
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

inteia
IN PAGINA A III-A Președintele Consiliului de Stat,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLI Nr. 8891 Duminică 29 august 1971 6 PAGINI—30 BANI

• CITĂ IMPORTANȚĂ 
ACORDĂM PRACTICII IN 
PREGĂTIREA MUNCITO
RULUI CHIMIST? • Roa
de ale cooperării dintre 
I.A.S. ți C.A.P. din jude- 
țul lași : VENITURI MAI 
MARI, PRODUSE MAI 
MULTE PENTRU FONDUL 
PIEȚEI • CONTRASTE

Nicolae Ceaușescu,
a primit pe senatorul american

Hugh Scott

BENEFICIUL

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit sîm- 
bătă la prînz pe Hugh Scott, lide
rul grupului Partidului Republican 
din Senatul S.U.A., vicepreședinte 
al grupului american al Uniunii 
Interparlamentare, aflat intr-o vi
zită în țara noastră.

La primire a participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

A fost de față Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire in cursul • căreia au 
fost abordate aspecte privind re
lațiile româno-americane și unele 
probleme ale situației internațio
nale actuale.

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

atestă eficienta
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producției în fața noilor cerințe Primirea la tovarășul Ion Gheorghe Maurer
In actuala etapă de dezvoltare a 

României socialiste, factorii intensivi 
ai creșterii economice capătă un rol 
preponderent in raport cu cei exten
sivi. se accentuează necesitatea ca 
toate posibilitățile și rezervele să fie 
folosite din plin pentru atingerea 
obiectivului central stabilit dc partid 
— ridicarea necontenită a eficienței 
economice. Cu prilejul vizitelor de 
lucru făcute in acest an in între
prinderi din Capitală și din țară, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a intere
sat îndeaproape de rezultatele obți
nute in domeniul creșterii eficienței 
economice, a analizat la fața locu
lui. cu colectivele de oameni ai mun
cii noi posibilități de sporire a efi
cienței. dind prețioase indicații pen
tru valorificarea mai operativă a re
zervelor interne existente in acest 
domeniu. Este limpede că atunci cind 
conducerilor de intreprinderi și cen
trale. colectivelor de oameni ai mun
cii li se cere să sporească volumul 
producției in măsură tot mai mare 
pe seama productivității muncii, să 
reducă continuu cheltuielile de pro
ducție, să ridice calitatea fabricației, 
să-și concentreze toate forțele, price
perea și inițiativa pentru a îndeplini 
și depăși toți indicatorii de eficiență 
se are in vedere faptul că obținerea 
unor beneficii mai mari, a unor acu
mulări bănești in continuă creștere 
are o importanță covirșitoare pen
tru continua dezvoltare a societății 
noastre.

Din această perspectivă realizarea 
în permanență a unei efieiențe spo
rite, la nivelul posibilităților exis
tente. constituie o sarcină primordia
lă a fiecărui colectiv de întreprin
dere, o necesitate obiectivă a creșterii 
noastre economice, intrucit pe această 
cale se realizează un spor mai mare 
de venit național, creindu-se resurse 
crescinde pentru dezvoltarea' econo
miei naționale, pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului. Care 
este gradul de înțelegere a acestor 
imperative ? Numai in șapte luni din 
acest an industria bucureșteană bu
năoară. a realizat peste plan beneficii 
in valoare de 600 milioane lei ; pînă 
In prezent, 18 județe au anunțat în
deplinirea angajamentelor anuale la

beneficii, vărsînd suplimentar la bu
getul statului sute și sute de mi
lioane Ici ; in primul semestru toate 
ministerele economice și-au realizat 
planul de beneficii ; resursele mobi
lizate la buget din beneficii și alte 
acumulări au depășit prevederile cu 
citeva procente.

Sint fapte concludente care dove
desc că oamenii muncii din fabrici și 
uzine — în calitatea lor de proprietari 
șl de producători — gospodăresc mai 
bine, mai rațional mijloacele mate
riale și bănești pe care statul, socie
tatea le-au încredințat spre adminis
trare. Prin tot ceea ce a făcut pină 
in prezent, prin seriozitatea și chib
zuință cu care a muncit, clasa mun
citoare. animată de o înaltă conștiin
ță socialistă, a dovedit prin fapte că 
ii stă in putință să asigure, din plin, 
randamente economice la nivelul 
exigențelor actuale stabilite de par
tid. că este ferm hotărită să nu pre
cupețească nimic pentru a realiza 
creșterea continuă a eficienței între
gii activități productive. Sint cifre 
care vorbesc de vigoarea dinamismu
lui nostru economic, de certitudinea 
cu care se realizează, incă din acest 
prim an al noului cincinal, sarcinile 
economice majore stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului.

Cum s-au obținut asemenea suc
cese ? Nimic nu pare surprinzător 
dacă cunoști preocupările cotidiene 
ale muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor și economiștilor din între
prinderi. Sint preocupări obișnuite 
ale unor oameni obișnuiți, oameni 
hotâriți să valorifice la maximum re
zervele interne, indiferent de mări
me sau importanța lor. La uzina 
,.Policolor“ din Capitală, de exemplu, 
din inițiativa unui grup de muncitori 
și ingineri s-a declanșat o susținută 
acțiune de înnoire și diversificare a 
producției. Rezultatul ? Dacă in anii 
trecuți planul de beneficii se realiza 
cu mari greutăți, din cauza imobili
zării unor mari fonduri in produse 
fără desfacere asigurată, în acest an, 
nu numai că fenomenul suprastocării 
producției finite a fost înlăturat, dar 
s-au asigurat și apreciabile beneficii 
peste plan — de 3 milioane lei 
in semestrul trecut — ca urmare a 
cererilor suplimentare de lacuri și

Turnul de fildeș

vopsele din partea a numeroși bene
ficiari. Citeva zeci de mii de lei eco
nomii la prețul de cost și, implicit, 
de beneficii suplimentare s-au obți
nut la Fabrica de scule din Rîșnov 
in urma refolosirii capetelor și de
șeurilor la executarea unor scule aș- 
chietoare. Printr-o largă acțiune de 
reproiectare tehnologică și de reverifi- 
care a fundamentării fiecărei norme 
de consum, numai la trei unități 
bucureștene — uzinele „23 August", 
„Timpuri Noi", „Danubiana" — s-au 
realizat in primele șapte luni din a- 
cest an beneficii suplimentare in va
loare de 28 milioane de lei.

Lista unor asemenea preocupări ar 
putea fi mult continuată. Ceea ce se 
degajă, insă, cu pregnanță din fapte
le prezentate este entuziasmul gene
ral cu care s-a trecut la materializa
rea programului vast de ridicare cali
tativă a întregii activități economice, 
perseverența cu care sint căutate și 
puse in valoare posibilitățile de redu
cere a cheltuielilor materiale, a cos
turilor de producție, de sporire a be
neficiilor. Acțiune vastă și complexă, 
de maximă importanță — ridicarea e- 
ficienței economice — departe de a 
constitui o problemă particulară a 
uneia sau alteia din intreprinderi, s-a 
transformat intr-una de masă, care 
interesează in ce! mai inalt grad pe 
toți salariații din unitățile 
nomice. Și dacă la 
adunări generale ale 
din intreprinderi s-au 
o dată critici ascuțite 
unor comitete de direcție ... ._o____
cu fructificarea cu intirziere a unor 
resurse de sporire a beneficiilor, a- 
ceasta înseamnă că oamenii muncii, 
conștienți de uriașa importanță pe 
care o are sporirea eficienței econo
mice pentru progresul nostru gene
ral, nu pot admite, sub nici un mo
tiv. delăsarea și indiferența in gos
podărirea bunurilor întreprinderii in 
care lucrează, nu pot tolera unele 
neajunsuri care fac ca, in anumite 
unități, nivelul rentabilității să fie 
scăzut in comparație cu posibilitățile 
tehnice și materiale existente.

Așa, bunăoară, este cunoscută re
lația directă care există intre nive
lul cheltuielilor materiale de produc
ție și cel ’al beneficiului. Cu cit cos
turile materiale de producție sint mai 
ridicate cu atit se micșorează benefi
ciile, scade eficiența. Și dacă pe plan 
teoretic lucrurile sint de o claritate 
convingătoare, in practică, in unele 
unități constructoare de mașini — 
în ciuda faptului că pe ansamblul 
ramurii s-au realizat peste 230 mi-

eco- 
recentele 

salariaților 
auzit nu 
la adresa 

in legătură

Viorel SALAGEA^I

de îmbunătățire a muncii

politico-ideologice

și cultural-educative
înfăptuirea amplului program de educație comunistă, 

elaborat de conducerea partidului, concentrează, in pre
zent, interesul, capacitatea de analiză, de discernămint 
și decizie responsabilă a tuturor factorilor investiți cu 
obligații precise pe tărîmul activității ideologice și po
litico-educative.

O atenție deosebită suscită, în acest context, dezba
terea aprofundată a căilor apte să confere învățămîn- 
tului de partid — acest instrument cu multiple valențe 
educative — un caracter mai dinamic, combativ, profund 
partinic, să-l ridice la înălțimea exigențelor actuale, a 
cerințelor exprese cuprinse în recentele documente de 
partid.

Răspunzînd sarcinii trasate de conducerea parti
dului de a-și autoanaliza cu simț de răspundere comu
nistă activitatea, de a detașa tot ceea ce este pozitiv, 
bun ciștigat in desfășurarea învățământului de partid, 
ca și de a pune in lumină carențele existente, numeroși 
activiști de partid, lectori, propagandiști, cursanți for
mulează acum — cînd se pun, de fapt, bazele studiului 
in viitorul an — opinii izvorîte din dorința de a spori 
capacitatea lui de inrîurire in chip comunist a conștiin
țelor, forța sa educativă.

în cele ce urmează 'înfățișăm cititorilor unele din 
ideile, sugestiile și observațiile critice care au fost ex
primate cu prilejul unei anchete Întreprinse în citeva 
organizații de partid.

în zilele de 26 și 27 august a.c., la 
București a avut loc o consfătuire a 
reprezentanților Ministerelor Afaceri
lor Externe din R. S. S. Bielorusă, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovaca, 
Republica Cuba, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România, R. S. S. Ucraineană, 
R. P. Ungară, U.R.S.S.

în cursul intilnirii s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele celei de-a XXVI-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Lucrările intilnirii s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de colaborare tovă-

rășească și deplină înțelegere reci
procă.

★
La 27 august reprezentanții Minis

terelor de Externe au fost primiți de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Primirea a avut loc într-o atmos
feră caldă, prietenească.

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu. a oferit un 
dejun in onoarea participanților la 
consfătuire.
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Se înfăptuiesc pro
punerile cetățenilor?
Cine și cum contro
lează realizarea lor?

sterilizează
poezia

dat al ei, inițial, și 
_ ________ ___ a-1 emoționa pe ci
titor, de a-1 face sensibil la realită
țile umane, de a-1 învăța să lupte 
pentru un ideal, pentru o societate 
umanitară, pentru frumos, pentru 
pace, împotriva crimei de orice fel, 
de oriunde, să lupte pentru liber
tatea incă neaflată total a popoare
lor. Este limpede, cred, pentru ori
cine că oamenii din toate timpurile 
au nevoie de artă ca de soare și 
poate de aceea, in decursul mile
niilor, ei și-au luat-o aliat de nă
dejde. să lumineze zonele cele mai 
sensibile ale omului intru progresul 
lumii, al societății în continua ei 
transformare, fiindcă, apropo de 
poeți, nu în zadar spunea Eminescu 
intr-un vers : „Sinte firi vizionare".

Amlntindu-ne citeva din punctele 
nodale ale istoriei țării noastre, con
statăm fără de nici o greutate că 
poezia a fost, dintotdeauna, in cele 
mai înaintate posturi, o arma de 
luptă dintre cele mai strălucite. 
Partidul Comunist Român, chiar de 
la întemeierea lui, și-a înscris in 
program promovarea artei și a lite
raturii, a unei poezii globale deci, 
pentru a crea rapid și durabil o 
cultură pe măsura visului oamenilor, 
a dezvoltării multilaterale a socie
tății.

Poezia este, in fond, un bun care 
aparține tuturora. Ea va cuceri lu
mea numai dacă sondează adine in 
sufletul omenesc, in luminile și in 
umbrele lui. Poezia trebuie să stră
lucească, să fie fierbinte, învăluitoa
re și limpede. Poezia se cere, ca una 
din condițiile comunicării, să fie 
clară. Se susține uneori că poezia 
nebuloasă, absconsă, neinteligibilă ar 
avea unele calități ce se dezvăluie 
unor aleși. Emoțiile alese se află nu 
în nămolul infatuat al unor elucu
brații care încearcă să abordeze un 
blazon princiar in niște imagini cu 
înșelătoare străluciri, ci in acele 
imagini care răspund la marile che
mări ale sunetului omenesc, la ma
rile lui cerințe- de frumos.

Dar — fie măcar pentru o de
monstrație - să ne închipuim un 
izvor de munte. Limpede ca o zi de 
vară cu cer înalt și albastru. Să pri
vim adine In el. Sufletul nostru se

Poezia are un 
anume acela de

pentru

poate cutremura de plăcere văzînd 
acele cercuri atit de frumos 
unduitoare care se succed vertiginos 
in apa de argint, inregistrind intr-un 
fel culorile și formele absolut 
inedite ale pietrelor din adine. Ce 
frumoase, ciudate și încărcate de un 
anume mister sint și intră intr-un 
infinit de unde parcă ne sună^ In 
urechi : „De treci codri de aramă de 
departe vezi albind / Și-auzi mindra 
glăsuire a pădurii de argint".

