
indiferent de sistemul lor social-po
litic.

★
WASHINGTON. — William Prox- 

mire, membru al Comisiei senatorial® 
pentru alocații, a criticat noile mă
suri economico-monetare anunțate da 
președintele Nixon, calificîndu-le ca 
„inoperante atit timp cit nu vor fl 
însoțite de reducerea cheltuielilor 
militare". Aceste măsuri, a spus se
natorul, nu pot decît să amine re
zolvarea problemelor acute ale eco
nomiei americane. In schimb, o re
ducere substanțială a trupelor ame
ricane din Europa occidentală și în
cetarea războiului din Vietnam ar con
tribui la îmbunătățirea situației ba
lanței de plăți a S.U.A.

Liderii a două din cele mat puter
nice sindicate americane — A.F.L.- 
C.I.O. și Sindicatul unit al muncito
rilor din industria constructoare de 
automobile — care grupează împreu
nă aproape 15 milioane de munci
tori, au hotărit să-și unească efortu
rile in lupta împotriva măsurii de 
înghețare a salariilor, anunțată re
cent de președintele Nixon. Ei și-au 
propus să atace hotăririle preziden
țiale în justiție și in fața Congre
sului. Liderii celor două sindicate au 
arătat că nu exclud eventualitatea 
încetării lucrului de către munci
tori.

Remaniere guvernamentală 
in Grecia

ATENA 26 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Gheorghios Papa
dopoulos, a anunțat joi dimineața 
componența noului guvern, alcătuit 
în urma unei remanieri ministerial® 
care a afectat cea mai mare parte a 
portofoliilor, atit prin numirea d® 
noi titulari, cit și prin reducerea nu
mărului posturilor cabinetului de la 
18 la 13. De asemenea, in virtutea 
unui decret guvernamental, au fost 
create 7 provincii conduse de super- 
prefecți (guvernatori) subordonați 
Ministerului de Interne.

Șeful guvernului, Gheorghios Pa
padopoulos. continuă să dețină și por
tofoliile de externe și al apărării, 
fiind asistat de doi vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri — Stylianos 
Pattakos șl Nikolaos Makarezos.

Noul guvern a depus joi jurămlntul 
în fața regentului Greciei, generalul 
Gheorghios Zoitakis.
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