Iată o metaforă fără de care viața 
n-ar fi viață. Dar, dacă, dimpotrivă, 
vom încerca a privi intr-o apă nă
moloasă, încărcată de toate reziduu
rile posibile, într-o apă in care viața 
moare, ne-ar mai suna in urechi 
versurile, ar avea oare aceeași rezo
nanță adincă ? Versuri inspirate din 
hrubele gindirii nelucide mai răzbat 
in presa noastră literară. Oare cui ii 
vor trebui, vreodată, acele aberații 
care încearcă să se strecoare spre noi 
sub forma poeziei 1 întotdeauna 
creatorii autentici au militat și au 
scris o poezie limpede, ancorată (n 
epocă și viață, într-o viață extraor
dinară, nlmbată de progresele neîn
trerupte ale omului, (vite dintr-o 
lume nouă care se naște din frămin- 
tări profunde, in care eroii sint șl 
rămîn nurrai aceia care au puterea 
să învingă prin valorile create de ei.

Poezia este chemată sâ participe 
de pe pozițiile gindirii materialist
dialectice la exprimarea unei atitu
dini artistice 
să descopere 
complexă a 
confruntat nu
interioare, ci și cu cele ale unei lumi 
in crntinuă transformare. Poezia 
este in fond o armă de luptă pentru 
edificarea unei societăți mai bune.

Luciditatea poeziei actuale se afir
mă prin superioritatea gindirii, care 
presupune o cunoaștere substanțială 
a realităților și solicitărilor lumii 
noastre. Ar fi posibil — fără de vir- 
tejul acesta măreț și inedit al elibe
rării depline a omului — ca poezia 
sâ rămină in afara lucrurilor, surdă

și morale superioare, 
pretutindeni imaginea 
omului contemporan 
numai cu realitățile

Ion BANUȚA

(Continuare in pag. a IV-a)

HUNEDOARA. Colectivele de 
muncă din unitățile industriale hu- 
nedorene au realizat, cu mai mult 
de 4 zile înainte de termen, planul 
pe primele 8 luni la producția glo
bală, producția marfă vindută și în
casată, la productivitatea muncii și 
la produsele destinate exportului. 
Pină acum au fost date peste plan 
15 000 tone fontă și aproape 25 000 
tone oțel. La sfîrșitul lunii, indus
tria județului Hunedoara va tota
liza o depășire a producției globale 
industriale cu circa 185 milioane 
lei, iar a producției marfă vindută 
și incasată cu peste 240 milioane 
lei.

MUREȘ. întreprinderile indus
triale ale județului Mureș, care au 
raportat îndeplinirea planului pro
ducției globale cu 10 zile mai de
vreme, vor încheia bilanțul acestei 
luni cu o producție suplimentară

în valoare de 190 milioane lei la 
producția globală și 240 milioane 
lei la producția marfă, indeplinin- 
du-și astfel integral angajamen
tele pe întregul an. Printre altele, 
s-au produs peste plan : 14 250 tone 
de azotat de amoniu, 5 500 tone de 
carbid, aproape 7 milioane cără
mizi și blocuri ceramice, 130 000 mp 
geam tras, mobilă in valoare de 12 
milioane lei.

SIBIU. Ieri, unitățile industria
le din județul Sibiu au raportat în
deplinirea planului producției glo
bale 
Sint 
pînă 
zeze 
bală 
și o __ _____ __ _____
156 milioane lei. Sporul producției 
industriale a fost obținut in pro
porție de 72 la sută pe seama creș
terii productivității muncii.

pe primele 3 luni ale anului, 
astfel create posibilități ca 
la sfirșitul lunii să se reali- 
suplimentar o producție glo- 
în valoare de 122 milioane lei 
producție marfă peste plan de

I

Pivotul vieții noastre 
de fiecare zi: 

înfăptuirile socialiste
Ziarele din această săptămină au 

informat pe larg opinia publică asu
pra realizărilor importante obținute 
de oamenii muncii in îndeplinirea 
angajamentelor luate in întrecerea 
socialistă in cinstea aniversării eli-(Continuare in pag. a IlI-a)

Vedere generaid a Combinatului de industrializare a lemnului Focșani Foto : S. Cristian

O statistică anului
1938 consemna In Focșani 
existența a aproximativ 
400 de meșteșugari. Acti
vități industriale mai acă
tării ? Nici urmă.

Survolăm spațiile tem
porale și ne oprim asupra 
unei alte cifre : numai in 
anul 1970, eșalonul de 
muncitori ocupați in uni
tățile industriale din ora
șul de pe Milcov a sporit 
cu peste 7 000. Saltul 
enorm, și el sugerează 
titatea procesului de 
dustrializare socialistă 
captează in cimpul 
magnetic energiile tuturor 
așezărilor țării. Care este 
identitatea acestor noi for
țe ce inaugurează, ca in 
atîtea alte locuri, tradiția 
industrială ? Cum se inte
grează ele in armata mun
citoare a României socia
liste. in climatul profesio
nal și moral al producă
torilor de bunuri mate
riale ?

Răspunsurile le-am cău
tat pe platforma lemnului, 
in fabricile C.E.I.L.-ului, 
loc unde placajul și furni
rul. bradul și molidul din 
noile bazine forestiere ale 
Vrancei fac un ultim po
pas pentru a căpăta titlul 
nobiliar de mobilă de ca
litate 
unde se dau 
examene 
profesionale și morale 
tinerilor muncitori, 
care cei mai mulțj

este 
vas- 

In- 
care 

lui

superioară. Loc 
’ adevăratele 

ale integrării 
a 

dintre 
sint

absorbiți din satele din jur, 
el statornicind astfel prima 
verigă din lanțul genera
ției de muncitori In fami
liile lor.

„Platformele lemnului", ca 
de altfel tot ceea c« nu-

dinamice ale dezvoltării so
cialiste.

Pentru a ne face o idee 
asupra evoluției acestor 
oameni, tovarășul Petre 
Nimescu, secretarul comi
tetului de partid, ne po-

ștafeta exigenței,
a răspunderii

mim cu titlul generic de 
„platforme industriale", re
prezintă. din acest punct 
de vedere, adevărate școli 
de inițiere profesională și 
moral-politică a noilor e- 
șaloane ale clasai noastre 
muncitoare, ce se împros
pătează . mereu în sincro
nism deplin cu ritmurile

vestește un fapt. Era 
perioada de debut a 
bricii de mobilă și se 
rea instalat un cablu 
energie pe acoperișul unei 
hale. Iarnă, minus 28 de 
grade. Cine se angaja la o 
asemenea încercare ? Res
ponsabilitatea era deose
bită. De reușita la timp a

in 
fa- 
ce- 
de

lucrării depindea intrarea 
în funcțiune, potrivit gra
ficului, a unor utilaje de 
mare productivitate. Și-au 
asumat răspunderea mai 
mulți comuniști. Au urcat 
pe acoperiș și au lucrat in 
gerul aspru. 
Nu s-au dat 
n-au dus la 
începută.

Unii dintre __
tori au comentat cam așa 
fapta celor doi :

— Păi in asemenea con
diții nu toți iși pot înde
plini sarcinile profesionale. 
Și apoi in contract nu scrie 
că trebuie să lucrăm astfel, 
pe un ger de crapă pie
trele !...

— Noi — continuă tova
rășul Nimescu — in în
treaga muncă de educație 
am pus accent exact pe 
modul cum au înțeles să se 
comporte oamenii in aceas
tă încercare. Se înțelege, 
nu la fiecare oas se ivesc 
asemenea împrejurări care 
supun unui aspru examen 
calitățile morale ale oame
nilor. Dar oamenii trebuie 
să fie pregătiți să facă 
față și acestor împrejurări 
ieșite din comun. Trebuie 
să ințeleagă profund, aș 
zice să asimileze intim, 
noua condiție de muncitori, 
să fie oricind gata să ac-

cu schimbul, 
bătuți pină 
capăt treaba

noii munci-

Iile TANASACHE

(Continuare in pag. a V-a)

berării patriei. Din aproape toate ju
dețele țării au venit vești privitoare 
la îndeplinirea planului pe 8 luni — 
primele 8 luni ale noului cincinal — 
dovadă a realismului obiectivelor 

. propuse, a hărniciei și priceperii cu 
care colectivele de oameni ai muncii 
contribuie la înfăptuirea politicii 
noastre economice. De asemenea, a 
fost anunțată intrarea totală sau par
țială in funcțiune, înainte de termen, 
a unor noi capacități și obiective in
dustriale. Printre acestea, Uzina de 
construcții metalice Caransebeș, cu 
o capacitate de 20 000 tone anual, 
obiectiv care înscrie in circuitul in
dustrial numele unui oraș pină acum 
cu o săracă tradiție industrială. Iată 
doar citeva dintre cele 26 obiective 
ale industriei constructoare de ma
șini puse parțial in funcțiune de la 
începutul anului : Uzina metalurgică 
din Bacău, halele de la uzina „Nep- 
tun“ din Cimpina, Fabrica de calcu
latoare din Tg. Mureș, întreprinderea 
mecanică din Suceava, Uzina de pie
se auto din Sibiu. Profilul lor divers 
— de la producție metalurgică pină 
la calculatoare, aceste moderne ma- 

puse la indemina omului
atestă dezvoltarea multilate-

a industriei noastre, posi
bilitățile nelimitate pe care le 
deschide economiei unei țări politi
ca de industrializare socialistă. 
Toate aceste realizări, cel mai ade
sea obținute înainte de termenele 
prevăzute, poartă cu ele nu numai 
semnificația încrederii oamenilor că 
obiectivele stabilite sint nemijlocit 
destinate îmbunătățirii vieții lor. a- 
firmării •
membru al societății noastre, 
succese ---- , 2_
succesiune pilduitoare ' in 
rodnic al existenței noastre construc
tive, constituie, in același timp, răs
punsul concret pe care il dă evolu
ția noastră problemelor cu care 
confruntă construcția economică 
general, fac dovada superiorității e- 
conomiei socialiste planificate. 
constituie în fond contribuția __
cretă pe care zecile de mii de mun
citori, tehnicieni și ingineri o aduc 
la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Alăturîndu-și clasei muncitoare 
realizările proprii, oamenii muncii 
de pe ogoare au raportat și ei noi 
izbinzi în obținerea și pregătirea u- 
nor recolte bogate. După marea bă
tălie a recoltării griului a început un 
nou moment pentru agricultură — 
recoltarea porumbului. Și in agri
cultură motivele de satisfacție sint 
numeroase. O recentă consfătuire a 
griului — însuși numele său aduce 
cu el valențe simbolice — a relevat

faptul că In acest an s-a obținut 
cea mai mare producție medie la 
hectar din cite s-au înregistrat pînă 
acum în țara noastră. Ceea ce ni 6e 
pare demn de atenție, urmărind des
fășurarea acestei consfătuiri, este 
faptul că producția maximă de pină 
acum, departe de a fi considerată un 
record ultim, a determinat o analiză 
multiplă a condițiilor care au dus la 
realizările amintite, punerea in va
loare a experiențelor celor mai bune 
în scopul de a înscrie producția anilor 
viitori pe un grafic continuu ascen
dent. Astfel, agricultura noastră so
cialistă va aduce noi dovezi ale supe
riorității sale. De altfel, aceasta ni se 
pare a fi o realitate de esență a tim
pului nostru, a societății noastre. în
totdeauna, într-o societate al cărei țel 
suprem este slujirea omului, satisfa
cerea cit mai deplină a cerințelor sale 
materiale și spirituale, orice realizare, 
oricit de însemnată ar fi, va constitui 
doar baza de lansare către altele și 
mai mari. Omul societății în care a 
fost abolită definitiv exploatarea omu
lui de către om, omul care știe că 
muncește și gindește pentru înflori
rea patriei proprii, pentru prosperita
tea colectivității din care face parte 
nu-și va precupeți nici un efort pen
tru realizarea unor asemenea țeluri, 
va căuta să pună în valoare noi re
surse, noi rezerve, conștient fiind de 
menirea și utilitatea socială a muncii 
sale, a efortului său.

multilaterale a fiecărui 
Sint 

care, adăugindu-se cu o 
bilanțul

0 bună școală 
a producției și a 

spiritului gospodăresc

se 
in

Ele 
con-

Dintre nenumăratele argumente ce 
s-ar putea aduce în susținerea acestei 
afirmații, în săptămîna pe care o în
cheiem s-au impus dezbaterile din a- 
dunările generale ale salariaților din 
centralele industriale și dezbaterile 
fructuoase, combative, exigente din a- 
dunărlle de partid destinate îmbună
tățirii muncii politico-ideologice.

Adunările generale din centralele 
industriale care au loc în această 
perioadă — după ce s-au desfășurat, 
in întreprinderi, in spiritul înaltei 
responsabilități muncitorești — a- 
dunările generale ale salariaților 
confirmă- încă o dată adîncul demo
cratism al vieții noastre economice. 
Prin spiritul analitic, prin soluțiile

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a IV-a)

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am fost mișcat de mesajul de felicitare și de urările pe care ați 

binevoit să mi le adresați cu ocazia realegerii mele în magistratura su
premă a țării mele.

La rîndul meu, ekprim Excelenței Voastre urări de fericire perso
nală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră. .

Cu înaltă considerație,

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania
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O cuprindere

largă, o perma

nentă adîncire

a politicii

marxist

leniniste

a partidului

nostru
Pentru a putea răspunde în mod 

eficient multiplelor sarcini ce-i re
vin in lumina recentelor documente 
de partid, este necesar — au subli
niat majoritatea interlocutorilor 
noștri — ca însuși conținutul invă
țămintului dc partid să fie continuu 
îmbogățit. ancorat tot ma| profund 
in realitățile social-politice ale (Arii, 
ale epocii in care trăim. Substanța 
lui vie o constituie, in primul hnd, 
fondul dc Idei, aprecierile, tezele, 
clementele noi cuprinse in hotări- 
rile congreselor partidului, ale Co
mitetului Central, in articolele și 
cuvintările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu. Aceasta deoarece docu
mentele de partid și de stat repre
zintă pentru țara noastră marxism- 
leninismul creator și este firesc să 
constituie baza întregii educații co
muniste. în acest sens — s-a sub
liniat in discuțiile pe care le-am 
purtat cu mai mulți activiști de 
partid — este absolut necesar ca 
bogata și cuprinzătoarea expunere 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
a activului din domeniul ideologiei 
— document ce conține programul 
vast al perfecționării întregii munci 
educative in (ara noastră — să fie 
bine și temeinic studiată in viito
rul an de invâțămint.

Dacă cunoașterea și aprofundarea 
fundamentelor politicii interne și 
externe a partidului nostru consti
tuie obiectivul esențial, cu caracter 
peren, al invățămintului de partid, 
desfășurarea lui a evidențiat pină 
acum și unele deficiențe in această 
direcție. Astfel, in ultimul timp — 
observa tovarășul Ștefan Parte
nie, directorul cabinetului jude
țean de partid Argeș — s-a ma
nifestat pe o arie destul de largă a 
Invățămintului de partid un feno
men care a diminuat intr-o măsură 
caracterul de instrument politicc- 
Idcologic al acestuia. Din dorința 
de a se ridica competența profesio
nală a oamenilor, de a-i înarma cu 
temeinice cunoștințe din domeniul 
propriei activități, intr-un mare nu
măr de cercuri și cursuri — indeo
sebi in cele cu profil economic r- 
au prevalat in ultimii ani teme de 
economie concretă cu pronunțat ca
racter aplicativ. Nu este, desigur, 
nimic rău in faptul că s-au studiat 
ademenea teme, cunoașterea lor 
e*te  necesară ; este insă regretabil 
că aceasta s-a făcut in detrimentul 
abordării unor teme care vizează 
nemijlocit aspectele de bază ale 
politicii partidului, temeiurile ci 
principiale. Adeseori, aceleași pro
bleme economice, de pildă, erau 
discutate, aproape aidoma in invă
țămintul de partid, in adunări de 
partid, in adunări generale ale sa- 
larîaților, in ședințe de sindicat și 
in consfătuiri de producție. Această 
uniformizare a conținutului unor 
activități cu funcțiuni distincte in 
paleta largă a muncii politico-edu
cative nu a fost, desigur, de natură 
să confere învățămintului de partid 
eficiența necesară, diminuind atin
gerea optimă a scopului său — ace
la de a-i ajuta efectiv pe cursanți 
să cunoască temeinic suportul teore
tic. principial al politicii dinamice, 
creatoare a partidului nostru.

Dorința de a dezbate și aprofun
da in cadrul invățămintului de 
partid bazele teoretice, ideologies 
ale politicii partidului a fost expri
mată de mai mulți tovarăși. Con
gresul al X-lea — arăta tovarășul 
Ion Găvruș. secretarul Comitetului 
de partid al Combinatului de in
dustrializare a lemnului „Pipera**-  
București — a elaborat, cum se știe, 
teza făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in țara noastră. 
Este o problemă ideologică și teo
retică nouă despre care se vorbește 
mult, la modul general, ca despre 
ceva îndeobște cunoscut, dar. de 
fapt, ea nu a (ost descifrată, lămu
rită temeinic in cercurile noastre de 
studiu. Și cite probleme, direcții de 
acțiune practică nu ne-ar sugera 
dezbaterea ei aprofundată ! în mod 
deosebit am dori să analizăm acele 
elemente calitativ noi. specifice, ca
re intervin in această etapă istorică 
nouă in planul oazei tehnico-mate- 
riale a țării — unde se impun in 
primul rind dezvoltarea multilate
rală a forțelor de producție. înglo
barea rapidă a cuceririlor de seamă 
ale revoluției științifice-tehnice con
temporane : in planul perfecționării 
continue a relațiilor dc producție si. 
In general, a relațiilor sociale in 
țara noastră : in planul activității 
complexe de transformare a con
științei oamenilor etc.

In strinsă legă

tură cu viața,

cu munca

și sarcinile

participanților

do- 
to- 
ca-

Sint, desigur, multe alte 
menii, probleme. — sublinia 
varășul Dan Nicolae, șeful 
tedrei de filozofie a Cabine-

tului județean de partid Con
stanta — In care se exprimă 
gindirea creatoare a partidului 
nostru și caro iși așteaptă o tratare 
Rprofundală in invățămintul de 
partid. în cuvintarca secretarului 
general al partidului nostru consa
crată activității Ideologice nu fost 
indicate un șir intreg de aseme
nea probleme Mi-Ru reținut aten
ția. In mod deosebit, acelea dintre 

t..iif de creștere 
lor al partidului 
vieții sociale, a- 

umanismului și a democra- 
ara noastră, rolul statului 

socialist in clapa actuală, rolul con
științei socialiste in realizarea ma
rilor obiective înscrise in progra
mul partidului nostru ș.a. Consi
der necesară, dc asemenea, aborda
rea unor teme caro să contribuie la 
c.lucarcn m.ilcrlalist-știint Ifică a 
cursanților. la însușirea dc către 
ei a concepției materialtst-dlalceti- 
c«*  despre lump si viață, la forma
rea unor convingeri și atitudini 
combative împotriva misticismului 
și obscurantismului. O gamă largă 
de terne sugerează activitatea in
ternațională a partidului nostru, 
poziția sa in asemenea proble
me do marc însemnătate cum 
ar fi raportul dintre național și in
ternațional. internaționalismul pro- 
lcttrr. unitatea țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste si muncito
rești. cooperarea și integrarea eco
nomică socialistă etc. Apare evi
denta necesitatea orientării mai 
accentuate a studiului ideologic 
spre abordarea si aprofundarea unor 
asemenea probleme.

Plcdind pentru asigurarea unui 
conținut proaspăt, bogat programe
lor de studiu din viitorul an de in- 
vățămint, mai mulți interlocutori au 
exprimat cerintu ca discuțiile in 
cercuri să nu rămlnă lo nivelul unei 
abordări teoretice sau cu pretenții 
de teoretizare a problemelor, d 
să se raporteze la realitățile con- 
crete șl preocupările colectivului 
din unitatea respectivă, să se fina
lizeze in concluzii clare care să-1 
călăuzească pe cursanți in activita
tea lor practică. Ni s-a părut inte
resantă in această privință exempli
ficarea făcută de tovarășul Romulus 
/Xmbrus, propagandist la un cerc cu 
profil economic din cadrul între
prinderii „Tehnometal" Timișoara. 
Problema raportului dintre fondul 
de acumulare și fondul de con
sum — arăta ci — a fost tratată 
la noi numai ca o problemă teo
retică, de economie politică. Oa
menii și-au însușit, e drept, cunoș
tințe noi. dar invățămintul de partid 
iși atinge scopul numai in măsura 
in care ii ajută pc oameni să înțe
leagă și cum trebuie să acționeze. 
Din recentele documente de partid 
am desprins că chiar și o problemă 
teoretică, cum este cea pe care am 
amintit-o, poate și trebuie să fie 
tratată intr-un mod concret, in 
strinsă legătură cu viața, cu activi
tatea practică. Am în vedere in 
primul rind sublinierea sarcinilor 
care revin fiecărui colectiv de în
treprindere in înfăptuirea politicii 
de acumulare a partidului, în reali
zarea mărețului program de inves
tiții. Apoi, e vorba de anumite men
talități greșite, confuzii cu care ne 
mai intilnim in această problemă ; 
de pildă, unii nu înțeleg că socie
tatea poate asigura o reală creștere 
a consumului numai pe calea 
unor acumulări ridicate, că venitu
rile oamenilor muncii pot spori 
numai intr-o anumită limită, co
respunzător nivelului de dezvoltare 
Ia care se află societatea. Or. nu 
putem trece pe lingă asemenea 
mentalități fără a .le combate, fără 
a explica ceea ce este greșit. Mo
dul in care secretarul general al 
partidului a analizat, in expunerea 
sa privind activitatea ideologică, 
uncie probleme teoretice pornind 
de la viață și trăgind concluzii 
practice pentru activitatea oameni
lor reprezintă un înalt exemplu in 
această privință, după care va tre
bui să ne ghidăm in activitatea 
propagandistică.

și spirit militant

Intre părerile exprimate de mulți 
dintre cei consultați de noi asupra 
modalităților de sporire a forței e- 
ducative a invățămintului de partid 
a fost aceea de a se acorda o pon
dere mult mai mare decit in tre
cut problematicii etice. Anul tre
cut, la un cerc de studiere a sta
tutului partidului de la C.A.P. 
„Unirea" — arăta tov. Mihai Ion, 
locțiitor al secretarului Comitetu
lui orășenesc de partid Segarcea — 
nici una din cele opt teme nu s-a 
ocupat de trăsăturile moral-politice 
ale comuniștilor, de forța exem
plului personal al acestora în 
muncă și comportare. Or, nu puține 
situații au arătat că asemenea as
pecte nu au fost ințelese de toți 
membrii de partid. Iată de ce cred 
că in viitor va trebui să reconside
răm tematicile in sensul unei pro
porționări mai judicioase a pro
blemelor de studiu, rezervării unui 
loc mai important temelor vizind 
educația comunistă, formarea pro
filului moral al omului societății 
noastre de azi și de miine.

In aceeași ordine de idei, tova
rășul Niculae Gheorghe, cursant la 
un ccrc de etică din cadrul Centra
lei industriale de confecții Bucu
rești, arăta : Greșește omul, dar, 
in cele mai multe cazuri, se iau 
numai măsuri administrative împo
triva lui. Eu cred că în discuțiile pe 
care le purtăm în cercurile de eti
că. precum și în alte forme ale în- 
vățămîntului de partid, ar trebui să 
pornim tocmai de la asemenea ca
zuri din care să tragem concluzii 
de interes mai larg, generalizatoa
re. Consider că dezbaterea, intr-un 
înalt spirit de combativitate și exi
gență partinică, a neajunsurilor din 
activitatea și comportarea comuniș
tilor și a celorlalți membri ai co
lectivelor de muncă, educarea la 
aceștia a unor convingeri și atitu
dini ferme, comuniste împotriva 
fenomenelor și manifestărilor 
indolență și superficialitate 
muncă, a abuzurilor, necinstei si 
actelor antisociale, împotriva ori
căror influențe și mentalități re
trograde, burgheze, a concepțiilor 
idealiste despre lume și viață nu se 
poate face decit pornind de Ia fap
tele concrete de viață petrecute în 
fiecare colectiv, care să constituie 
miezul a tot ceea ce se discută.

O atenție deosebită consider că 
este necesar să acordăm formării 
profilului moral-politic al comu
niștilor. indeosebi al celor primiți de 
curind in partid, trăsăturilor lor 
înaintate ce trebuie să-i caracteri
zeze atit în activitatea de producție, 
cit și in viața de familie și socială 
— sublinia tovarășa Maria Maltopol, 
secretara Comitetului de partid al 

de 
în

Intreprindcrii integrate de lină din 
Constanța Cu atit mai mult se ri
dică această problemă In noi, undo 
virsta medie n colectivului între
prinderii nu depășește 21 de ani și 
primim frecvent noi membri dc 
partid Este cunoscut că nu întot
deauna cei ce solicită acest lucru 
nu un nivel politic-ideologic ridi
cat. Cred, dc aceea, că strâduin- 
du-ne să îmbunătățim mereu mun
ca dc educare in spirit comunist a 
color pe care ii pregătim să fie 
primiți in partid, trebuie să acor
dăm o atenție mai mare decit pină 
acum felului in care se formează și 
se dezvoltă noii membri de partid. 
Se impune să-i ajutăm in primul 
rind să cunoască bine principiile dc 
organizare ale partidului, ale politi
cii salo Interne și externe, să-și cla
rifice limpede drepturile șl obliga
țiile ce le incumbă, înalta respon
sabilitate pc care și-o asumă oricine 
solicită să facă parte din partidul 
nostru — intr-un cuvint ce în
seamnă să fii comunist.

Mulți dintre tovarășii cu care am 
d «cutat asupra conținutului invă
țămintului de partid s-au referit 
la tematica dc studiu in formele 
superioare la care participă inte
lectuali, specialiști cu înaltă cali
ficare. observind că și in cadrul 
dezbaterilor teoretice, al simpo
zioanelor, sesiunilor de comunicări 
etc. s-a manifestat tendință de o- 
rientare a tematicii către o pro
blematică avind o vagă legătură cu 
sfera ideologicului sau nerealizind

w

Convorbiri cu activiști de partid, propagandiști și participanți

la diferite forme de pregătire politico-ideologică

nici un contact cu aceasta. Anul 
trecut, sublinia dr. Ion Pascadi. 
membru al Comitetului de partid 
al Academiei de științe sociale și 
politice, dezbaterile în cadrul in
vățămintului de partid organizat in 
institutele de cercetări au abordat, 
in general, aspecte legate de pro
blematica teoretică actuală, in ra
port cu specificul Institutelor. A 
existat, insă, in anumite cazuri, și 
o tentă accentuat profesională, 
ceea ce a făcut ca latura Instructivă 
sâ fie precumpănitoare față dc cea 
educativă. Acum, de la înălțimea 
exigențelor formulate de conduce
rea partidului nostru in fața muncii 
ideologice, putem afirma că forma
rea profilului etico-politic al cerce
tătorului din domeniul științelor so
ciale. mai ales a celui tinăr, au fost 
urmărite Intr-o măsură insuficientă 
de către comitetul nostru de partid. 
Se impune, de aceea, ca tematica 
pe care o vom aborda anul viitor, 
discuțiile pe care le vom purta să 
suplinească aceste deficiențe, să 
contribuie la o mai puternică anga
jare a cercetării in rezolvarea unor 
probleme reale cu care este con
fruntată societatea noastră socia
listă in etapa actuală. In acest sens, 
ne propunem să acordăm o 
mal mare pondere problemelor 
privind politica generală și ideo
logia partidului, insistind totoda
tă asupra exigențelor pe care 
partidul le pune in fața științelor 
sociale, atit din punctul de vedere 
al corectării, cit și pe plan educa
tiv. Ne preocupă in mod deosebit 
întărirea spiritului militant in ac
tivitatea ideologică. Cum este și 
firesc pentru specificul muncii 
noastre, este necesar să respingem 
manifestările de obiectivism și eclec
tism, să sporim combativitatea 
împotriva influențelor ideologiei 
străine, a ideilor reacționate, apo
logetice. anticomuniste, răspindite 
de ginditorii burghezi. In scopul 
determinării șl combaterii acestor 
influente, al dezvăluirii inconsisten
ței teoretice a diferitelor concepții 
filozofice și politice nemarxiste, se 
impune ca, o dată cu cunoaște
rea nuanțată a marii diversități 
de sisteme șl curente burghe
ze, să ne însușim cit mai apro
fundat concepția partidului nostru, 
poziția sa față de confruntările de 
idei contemporane, aparatul de cer
cetare marxist, metodele de studie
re și interpretate ce decurg din 
gindirea materiallst-dialectică.

Referindu-se la tematica lnvățâ- 
mintului ideologic pentru scriitori, 
scriitorul loanichie Olteana a ară
tat că și aceasta a fost pină acum 
destul de unilaterală, din ea lip
sind, din păcate, informările, 
dezbaterile pe problemele noi de 
politică internă și externă ale Dar- 

tidului nostru. Noi nc-am mărginit 
prea adesea la un dialog pur teo
retic, abstract, asupra unor proble
me nu in totdeauna de esență, omi- 
țind să abordăm frontal și la mo
dul concret cum trebuie să acțio
neze partinitatea in artă și litera
tură și cum trebuie să se exercite 
in acest domeniu rolul partidului 
ca forță conducătoare ; in ce con
stă misiunea socială a scriitorului, 
necesitatea realizării unei fuziuni 
depline a creației literare cu ma
rile preocupări ale partidului șl 
poporului nostru, cu grandioasa 
operă pe care o întreprind oame
nii muncii din țara noastră.

în același sens opina șl tova
rășul Vasile Tomcscu, secretarul 
Uniunii compozitorilor. în anul vi
itor — arăta el — va trebui să cen
trăm dezbaterile noastre în lnvăță- 
mintul de partid asupra poziției 
partidului in problemele creației 
artistice, asupra rolului muzicii in 
■procesul dc educație a maselor, a- 
supra căilor de amplificare a aces
tui rol. Mă gindesc și la posibilita
tea organizării unor dezbateri ale 
compozitorilor cu interpreții sau cu 
oameni ai muncii de diferite cate
gorii pentru a le cunoaște opiniile 
asupra creațiilor muzicale ; aseme
nea discuții ar constitui pentru noi 
un real sprijin In ridicarea nivelu
lui artistic al creației noastre și, 
implicit, in sporirea caracterului ei 
educativ-ideologic.

Alți interlocutori. Intre care 
Aurel Munteanu, lector al Comite

tului județean de partid Constanța, 
Luca Paul, medic pediatru la spita
lul din același oraș, șf.a. au sugerat 
ca, pe fondul general al problemelor 
ideologice noi, reieșite din documen
tele de partid, și in organică legă
tură cu acestea, să fie abordate și 
unele aspecte esențiale, teoretice 
și practice, ale politologici și socio
logiei juridice, deontologiei medi
cale etc. potrivit preocupărilor di
feritelor categorii de cursanți.

Din opiniile exprimate de inter
locutorii noștri se degajă o conclu
zie esențială : invățămintul de 
partid poate deveni eficient, crea
tor, in măsura in care prilejuiește 
cunoașterea aprofundată a docu
mentelor partidului, este an
corat in problemele ideologice ma
jore care caracterizează actualitatea 
politică din țara noastră și din lu
mea contemporană și asigură discu
tarea lor In strinsă legătură cu spe
cificul realităților și preocupărilor 
diferitelor colective de muncă, cris
talizarea unor concluzii valoroase 
pentru perfecționarea activității lor 
practice.

Stimulent al

gîndirii politice

Majoritatea Interlocutorilor noș
tri au subliniat că sporirea rolului 
formativ, a capacității de influen
țare politică și educativă a tuturor 
formelor Invățămintului de partid 
se află in legătură directă cu inte
resul pe care-1 suscită subiectele 
respective în rindui cursanților, cu 
participarea reală a acestora la 
dezbateri.

Astăzi, in condițiile in care exis
tă o mare diversitate de mijloace 
de informare, arăta tov. Ion Pe- 
rianu, director adjunct al Cabine
tului municipal de partid București, 
e necesar ca invățămintul de partid 
să-și păstreze profilul, individuali
tatea sa specifică în paleta largă a 
factorilor educativi, să se delimite
ze do mijloacele de comunicație în 
masă nu numai prin problematica 
sa — prin excelență ideologică, 
politică, dar și prin modalitățile 
folosite. Iar aceste modalități tre
buie să urmărească in primul 
rind formarea unei gindirl politice 
proprii, a deprinderii de a judeca 
șl interpreta realitățile în mijlocul 
cărora trăim de pe pozițiile Ideolo
gice ale partidului nostru. Invățfi- 
mintul de partid trebuie să asigu
re cadrul organizat prin care comu- 

niștli să recepteze operativ șl sft-.și 
însușească spiritul documentelor de 
partid și, in același timp, să parti
cipe la soluționarea In acest spi
rit a problemelor ce se ridică in 
fiecare loc dc muncă.

In această optică, modalitatea cea 
mai adecvată de lucru in cadrul 
său mi se pare a fi dezbaterea, 
discuția, schimbul viu dc Idei și 
opinii. Se constată, insă, că tocmai 
aceste forme au fost mult restrinse 
in ultimul timp, pentru a face loc 
mai ales expunerilor, lecțiilor, care, 
supralicitate, favorizează din par
tea cursanților o atitudine de pasi
vitate, de înregistrare comodă. Fo
losirea cu precădere a formelor ac
tive cu o mai mare putere de in
fluențare a gîndirii șl acțiunii oa
menilor este cu atit mai necesară 
cu cit. pe alocuri, se constată o in
suficientă înțelegere a problemelor 
pe care le ridică viața in fața oa
menilor — la locul de muncă, in 
societate sau in familie, lucru ce 
se reflectă in comportamentul lor, 
in munca și activitatea de zi cu zi.

Declarindu-ne intrutotul de n- 
cord cu interlocutorul nostru, con
siderăm necesar să evidențiem și 
acele intervenții în ancheta noastră 
care au relevat și unele carențe ale 
dezbaterilor în invățămintul de 
partid, tocmai pe linia diminuării 
sau anulării atributului lor esen
țial : capacitatea de a stimula gîn- 
direa.

In anii trecuțl — ne spunea to
varășul Amza Vasile, cursant

INTUL
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la școala uzinală din 
Centralei Industriale de 
țU București — discuțiile 
drul seminariilor noastre __ ...
neau greu, îndeobște luau cuvintul 
aceiași oameni și se repetau meca
nic frinturi de idei, teze din ma
nuale sau din caietul de notițe. Nu 
era propriu-zis o dezbatere din 
care să plecăm cu lucruri clarifi
cate. ci intervenții disparate, fără 
legătură intre ele. Or. este cunos
cut că ceea ce se reține mecanic^ 
fără să fie trecut prin filtrul gindi- 
rii proprii, nu lasă urme durabile 
in conștiința oamenilor, nu inriu- 
rește comportarea lor.

Desigur, dezbaterea dă rezultate 
foarte bune, prilejuiește un schimb 
viu de păreri, de opinii, elucidarea 
temei abordate, concluzii valoroase 
atunci cind este precedată de un 
studiu individual temeinic, cuprin
zător, ceea ce presupune, la rindui 
său. un nivel relativ ridicat de pre
gătire generală, deprinderi de a in
vestiga și sintetiza probleme cu un 
grad mai înalt de generalizare, de 
abstractizare. Sint însă și categorii 
de cursanți care posedă un nivel 
mai scăzut de cunoștințe. Pentru a- 
ceștia — sublinia tovarășul Marin 
Tclegaru, cursant in aceeași între
prindere — expunerea, urmată de 
discuții lămuritoare, purtate in 
grupe mai restrinse, constituie mo
dalitatea cca mai potrivită de des
fășurare a invățămintului 
partid. Iată un exemplu : 
cercul nostru — alcătuit din oa
meni posedînd un nivel elementar 
de cunoștințe — una din discuții a 
fost consacrată anul trecut pro
blemelor marketingului — despre 
care mulți dintre noi aflam atunci 
pentru prima oară. O temS" care, 
desigur, ne-a interesat — cu toate 
că, lucrind într-o secție de confec
ții propriu-zisâ, nu avem legături 
directe cu exportul, cu piața, cu 
prospectarea ei. Deoarece, insă, in 
prealabil nu am fost infor
mați asupra principalelor aspecte 
ale acestui complex fenomen con
temporan, nici discuțiile nu s-au 
purtat la un nivel corespunzător, 
nu s-au încheiat cu învățăminte 
utile pentru propria noastră acti
vitate.

In discuția cu interlocutorii noș
tri s-a ridicat, astfel, un aspect 
esențial de care depinde eficiența 
invățămintului de partid : accesi
bilitatea. adecvarea sa la nivelul 
de pregătire al cursanților, la ce
rințele lor specifice. Acum. cind 
pregătim viitorul an de învățămint 
— sublinia tovarășul Nicolae Lețu, 
propagandist, președintele C.A.P. 
Agigea — trebuie să ținem seama 
de o condiție peste care — soco
tesc eu — nu putem trece, fără a 
păgubi mai tîrziu. Mă refer la ni-

de 
in

cunoștințe
_____ _ ___  rz*~"t  al 

cursanților noștri, ca, de altfel, nl 
membrilor diferitelor cercuri de la 
sate, Desigur, am dori ca alta să 
fie situația, dar, deocamdată, 
costa este un dat obiectiv. Iată de 
ce, atunci cind alegem teme
le de studiu pentru la anul, cred 
că trebuie să avem in vedere, din 
capul locului, acest fapt și să ne 
orientăm către probleme mai acce
sibile, corespunzătoare nivelului de 
înțelegere și de asimilare ai acestor 
cursanți Și. după părerea mea, nșa 
e bine să procedeze fiecare orga
nizație dc partid care iși desfășoară 
activitatea in condiții asemănătoare 
cu ale noastre.

Pentru cei ce studiază in formele 
de masă ale invățămintului de 
partid — spunea tovarășul Marin 
Baciu, propagandist la Trustul dc 
construcții din Constanta — expli
carea pc larg a noțiunilor, reliefa
rea precisă a conținutului lor con
stituie o verigă esențială. De fe
lul cum ne achităm de această sar
cină depinde în bună măsură pă
trunderea și înțelegerea de către 
cursanțl a ideilor novatoare cuprin
se în documentele de partid, des
lușirea de către ei a sensului măsu
rilor luate de partid in diferite sec
toare ale construcției socialiste. 
Tocmai de aceea, socotesc că edi
tarea unui număr mai mare de ma
nuale, broșuri, culegeri de texte, 
consultații etc. în care să fie ex
plicate clar, pc înțelesul tuturor, 
aceste măsuri ar constitui pentru 
noi un sprijin deosebit de prețios 
în munca de educație comunistă pe 
care o desfășurăm.

mulți 
prof. 

Școa-
Sint propagandist de foarte 

ani — ne relata tovarășul 
Bosinceanu Constantin, de la T__
la generală de 10 ani din comuna 
Laza, județul Vaslui — și in a- 
cest răstimp am asistat la multe 
perfecționări în metodica conduce
rii discuțiilor. Dar există încă la 
mulți propagandiști mentalitatea, 
de care nici eu nu am fost străin, 
că nu trebuie să abordăm decit lu
crurile complet clare, elucidate, în 
legătură cu care nu se ridică „pro
bleme". Sigur, in acest caz nu vom 
avea probleme, dar nici nu ne vom 
îndeplini cum trebuie sarcinile și 
răspunderile cu care am fost in
vestiți.

Pentru a debarasa invățămintul 
de partid de caracterul său for
mal, care se mai manifestă în unele 
locuri, este necesar să nu ocolim 
problemele mai dificile, neelucidate 
complet. In fapt, tocmai acestea 
solicită gindirea cursanților, capaci
tatea lor de analiză și interpretare, 
iar efortul pe care-1 fac pentru cla
rificarea lor dă .cursanților o reală 
satisfacție, sporește interesul lor 
pentru studiu. Pentru a fi în măsu
ră să elucidăm asemenea probleme, 
noi, propagandiștii, trebuie să ne 
informăm zi de zi, să citim presa, 
publicațiile de specialitate și, fi
rește, să primim un ajutor mai 
substanțial din partea cabinetului 
de partid in clarificarea unor pro
bleme teoretice, precum și indica
ții metodice privind transmiterea 
acelor cunoștințe care sint mai greu 
asimilate de către cursanți.

Mai mulți cursanți au insistat 
asupra necesității extinderii sis
temului de consultații, de răs
punsuri la întrebări întrucît aseme
nea modalități permit clarificarea 
pe loc a problemelor. Desigur că, 
pentru a fi eficiente, a da roadele 
scontate, răspunsurile trebuie date 
de oameni competenți, în primul 
rind de activiști de partid și de 
stat, cadre cu munci de răspunde
re din diferite sectoare și să se re
fere la problemele reale care ii 
preocupă pe oameni.

Ceea ce frînează uneori dezbate
rile este teama unor cursanți ca 
nu cumva să spună ceva greșit. Dar 
rostul studiului ideologic este toc
mai să explice problemele, să în
drepte părerile greșite. Trebuie să-i 
încurajăm pe cursanți să <” 
degajat, să se exprime așa 
gindesc, chiar dacă mai au cite 
formulare greșită.
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depinde într-o foarte mare măsu
ră de propagandiști, de arta lor de 
a le conduce intr-o manieră Intere
santă, Ingenioasă. De aci și insis
tența cu care s-a ridicat în ancheta 
noastră problema selecționării, ca 
și a pregătirii propagandiștilor la 
cabinetele de partid.

Evident, sarcina noastră, a comi
tetelor de partid nu Încetează o 
dată cu desemnarea ca propagan
diști a unor oameni cu o bună pre
gătire politico-ideologică, care do
vedesc spirit combativ, exigență 
partinică, cunoașterea vieții — ne 
spunea tovarășul Valeriu Nica, loc
țiitor al secretarului comitetului de 
partid al portului Constanța. Pen
tru a ridica nivelul propagandei 
prin invățămlntul de partid, este

vclul dc pregătire, de 
generale îndeobște mai scăzut

a-

necesar să acordăm o atenție spo
rită informării lor continue asupra 
problemelor esențiale ale vieții co
lectivului nostru, să ne preocupăm 
mai mult de creșterea noilor cadre 
de propagandiști, aslgurind, totoda
tă, condiții prielnice desfășurării in 
bune condiții a importantei sarcini 
politico-educative pe care le-am In- 
credințat-o, prin degrevarea lor de 
o scrie dc sarcini pe care le pot 
efectua alți oameni.

In ce privește pregătirea propa
gandiștilor. reținem părerea tova
rășului Ion Preda, șeful Becției de 
propagandă a Comitetului județean 
de partid Timiș : Pină acum — 
arăta el — la cursurile de pregăti
re a propagandiștilor noi urmăream 
cu precădere informareu, latura 
cantitativă a cunoștințelor aces
tora. Or, practica arată Că ceea ce 
lipsește multor propagandiști este 
tocmai priceperea de a comunica, 
dc a transmite limpede, convingă
tor cunoștințe politice, deprinderea 
de a antrena cursanțli la discuții 
vii, interesante. Pe viitor va tre
bui să-1 obișnuim cu folosirea unor 
metode active de predare și stu
diu.

In acest sens, o experiență inte
resantă, care merită toată atenția, 
considerăm a fi cea acumulată de 
Comitetul de partid al uzinelor „23 
August" din Capitală, despre care 
ne-a relatat tovarășul ing. Marin 
Enache, secretarul comitetului. Aici, 
la temele mai dificile se organizea
ză discuții preliminarii cu propa
gandiștii, în care se urmărește pre
gătirea lor atit Ideologică, cit și 
metodica. Totodată, ei sint infor
mați cu date concrete din uzină și, 
mai ales, din secțiile in care iși 
desfășoară activitatea cursanții. 
Astfel, există garanția că ei vor 
conduce dezbaterile în cercuri la 
un nivel corespunzător și Intr-o 
strinsă legătură cu problemele 
esențiale de muncă și de viață cu 
care sint confruntați aceștia,

Majoritatea interlocutorilor noștri 
au rostit adesea, cu insistență 
chiar, cuvintul „modernizare", sub
liniind ideea că este necesar să 
se înțeleagă acest lucru nu numai 
cu referire la conținutul Invăță- 
mintului de partid al dezbaterilor, 
ci și la tehnicile și metodele folo
site in acest domeniu. Consider in 
acest sens — ne relata tovarășul 
Bădeanca Florian, din comuna Bir- 
ca, județul Dolj — că acolo unde 
este posibil, mai ales in cercurile 
unde sint abordate probleme eco
nomice, de istorie, de educație 
moral-cetățenească — hărțile, gra
ficele, planșele, diafllmele și filme
le documentare trebuie folosite în 
mai mare măsură pentru înțelege
rea și aprofundarea temelor stu
diate, pentru formarea unor repre
zentări clare asupra realităților 
discutate. De altfel, trebuie obser
vat că, în general, tehnicile audio
vizuale moderne sint încă o rari
tate in Invățămintul de partid.

Este bine știut că de o deosebită 
importanță pentru eficiența invă- 
țămintului de partid este modul de 
organizare a cercurilor șl cursuri
lor. Marea varietate de condiții iu 
care organizațiile de partid iși des
fășoară activitatea, diferențele e- 
xlstentc în posibilitățile șl gradul 
de pregătire a cursanților im
pun un învățămint de partid 
raportat la specificul activității șl 
preocupărilor acestora. Nu am stă
rui asupra acestui aspect- dacă nu
meroși Interlocutori nu ar fi amin
tit de serioasele deficiențe ce gre
vează Încă organizarea șludiului 
politico-ideologic.

Unele dintre ele se referă la lip
sa de răspundere a unor birouri ale 
organizațiilor de bază in alcătuirea 
problematicii de studiu. Consultării 
atente a preferințelor și cerințelor 
comuniștilor, ne relatau, printre 
alții, unele cadre didactice din ju
dețele Dolj, Constanța ș.a. le-a luat 
locul o activitate birocratică : în
scrierea „din oficiu” a cursanților 
într-o anumită formă de învăță
mint fără a li se cunoaște opiniile, 
temele care i-ar interesa și atra
ge. De aici discrepanța intre pro
blematica ce figura in programe șl 
dorințele și necesitățile reale ale 
cursanților.

Deosebit de interesante ni s-au 
părut o serie de propuneri, venite 
mai ales din partea unor activiști 
ai cabinetelor de partid, in legătu
ră cu găsirea unor criterii uni
tare de încadrare a comuniștilor in 
invățămintul de partid. Tovarășul 
Ștefan Partenie considera, de pildă, 
că asemenea criterii ar putea fi : 
vechimea in partid, nivelul de pre
gătire politică și profesională, for
mele de învățămint parcurse ante
rior și tematica prevăzută a fi stu
diată în viitor. Astfel, continua 
interlocutorul nostru, pentru cei 
primiți in partid in ultimii 2-3 ani 
ar putea fi organizate cercuri de 
studiere a statutului partidului, a 
problemelor de bază ale organiză
rii, activității și politicii partidului. 
Ceilalți membri de partid, in 
funcție de nivelul de pregătire, pot 
fi încadrați in forme de studiu di
ferențiate prin tematici care să re
flecte problemele și preocupările 
actuale din fiecare domeniu, in lu
mina politicii generale a partidului. 
Important este ca invățămintul să 
fie organizat într-o viziune de per
spectivă, astfel incit membrii de 
partid să treacă de la forme sim
ple spre cele superioare, parcurgind 
intr-un anumit număr de ani, In 
mod gradat, cunoștințele de bază 
necesare pregătirii lor marxist-le- 
niniste, formării lor politico-ldeolo- 
gicc multilaterale.
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Sint numai clteva dlntr-o multi

tudine de păreri, sugestii șl obser
vații pe care le fac in prezent lec
torii, propagandiștii, cursanțli cu 
privire la Îmbogățirea conținutului 
de idei al invățămintului de partid, 
dinamizarea dezbaterilor în cadrul 
său, la mai buna lui organizare. 
Dezbaterile din adunările gene
rale deschise de partid, care se 
desfășoară în' aceste zile in toate 
unitățile economice și instituțiile 
din țară pe marginea recentelor do
cumente de partid, prilejuiesc ex
primarea a numeroase propuneri 
vizind perfecționarea întregii acti
vități de propagandă.

Organelor șl organizațiilor de 
partid li se oferă, astfel, un vast 
și bogat material de reflecție, de 
gindire și înțelepciune colectivă, pe 
care sint datoare să-1 valorifice, cu 
atenție și discernămînt, cu exigență 
și răspundere, desprlnzînd modali
tățile cele mai potrivite de ridicare 
a învățămintului de partid, a În
tregii munci polltico-ldeologice la 
nivelul înaltelor exigențe formula
te în programul multilateral de 
educație comunistă elaborat de Con
ducerea partidului.

l.

Gti. ZAMFIR 
Paul DOBRESCU 
Silviu ACHIM
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Industria chimici continui nă de- 

pnâ și m actualul cincinal unul din
tre cele mai înalte ritmuri de dezvol
tare. _ cu mult peste ritmul medm 
prevăzut pe ansamblul industriei. 
Această creștere impetuoasă, concre
tizată in zeci și zeci de noi insta
lații. fabrici și uzine ce vor fi date 
In exploatare in următorii ani. impu
ne necesitatea pregătirii unui mare 
număr de cadre, capabile să minun
ea cu pricepere utilaje de cel mai 
înalt nivel tehnic.

Se poale spune cu deplin temei că, 
ac-a lungul anilor, forurile de resort 
au acordat importanța cuvenită pre
gătirii și perfec
ționării calificării 
cadrelor de chi
miști. lucru les
ne de sesizat in 
orice unitate chi
mică. Altfel nu ar 
fi fost posibil ca 
..giga nț ii" petro
chimiei. bunăoa
ră. cum e și cel 
de la Pitești, să 
fie tot mai bine 
exploatați. Este 
demn de amintit 
că in acest 
au fost 
importante __
duri pentru con
struirea de 
profesionale 
tehnice. Numai pe 
platforma petro
chimică a Piteș- 
tiului funcționea
ză in prezent o 
școală de maiștri, 
un liceu de spe
cialitate, o școală 
profesională cu 
mai multe mese
rii. unități în 
care sint cu
prinși aproape 
2 000 cursanți.

Deși s-ar cuveni „.......__ v.
realizâri remarcabile in acest dome
niu. trec peste ele din simplul mo
tiv că in rindurile de față intenționez 
să abordez unele probleme de strictă 
actualitate — și anume cele care 
vizează pregătirea practică a noilor 
cadre de muncitori chimiști. Personal, 
socotesc câ ridicarea nivelului pregă
tirii practice a acestora este, in pri
mul rind. o problemă de natură or
ganizatorică. căreia forurile de resort 
de la ~ diversele niveluri trebuie 
sâ-i găsească o rezolvare ince- 
pind încă din noul an școlar. Ținind 
cont de propria noastră experiență, 
ca și de modalitățile in care este re
zolvată această problemă in țările cu 
tradiție in industria chimiei, formu
lez citeva propuneri cu dorința de a 
asigura o concretizare recentei legi 
privind perfecționarea pregătirii pro
fesionale a salariaților.

Se constată, de exemplu, că deși în 
unitățile chimice există cadre bine 
pregătite teoretic, adeseori acestora 
le lipsesc indemi narea practică și cu
noștințele specifice locului de mun
că și aparaturii ce o manipulează. 
Cauzele acestor situații trebuie cău
tate in insuficienta organizare a in- 
vâțămintului profesional, in lipsurile 
grave ce există in pregătirea practi
că a elevilor in timpul școlarizării, 
în actualul sistem de lucru, pregăti
rea practică duce, pur și simplu, la 
asaltarea uzinelor cu sute de elevi, 
in special*vara.  elevi cărora, de re
gulă. li se aplică o „calificare de 
bloc", fapt ce are grave repercusiuni 
ulterior in activitatea lor profesiona
lă. Deși nu rezolvă pe deplin pro
blema pregătirii cadrelor, instruirea 
prin ucenicie la locul de muncă este 
mult mai apropiată de nevoile uzi
nelor. prin faptul că elevii lucrează 
efectiv intr-un colectiv de muncitori 
calificați, de fiecare dintre ei ocu
pi ndu-se cineva anume.

Forma cea mai adecvată de pre
gătire a noilor ' ' . ' '
concordanță cu exigențele care le 
impune actualul niVel tehnic al in
dustriei chimice, consider că este 
organizarea școlilor profesionale pe 
principiul programelor de stat. Po
trivit acestei forme de pregătire, 
fiecare elev este obligat de 1—2 ori 
pe săptămînă să urmeze cursurile 
teoretice (cu unele excepții, pro
grama ar putea fi unică pentru 
toate tipurile de școli profesionale) ; 
prin organizarea in paralel atit în 
cadrul școlii, cit mai ales în uzine, a 
unor ateliere-școală, elevii ar putea 
lucra direct 4—5 zile pe săptămînă 
pe toate tipurile de utilaje și apa
rate, primind îndrumări practice de 
la instructori bine pregătiți. Această 
formulă de organizare a învățămin-

tului profesional ar permite tolodalâ 
o selecție riguroasa a profesorilor 
cc predau noțiunile teoretice. Prin 
organizarea numai o zi sau două pe 
săptămînă a invățămîntului teoretic 
iu programe unice rftmin disponibile 

. localurile unor școli profesionale și 
un numeros personal didactic ce ar 
putea fi utilizate cu mai mult folos 
in alte scopuri. Să-mi fie iertată 
comparația, dar actualele școli pro
fesionale seamănă mai degrabă cu 
niște institute pedagogice unde apa
ratura, Insuficientă de altfel, cu care 
elevii trebuie să-și perfecționeze ap
titudinile și să dobindească indemi-

o Instalație, alăturifășuratA la _ _____ _______ __
de o echipă de muncitori experi
mentați — a -»—•*  * -
circa un an 
raid 
zile pe 
chvierea . .. ........... .
gătire teoretică șl practică, 
poate susține 
tor calificat. Nici

cărei durată să fie de 
- trebuie făcută in pa- 

eu pregătirea teoretică de 1—2 
săptămînă. Numai după in- 
accstul ciclu final de pre- 

elevul 
■xamenul de munci- 

- ...........  un muncitor nu
trebuie sâ fie primit la examenul 
ti nai dacă nu posedă examenele de 
la cursurile teoretice și din atelie
rele-școală.

Socotesc că in același mod trebuie 
să fie pregătiți și mecanicii, electr!-

producție consider că este adecvat 
chiar și pentru pregătirea studenți
lor. De altfel, aș merge chiar mai de
parte cu gindul, propunlnd forurilor 
in drept desființarea actualului sis
tem de desfășurare a practicii elevi
lor și studenților chimiști, cind sute 
de oameni asaltează dc-a dreptul 
instalațiile, stinjenind desfășurarea 
activității de producție Avînd un rol 
pasiv, de simpli spectatori, in desfă
șurarea procesului tehnologic — așa 
cum se intimplă in actuala lormă de 
organizare a practicii in producție, 
— viitorii chimiști nu pot trece din., 
colo de aspectul

La Fabrica de confecții din Craiova:

CONTRASTE

scop 
alocate 

fon-
școli 

și

Cită importanță 
acordăm practicii

in pregătirea
muncitorului chimist ?
amintite și alte

cadre, in deplină

narea practică, este ținută sub formă 
de expoziție. Realitatea de zi eu zi 
ne-a arătat că atelierele-școală tre
buie organizate pe profesii și tipuri 
de aparatură și utilaje. în cadrul 
Grupului industrial de petrochimie 
din Pitești preconizăm să organizăm 
asemenea ateliere-școală, de exem-

cienii, A.T.M.-iștii, compresoriștii, 
pompagiii, sudorii, fochiștii, lăcătușii 
și alte categorii de meserii specifice 
industriei chimice. Numai cu atelie
rele din cadrul școlii, ateliere insu
ficient dotate, unde elevii învață in 
prezent doar operațiuni simple de 
pilire sau tăiere a metalului, nu se

puncte de vedere

piu, pentru meseria de operator 
chimist (similar pot fi pregătite ca
dre și pentru alte meserii).

După părerea mea, operatorul chi
mist trebuie să fie un om policali- 
ficat. Astăzi acestuia nu-i mai sint 
suficiente doar cunoștințele teoretice 
de chimie și tehnologie asimilate in 
școală. Pentru dobindirea cunoștin
țelor practice este necesar ca in cei 
3 ani de pregătire, cit este perioada 
de calificare, operatorul chimist să-și 
însușească toate cunoștințele indis
pensabile unui asemenea post. Pen
tru a atinge un nivel inalt de pre
gătire, operatorul chimist trebuie să 
urmeze o pregătire de 3—4 luni in 
atelierul mecanic-școală unde are la 
dispoziție întreaga tipologie de pom
pe, vane, ventile, scheme ale diferi
telor utilaje de bază. Numai aici el 
poate învăța practic cum funcțio
nează acestea și cum se exploatează. 
Totodată, el trebuie pus să efectu
eze lucrări practice de montare și 
demontare a instalațiilor, in scopul 
cunoașterii detaliate a părților com
ponente ale acestora. Numai după 
absolvirea, prin examen practic, .. 
acestei forme de atelier-școală, vii
torul muncitor chimist poate să 
treacă la următorul ciclu de școla
rizare practică. în același mod și 
după aceleași principii, elevii vor 
urma ciclul de 2—3 luni in atelie- 
rul-școală de automatizări, in ate- 
lierul-școalâ electric, in laboratorul- 
școală de analize, specifice sau cla
sice. in atelierul-școală de prelucrări 
mase plastice și lemn etc.

Tot pentru o temeinică pregătire 
practică a viitorului muncitor chia 
mist este necesară construirea de 
instalații pilot de procese unitare, 
unde operatorii efectuează „pe viu" 
distilări, separări, nitrări etc. După 
ce a urmat aceste cicluri practice 
de școlarizare in atelierele-școală 
timp de circa 2 ani — urmind în 
paralel cursurile teoretice in școli 
profesionale — operatorul chimist 
este capabil să intre in dispozitivul 
de lucru și să conducă efectiv o 
instalație, alături de operatori cu 
vechime în muncă. Practica des-

a

BENEFICIUL
(Urmare din pag. I)

lioane lei beneficii suplimentare — 
in semestrul trecut s-a acționat cu 
mai puțină fermitate pentru respec
tarea normelor de consum stabilite 
și chiar pentru diminuarea lor. Așa 
s-a ajuns ca la indicatorul „consum 
de metal planificat la un milion lei 
producție globală" — nivelul planifi
cat să fie depășit cu 3 la suta. Cal
culele arată că numai in acest fel 
s-au irosit surse de beneficii in va
loare de citeva zeci de milioane de 
lei.

Desigur, nu trebuie aduse prea 
multe argumente pentru a dovedi că 
printr-o mai mare exigență din par
tea maiștrilor, a celor puși sâ supra
vegheze producția, prin întărirea 
răspunderii fiecărui muncitor pentru 
fiecare kg de metal folosit, ca și 
prin aplicarea propriilor măsuri de 
reducere a consumurilor specifice, a- 
ceste sume puteau ti redate bugetu
lui statului. Este momentul să se în
țeleagă de către fiecare comitet de 
direcție că nu mulțumesc numai re
zultatele globale pozitive ale între
prinderii in privința reducerii chel
tuielilor materiale — obținute ca o 
medie pe ansamblul secțiilor de fa
bricație — ci trebuie să se acționeze 
cu hotărire ca pretutindeni, in fie
care atelier și secție, să domine un 
spirit de maximă exigență față de 
gospodărirea metalului, a materiilor 
prime și materialelor in general, ast
fel ca la nici un loc de muncă să 
nu fie încălcate normele de consum 
științific stabilite.

Fructificarea operativă a tuturor 
posibilităților de sporire a rentabi
lității. a beneficiilor, constituie o 
chestiune fundamentală a economiei, 
a societății. Iată de ce înțelegerea 
acestei cerințe majore trebuie șă de
clanșeze o intervenție neîntirziată 
pentru valorificarea la maximum a 
tuturor resurselor existente. Este un

deziderat de stringentă actualitate, in 
principal in unitățile care in primul 
semestru nu și-au realizat integral 
planul la beneficii — Combinatul tex
til Arad. Combinatul textil Odorhei, 
Uzina de piese de schimb și utilaj 
chimic din Găești, Fabrica de osii și 
boghiuri din Balș etc.

Am căutat și citeva explicații în 
legătură cu asemenea stări de lu
cruri. Din păcate, uneori, am ob
servat tendința de justificare facilă, 
prin motive vulnerabile, a unei si
tuații pentru care se fac răspun
zătoare, in bună măsură, conduceri
le unităților. Șint eludate cauzele 
reale, cu influență hotăritoare asu
pra scăderii beneficiilor : rebuturi 
(in valoare de 8 milioane de lei s-au 
înregistrat numai la unitatea de la 
Balș), depășirea cheltuielilor la 1 000 
lei producție marfă, nerealizarea pla
nului la producția marfă, volumul 
incă ridicat al cheltuielilor neeco- 
nomicoase (peste 700 000 lei dobinzi 
penalizatoare s-au plătit la Uzinele 
textile din Timișoara).

Numai atacînd frontal, deschis, 
neajunsurile care mai apar pe par
cursul executării planului, numai in- 
lăturind incă din fașă orice tendință 
de risipă, numai întronind o discipli
nă fermă, in spiritul cerințelor ac
tuale ale sporirii eficienței, se vor 
putea depăși situațiile critice create, 
intr-o întreprindere sau alta. Pen
tru aceasta, insă, comitetele de 
partid, comitetele sindicatelor și co
mitetele de direcție trebuie sâ dove
dească din plin capacitatea lor de 
mobilizare a tuturor salariaților la 
acțiunea de creștere a eficienței, să 
stimuleze, să popularizeze și să ex
tindă inițiativele valoroase apărute in 
acest sens, să cultive in rindul oame
nilor muncii sentimentul de înaltă 
răspundere și exigență față de ad
ministrarea treburilor întreprinderii, 
pentru a se obține cu minimum de 
cheltuieli maximum de beneficii.

pot forma meseriași care să stăpi- ‘ 
nească actualele instalații.

Revenind la ideea înființării ate- 
lierelor-școală din uzine, apreciez că 
dotarea tehnică a acestora trebuie să 
fie făcută cu aparate și utilaje minia
turizate, care să poată fi montate și 
demontate de elevi, in scopul cunoaș
terii amănunțite a părților compo
nente și a principiilor de funcțio
nare. Acest sistem de practică în

exterior al lucrări
lor. la înțelegerea 
intimă a secrete
lor meseriei. Asa 
se explică de ce, 
in foarte multe 
cazuri, unele ca
dre tinere de chi- 
miști nu pot fi 
integrate imediat 
in procesul de 
producție.

Socotesc că în 
paralel cu instrui
rea practică a e- 
levilor, atelierc- 
le-școală pot fi 
folosite și la per
fectionarea și po
licalificarea mun
citorilor mai 
vechi, prin cursuri 
organizate spe
cial cu aceștia. 
Numai in condi
țiile unei do
tări complete și 
a unei organi
zări eficiente se. 
poate asigura o 
pregătire cores
punzătoare a mun
citorilor, maiștri
lor, ucenicilor și 
elevilor din școli

le și liceele de specialitate. Este 
de înțeles că de pregătirea cadrelor 
tinere nu trebuie scutiți nici munci
torii cu experiență, maiștrii, tehni
cienii, deoarece numai in aceste con
diții putem spune că ne-am făcut 
datoria față de noi înșine, față de 
profesia ce o avem.

Desigur, părerile exprimate nu e- 
puizeazâ in întregime problemele 
care privesc perfecționarea și adin- 
cirea pregătirii practice a noilor ca
dre pentru industria chimică. Prin
tr-o dezbatere largă a acestor pro
bleme de către forurile direct inte
resate in asigurarea industriei noas
tre chimice cu cadre temeinic pregă
tite, socotesc că se poate trece in 
scurt timp din domeniul opiniilor in 
cel al transpunerii lor in practică.

Inq. Costache SAVA 
director general 
al Grupului industrial 
de petrochimie-Pitești

Produsele Fabricii de confecții din Craiova sint 
binecunoscute atit in țară, cil și peste hotare. In 
toate sectoarele fabricii se lucrează in prezent con
fecții destinate sezonului rece. Remarcăm dintre 
ele frumoasele hăinuțe din blană sintetică „Rex- 
tex", pentru fetițe, realizate in diferite culori — 
alb. roșu, verde, oliv, bej și garnisite cu pazman- 
terie și accesorii metalice. In producție se află, de 
asemenea, paltonașe din stofă cu gulere din blană 
sintetică, rochițe de diftină. stofă, pardesie și cos
tumase pentru băieți, uniforme școlare.

— In acest an, ne spunea inginer C. Nicolaescu, 
directorul fabricii, realizăm o producție cu 25 la 
sută mai mare decit anul trecut. Datorită bu
nei organizări a producției și a muncii, ca și creș
terii calificării profesionale a muncitorilor, am reu
șit să depășim planul cu aproape 4 milioane lei.

în timp ce in sectoarele de producție se lucrează 
la confecții pentru sezonul rece, creatorii de mo
dele pregătesc in prezent moda pentru vara anu
lui 1972. A și fost organizată o colecție insumind 
peste 100 de modele noi, pentru pavilionul Expo
ziției economiei naționale, iar o colecție — cuprin- 
zind circa 200 modele — va fi prezentată comer
țului pentru contractări.

• VENITURI MAI MARI
• PRODUSE MAI MULTE
PENTRU

In județul Iași există o bună experiență 
în domeniul asocierii și cooperării intre 
unitățile agricole. Iată de ce organele agri
cole județene și consiliile intercooperatiste 
acordă o mare atenție extinderii acestei ac
tivități. Un număr de 60 de cooperative a- 
gricole s-au asociat și construiesc un com
plex de porci la Tomești, lingă Iași, cu o ca
pacitate de 60 000 capete. Construcția este a- 
vansatâ și incă din luna aprilie a început 
popularea halelor cu scrofițe de prăsilă. 
Alte două cooperative agricole — Movileai 
și Comarna — s-au asociat și au realizat 
un complex de îngrășare a 30 000 berbe- 
cuți. Pentru construirea unui complex de 
creștere a :/ . 2_
72 000 găini ouătoare s-au asociat 43 de 
cooperative agricole. Acest complex este 
terminat și dat în folosință. Popularea ha
lelor cu puicuțe și pui J - - 
să se facă incă din 
luna decembrie 1970. 
Doctorul Ion Nicuță, 
directorul combinatu
lui, ne-a informat că 
avansul in realizarea 
construcției a însem
nat de fapt un avans 
in aprovizionarea pie
ței cu carne de pui. 
De aici s-au și livrat 
la piață peste 350 000 
de pui. Pină se vor 
popula halele cu pui
cuțe pentru ouă, combinatul va mai trimite 
pe piață incă 150 000 de capete. în acest 
fel combinatul se va înscrie chiar in acest 
an cu peste 1 000 000 lei beneficii.

Acțiunile de asociere a mai multor coo
perative pentrp cultivarea legumelor in so
larii și sere, pentru ingrășarea porcilor, pă
sărilor, mieilor, bovinelor, prezintă un deo
sebit interes. In felul acesta se realizează o 
concentrare și specializare rațională a pro
ducției in cooperative și totodată asociațiile 
asigură folosirea mai rațională a fondurilor 
de investiții și a forței de muncă, aducind 
cooperativelor importante venituri bănești, 
asigurind și aprovizionarea ritmică a pieței. 
Bunăoară, combinatul intercooperatist de la 
Hirlău va livra 1,2 milioane pui de carne 
pe an, iar cel de la Fintinele, lingă Iași, va 
ingrășa anual 5 000 capete tineret taurin. 
Primul urmează să intre in folosință in 
1972, iar al doilea — in 1973. De asemenea, 
a început construcția unui combinat pen
tru creșterea a circa 1 000 de vaci la Bi
volari, iar in următorii ci ți va ani se vor 
construi 7 astfel de complexe de vaci și 
un complex de ingrășare a 5 000 viței.

Experiența dobindită de unitățile agri
cole arată că o eficiență economică ridica
tă se realizează in domeniul cooperării cu 
întreprinderile agricole de stat. In expune
rea cu privire la imbunătățirea organizării, 
planificării și conducerii agriculturii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta că „în mod 
deosebit, asemenea cooperări vor trebui sâ 
se realizeze in zonele unde cooperativele au 
suprafețe mici, unde lipsesc brațele de mun
că, atit in domeniul culturii cerealiere, cit 
mai ales in zootehnie". In acest sens au 
acționat multe din cooperativele agricole 
din județul Iași. Un număr de 10 coope
rative agricole cooperează, incă din 
iunie anul trecut, cu I.A.S. „Avicola"

păsărilor cu o capacitate de

de carne a început

FONDUL PIEȚEI
Uricani pentru creșterea păsărilor. S-a în
ceput mai intii cu reamenajarea construc
țiilor și dotarea lor cu utilaje — eleveuze, 
ventilatoare, adăposturi automate, hrăni
tori, cuibare ele. — incit să se poată intro
duce tehnologii moderne de creștere a pă
sărilor. La buna dotare a fermelor de pă
sări un sprijin substanțial s-a primit și de 
la secțiile S.M.A. care au confecționat, în 
atelierele lor, o bună parte din utilajele 
necesare. Au fost pregătiți și oameni care 
lucrează in acest sector. Șefii de ferme și 
îngrijitorii de păsări din cooperativele a- 
gricole au participat la instruirea organiza
tă de Direcția generală agricolă la Casa 
agronomului din Iași, după care, timp de 
mai multe zile, au făcut practică la I.A.S. 
„Avicola". Specialiștii de la I.A.S, „Avicola"

din localitate pentru creșterea a 2 400 porci, 
iar cea din Ciurea — cu complexul de 
porci al I.A.S. Tomești pentru creșterea 
anuală a peste 2 000 porci. In acest an 
cooperarea cu I.A.S. pentru creșterea por
cilor s-a extins la 28 de cooperative agri
cole din județ.

A început sâ se pună bazele colaborării 
și in domeniul creșterii vacilor. In prezent, 
beneficiază de ajutorul I.A.S. un număr 
de 15 ferme de vaci ale cooperativelor 
agricole. Cele mai bune rezultate s-au ob
ținut la cooperativa agricolă Hălăucești, 
unde producția de lapte pe vacă furajată 
s-a dublat. Ținindu-se cont de aceste pri
me rezultate promițătoare s-au studiat po
sibilitățile ca in 1972 să se extindă coope
rarea la 54 cooperative care cresc vaci cu 
lapte.

ROADE ALE COOPERĂRII DINTRE

I. A. S. SI C. A. P. DIN JUDEȚUL IAȘI

au acordat asistență tehnică obișnuind pe 
cooperatori cu metodele înaintate de creș
tere a păsărilor. Rezultatele obținute sint 
dintre cele mai bune. Pierderile au fost 
reduse la 3.5 la sută, iar in unele unități 
— chiar sub acest procent. Creșterea pă
sărilor in condiții mai bune a avut ca efect 
și creșterea producției de ouă. Dacă îna
inte cooperativele agricole Mirosloveștl, 
Moțca, Bălțați și altele, abia obțineau 60—70 
ouă pe an de la o găină, au realizat anul 
trecut, in medie, peste 200 ouă de la o găi
nă. In acest an, cele 10 cooperative vor va
lorifica circa 4,6 milioane ouă.

Rezultatele bune ale acestei acțiuni au 
determinat alte 16 cooperative să solicite 
sprijinul I.A.S. „Avicola" pentru creșterea 
în total a 212 000 pui de carne. In acest 
scop, I.A.S. asigură materialul biologic, fu
rajele combinate, o parte din utilaje, șco
larizarea și asistența tehnică, iar coope
rativele agricole vor pune la dispoziție con
strucțiile și mina de lucru. Prin cooperarea 
pentru creșterea puilor de carne se vor 
livra in acest an 191 tone de carne, cu 20 
tone peste planul anual stabilit pe județ.

Cooperarea intre întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole nu se re
zumă numai la creșterea păsărilor. înpâ din 
luna august 1970, un număr de 18 coopera
tive agricole cooperează cu I.A.S. in creș
terea porcilor. Ferma Broștenia I.A.S. Iași, 
de pildă, acordă asistență tehnică fermelor 
de porci de la cooperativele agricole Spi- 
neni, Vlădeni și Sipote. La Vlădeni s-au 
instalat două aeroterme, iar la Spineni s-a 
amenajat corespunzător o ingrășătorie. 
Cooperativa agricolă din Tg. Frumos coope
rează cu întreprinderea agricolă de stat

Cooperativele agri
cole din județ vor 
lărgi contactele de 
producție cu I.A.S. și 
in alte sectoare. Spre 
exemplu, cooperati
vele agricole Cotnari, 
Ccplenița, Cirjoaia și 
Hirlău au .........
sprijin tehnic 
dezvoltarea 
turii ; cele din 
Golăiești. Trifești, Bi
volari. Răducăneni și 

altele — în legumicultura, iar cooperativa 
Birnova — in cultura viței de vie și a po
milor fructiferi.

Studiile făcute au dus la concluzia în
ființării in județ a 4 centre de legume și 
fructe la care s-au asociat direct ferme spe
cializate in legumicultura ale cooperativelor 
agricole. Centrele I.L.F. ajută fermele le
gumicole cu răsaduri si unele utilaje pen
tru lucrarea pămîntului si întreținerea cul
turilor irigate etc. Intrucit centrele I.L.F. 
au la Iași, Hirlău, Pașcani și Răducăneni 
silozuri de depozitare și hale de sortare, 
sectoare de prelucrare etc., ele preiau in 
totalitate producția de legume pentru a o 
valorifica superior. In acest fel, se înlătu
ră pierderile de producție și mai ales se- 
îmbunătățește aprovizionarea populației cu 
produse proaspete și de bună calitate. Baza 
legumicolă a județului astfel organizată va 
asigura in acest an o cantitate de 13 486 
tone legume și fructe la centrul Iași, 3 193 
tone la centrul Hirlău, 5 397 tone la Pașcani 
și 2 735 tone la centrul Răducăneni.

Pornind de la experiența de pină acum, 
comitetul județean de partid, organele agri
cole, consiliile intercooperatiste și cele ale 
cooperativelor- agricole interesate se preo
cupă de extinderea și perfecționarea for
melor de cooperare și asociere intre coope
rativele agricole, I.A.S. și alte unități. Aten
ția este îndreptată spre punerea in valoare 
a tuturor resurselor umane și materiale de 
care dispune agricultura județului Iași, in
cit de la Început să se obțină o eficiență 
economică maximă.

solicitat 
pentru 

viticul- 
Bosia,

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii'

• 0 „familie 

de milionari"

Inovatorii alcătuiesc 
o „familie" numeroasă 
in Combinatul pentru 
exploatarea și indus
trializarea lemnului 
din Sighetul Marma- 
țieî. Toți membrii ei 
se „înrudesc" prin 
spirit prospectiv, inte
ligență. prin abnegație 
și pasiune profesio
nală. Să răsfoim doar 
citeva file din „albu
mul" lor de familie : 
inginerul Francisc 
Laszlo și specialistul 
Barabas Baico sint 
printre ultimii „adop
tați", ei creind un 
turboașchietor care va 
aduce anual economii 
de 2,4 milioane lei prin 
valorificarea superioa

ră a deșeurilor lem
noase. La fel, Gheor- 
ghe Oanță, Orban 
Cott. Tiberiu Teyes. 
Mihai Zaharansky sint 
alte „rude" bogate, 
căci au făcut o serie 
de inovații valoroase 
privind mecanizarea 
complexă a transpor
turilor, de pe urma 
căreia volumul econo
miilor a mai sporit cu 
circa 600 000 lei anual. 
Ne oprim aici din 
motive de spațiu, dar 
nu înainte de a le 
ura ca tot mai mulți 
salariați din combinat 
să treacă în rindurile 
acestei mari familii a 
inovatorilor.

• Risipă bine... 

betonată
Investigații recente 

ale unor organe spe
cializate de control a- 
testă că a fost pus la 
punct un „sistem in
failibil" de risipire a 
cimentului transportat 
pe calea ferată in va
goane cisternă. Solu
ția este simplă ca bu- 
nă-ziua : cei care pri
mesc cimentul omit sâ 
curețe vagoanele. Așa 
se face că pe fundul 
lor rămîn, de fiecare 
dată, sute de kilogra
me de ciment, care 
devin subit un bun al 
nimănui. în perioada 
mai 1970-iuniel971, bu
năoară, in stația de 
cale ferată Roznov, 
din județul Neamț, au 
fost descărcate la cu
rățire din 34 vagoane 
aproximativ 33 tone

ciment. Cum trusturi
le județene de con
strucții din Bacău și 
Galați declaraseră că 
au primit cantitatea 
de ciment comandată 
„plusul" apărut ca dir 
cer a fost însușit gra
tuit de cooperativa de 
consum și de diverși 
cetățeni din comună. 
De asemenea ofrande 
s-au bucurat în ultima 
vreme și unii locuitori 
ai comunei Bistrița- 
Neamț, ca și unele u- 
nitâți din preajma 
stației de cale ferată / 
Turda. Acum, cind sin! k 
cunoscuți cei care o- 
feră cadouri din punga 
statului, nu mai rămi- 
ne de făcut decit o 
singură operație : să li 
se facă notă persona
lă de plată.

• Prașila a treia la... 

cioburi
Căutătorilor de co

mori li se cer niște ca
lități esențiale — răb
dare, perseverență, in
tuiție — și, desigur, 
mult noroc. Toate a- 
cestea insă nu mai 
sint necesare cind co
moara este la lumina 
zilei. Pentru a nu 
lungi suspansul, iată 
despre ce este vorba. 
La ieșirea din comuna 
Stoenești, județul Olt, 
pe partea dreaptă a 
șoselei înspre Caracal, 
in două țarcuri, de a- 
proape un an sint lă
sate la voia întîmplă- 
rii circa 50—60 de mii 
mp de geamuri, a că
ror valoare ajunge la 
un milion de lei. Cum 
au ajuns aici și de ce 
nu se mai interesează 
nimeni de ele ? Gea
murile au fost solici
tate de asociația inter- 
cooperatistă de sere și 
solarii Stoenești, con

struite în apropiere. 
Numai că întreprinde
rea județeană de a- 
provizionare a coope
rativelor agricole a 
adus pe șantier gea
muri ce nu au cores
puns : dimensiuni ne
potrivite, prea groase 
și, de neînțeles, au 
fost aduse chiar două 
vagoane cu geamuri 
de vitrină de 4 și 5 mm 
grosime !

Acum geamurile 
sint năpădite de bu
ruieni și multe din ele 
s-au spart. Oare ni
meni nu mal are ne
voie de aceste gea
muri ? Adresa indicată 
este exactă. Așteptăm 
acum ca cineva din 
Direcția generală dc 
aprovizionare să ne 
anunțe data planifi
cată pentru prașila a 
treia. Cam pe la 
7—800 000 sau ceva mai 
încoace ?...

• De ce ieftin dacă 

se poate scump?
Despre Ion Voinea, 

președintele coopera
tivei agricole Dum
brava, județul Praho
va, ca și despre ingi
nerul șef și contabilul 
șef al cooperativei se 
poate spune că agoni
sesc cu o mină și risi
pesc cu două. Și iată 
de ce. în primăvara 
anului 1970 s-au achi
ziționat mai multe 
utilaje : moară cu cio
cănele, amestecător de 
furaje, mașină de con
fecționat ghivece pen
tru răsaduri, în va
loare de peste 70 000 
lei. De atunci utilajele 
amintite stau nefolo
site. Nu a fost nevoie 
de aceste utilaje ? 
Dimpotrivă, ele sint

necesare deoarece fu
rajele trebuie prepa
rate.

Directorul sucursa
lei județene Prahova 
a Băncii pentru agri
cultură, industrie ali
mentară — Dumitru 
Prajovschi — afirmă 
că, in urmă cu citeva 
luni, la această coope
rativă s-a făcut o ana
liză a situației finan
ciare. Analiza insă nu 
a avut nici un efecl 
pentru că nu s-au sta
bilit măsuri practice 
și acțiuni pentru eli
minarea cheltuielilor 
inutile. Va scoate, in 
sfîrșit, cineva din imo
bilism pe susnumiții 
gospodari... risipitori ?
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SE ÎNFĂPTUIESC
PROPUNERILE CETĂȚENILOR? 
Cine și cum controlează

realizarea lor?
In activitatea consiliilor populare 

B-.< încetățenit practica atragerii unui 
număr cit mai mare de oameni ai 
muncii, care, prin sugestiile lor. prin 
participarea directă la diferite acți
uni. contribuie la conducerea trebu
rilor obștești. Cit de mare este 
ciștigul realizat prin folosirea aces
tui tezaur de propuneri, a acestei 
imense forțe a inițiativei și creației 
maselor, se poate vedea și din cele 
câteva cifre care merită să fie men
ționate : lucrările realizate numai 
în primele 4 luni ale acestui an. în 
întreaga țară, pe baza propunerilor 
cetățenilor. se ridică la peste 24 mi
liarde lei : s-au amenajat 9 000 mp 
străzi, 6 000 ha spații verzi, s-au re
parat și întreținu: 80 000 mp de străzi 
si trotuare, au fost construite 72 000 
poduri și podețe etc. Aceaslă largă 
participare nu este ocazională. în- 
timplătoare, ci reprezintă un proces 
continuu, izvorî t dintr-o necesitate 
obiectivă. Manifestarea opiniei, con
tribuția nemijlocită la luarea deci
ziilor sint un drept, dar și o obli- 
gație cetățenească fundamentală. In 
desfășurarea acestui dialog, rolul de 
primă vioară revine deputatului, cel 
care, prin natura învestiturii sale, 
trebuie să întrețină legături perma
nente cu cetățenii, cu organizațiile 
obștești. La Aiud, de exemplu, apor
tul deputaților la activizarea coloc
viului cetățenesc cu consiliul popu
lar este remarcabil.

— Fiecare deputat — ne-a spus 
Vasile Purdea, primarul orașului — 
in afară .de consfătuirile de lucru 
periodice, se intilnește aproape sâp- 
tâminal cu alegătorii și dezbat îm
preună diferite probleme legate de 
gospodărirea circumscripției, a ora
șului, din care rezultă o seamă de 
propuneri valoroase. Deputatului Va
sile Forca, din circumscripția 5. i s-a 
propus de către cetățeni să se ex
tindă rețeaua de apă potabilă și de 
canalizare de pe străzile Ion Creangă 
și Tudor Vladimirescu : lui Vasile 
Izmail, din circumscripția 24 — să 
se construiască o creșă in microraio- 
nul 3 și o sală de gimnastică in car
tierul Aiudul de Sus etc. Propune
rile făcute au fost analizate de către 
comitetul executiv al consiliului popu
lar. împreună cu specialiști din sec
toarele respective ; s-a constatat că 
ele sint întemeiate și pe deplin rea
lizabile. Multe dintre acestea s-au și 
înfăptuit sau sint in curs de reali- 
xare.

în comuna Dobra din județul Dîm
bovița, numeroase asemenea propu
neri — in afara celor făcute in adu
nările de dări de seamă ale depu
taților, in consfătuirile dintre depu- 
tați și alegători, in cadrul comisiilor 
permanente etc. — au-fost adresate 
de către cetățeni direct comitetului 
executiv al consiliului popular. In 
cei doi ani care au trecut de la ulti
mele alegeri, cetățenii au făcut nu
meroase propuneri, iar unele din ele, 
cum ar fi repararea unor drumuri, 
construirea școlii de 8 ani. a unui 
magazin sătesc etc., de mare interes 
local, au fost realizate prin contri
buția voluntară a sătenilor. Impre- 

face

Vasile MIHAI (Agerpres)

cinema

exigență •
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t a t r

un 
tra- 
alte

ună eu cetățeni ai comunei, membrii 
comitetului executiv analizează fie
care propunere in parte, poartă dis
cuții asupra posibilităților de înfăp
tuire a sugestiilor valoroase ; se sta
bilesc apoi responsabilități și terme
ne de realizare. Procedindu-se astfel, 
sc asigură premisele realizării pro
punerilor și. totodată, participarea 
cetățenilor la activitatea practica de 
înfăptuire a lor.

Exemplele dale se referă la con
lucrarea rodnică a consiliilor popu
lare cu cetățenii pe plan edilitar- 
gospodăresc ; o experiență bună, in 
sensul acestei conlucrări, poate fi 
semnalată și în alte sectoare, cum 
ar fi asistența sanitară, invățămin- 
tul, serviciile publice, ceea ce do
vedește că metoda dialogului dă roa
de, că ea s-a impămintenit ca o me
todă de lucru, curentă. Rămînind 
insă in acest domeniu, al activității 
edilitare, trebuie să facem mențiu
nea că nu întotdeauna mecanismul 
legăturii cu cetățenii funcționează 
corespunzător, așa cum rezultă, de 
altfel, și din exemplele de mai jos. 
Să ne referim deci la un caz concret : 
în ultima vreme. Consiliul popular al 
comunei Bilciurești, județul Dîmbovi
ța, înregistrează tot mai puține pro
puneri din partea sătenilor. Aceasta, 
deoarece sugestiile lor, făcute cu di
ferite prilejuri, nu au fost de fiecare 
dată luate in seamă : însuși siste
mul de lucru al consiliului popular, 
in această privință, este defectuos. 
Multe inițiative valoroase nu numai 
că nu-și găsesc aplicarea, dar nici 
măcar nu sint luate in evidență. La 
începutul anului trecut, 71 de cetă
țeni au propus amenajarea unui parc 
in centrul comunei. A trecut de 
atunci aproape un an și jumătate și, 
față de o asemenea cerință îndrep
tățită, consiliul popular nu s-a pro
nunțat nici pină in prezent !

In aceeași manieră sint tratate pro
punerile cetățenilor și in unele în
treprinderi și instituții din munici
piul Buzău, subordonate consiliului 
popular. Locuitorii orașului au făcut 
numeroase sugestii în legătură cu 
îmbunătățirea finisării unor blocuri 
date in folosință, s-au referit la ri
sipa de materiale de pe șantiere. Dar 
nici una din aceste propuneri n-a 
fost analizată, nu și-a găsit încă loc 
pe agenda de lucru a conducerii în
treprinderii locale de construcții. 
Cum explică Ion Ardac, directorul 
întreprinderii, această stare de lu- 

• cruri ?
— Avem multe probleme curente 

de rezolvat — ne-a spus el. De pro
punerile cetățenilor ne vom ocupa 
mai tirziu (!?).

In fața acestui răspuns, ce s-ar 
mai putea comenta ? Oare pierde
rile de materiale și calitatea neco
respunzătoare a unor construcții, pc 
care cetățenii le sesizează, nu sint 
„probleme curente", nu cer o rezol
vare neintîrziată ? O asemenea ati
tudine dăunează nu numai celor care 
au sesizat, sau unui grup direct in
teresat, ci chiar instituției căreia ei 
s-au adresat, unor interese econo
mice mai largi.

Recepționarea propunerilor con
stituie un prim pas — dar numai 
unul — pe drumul hotărît al dialo
gului cetățenesc pus in slujba per
fecționării activității publice. Reuși
ta acțiunii, eficacitatea sugestiilor 
depind de seriozitatea și operativi
tatea cu care acestea prind viață. 
Rezultatele bune obținute de consi
liile populare sint ele insele in mă
sură să dea o apreciere asupra preo
cupării organelor respective, să de
monstreze forța veritabilului flux 
de idei și inițiative. In primul se
mestru al anului, la propunerile cetă
țenilor și cu sprijinul lor, in orașul 
Buhuși, de pildă, s-au realizat lucrări 
edilitar-gospodăresti ce se ridică, in 
medie, la 596 lei de fiecare locuitor ; 
in Turnu-Măgurele — la 407 lei ; în 
Arad — la 314 lei etc. ; în județul 
Constanța, numai pe calea propune
rilor făcute de către cetățeni, s-au 
realizat, in cursul aceleiași perioade, 
lucrări edilitar-gospodărești in va
loare de aproape 70 milioane lei.

In cursul investigației noastre am 
întilnit insă și destule aspecte ne
gative. Din cele 162 propuneri fă
cute de cetățeni Consiliului popular 
comunal Gura Ocniței, județul Dîm
bovița, n-au fost realizate pînă a- 
cum nici jumătate. Sint oare pro
puneri care depășesc posibilitățile

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
șl sănătate.

0,00 Matineu duminical pentru 
copii • „Carnavalul vacanței" 
— emisiune-spectacol realiza
tă cu concursul Consiliului 
județean Brașov al Organi
zației Pionierilor • Film de 
desene animate : „Veverița, 
pictorița".

10,00 Viața satului • Secvențe de 
campanie • In spirit parti
nic, cu înaltă -2
Rapsodul din Albești • Pie
toni, vehicule, abateri • Re
portaj la Bilca • In desene 
și catrene • Muzică populară 
in interpretarea orchestrei 
„Bistrița" a Consiliului sin
dicatelor Blstrița-Nă6ăud. Di
rijor Comei Popa.

11.15 Albumul compozitorilor ro
mâni : Pascal Bentolu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor. Concertul nais
tului Gheorghe Zamfir. La 
orgă Horst Gehann.

13,00 Emisiune In limba maghiară. 
• însemnări săptăminale de 
BenkO Samu, cercetător prin
cipal • Țara In imagini • 
Duminica la Mailat — Vara 
1971 • Program pentru copii.

14.30 Postmeridian • Televacanța 
— Turism de la cota zero la 
2 000.

15.15 Magazin.
16,35 Film serial pentru tineret : 

„Planeta glganțllor".
17,25 Sport. Fotbal : Dinamo — 

Steagul Roșu (înregistrare 
de la Stadionul Dinamo).

19,00 Vetre folclorice : „Jos. sub 
Muntele Găina". Tîrgul de 
fete de pe Muntele Găina. 

locale de soluționare T Nicidecum. 
Să notăm cîteva dintre acestea 
curățirea șanțurilor, repararea dru
murilor comunale șl a podețelor, a- 
menajarea unor spații verzi in fața 
școlii și a căminului cultural etc. 
De ce se tărăgănează înfăptuirea 
firopunerilor ? „Nu avem posibilități 
ocale, iar oamenii sint ocupați cu 

munca cimpului" — ne-au spus vice
președintele C. Mihai și secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular comunal. C. Gorgoteanu. 
Cauzele adevărate aveam să le a- 
flâm stlnd de vorbă cu cetățeni din 
satele comunei. Intr-o zi, cind locui
torii s-au strins pentru amenajarea 
malurilor plriului ce trece prin co
muna, nimeni din cadrul consiliului 
popular n-a fost văzut in mijlocul 
l<>r. Neavind cine lua inițiativa, 
cine ii dirija, oamenii au plecat a- 
casă. La fel s-a intîmplat cind să
teni s-au oferit să lucreze la con
struirea magazinului din satul Să- 
cuieni și la repararea drumurilor 
din satul Gura Ocniței. Așa stind 
lucrurile, mai este de mirare că ce
tățenii nu participă la lucrări ?

Același dezinteres l-am intilnlt și 
la unele instituții din Buzău. Cetă
țenii au propus întreprinderii de 
gospodărie comunală. în nenumărate 
rinduri, să soluționeze problema a- 
limentării cu apă caldă a blocurilor. 
Dar în Joc de rezolvare, ei au pri
mit răspunsuri scrise din partea di
rectorului întreprinderii sus-citate, 
Ghecrghe Crăciun, prin care acesta 
se angajează că „in cel mai scurt 
timp totul va fi rezolvat". Au tre
cut ani de zile și nimic nu s-a fă
cut ! Cui folosesc oare angajamen
tele formale, promisiunile ? Prin 
propunerea întemeiată adresată 
unei instituții, cetățeanul urmărește 
nu să smulgă promisiuni, ci să re
zolve o problemă care îl interesează 
pe el sau colectivul in numele că
ruia vorbește.

Față de asemenea, manifestări de 
tărăgănare a propunerilor, de igno
rare — in ultimă instanță — a opi
niei publice, există suficiente mij
loace de a acționa. înșiși cetățenii 
pot — și sînt datori — să tragă la 
răspundere- pe cei care le nesocotesc 
părerea. Intr-una din adunările ce
tățenești care au avut loc in satul 
Greci, comuna Petrești, județul 
Dîmbovița, locuitorii au adus cri
tici întemeiate comitetului executiv 
al consiliului popular comunal pen
tru faptul că propunerile lor se în- 
făptuiau cu mare întîrziere, iar in 
situația realizărilor din trimestrul I 
1971 comitetul executiv a raportat 
lucrări efectuate cu 5—6 ani in 
urmă ! S-a creat, în multe localități, 
o puternică opinie împotriva unor 
astfel de atitudini : in cadrul sesiu
nilor consiliilor populare comunale 
Glodeni, Voinești, Finta (din județul 
Dîmbovița), deptuații au analizat te
meinic stadiul înfăptuirii propuneri
lor, au stabilit măsuri pentru gră
birea soluționării acestora.

După cum se știe, consiliile popu
lare sint astfel organizate, incit exer
citarea unui control riguros asupra 
activității in diferite domenii, insti
tuții, servicii publice este nu numai 
posibilă, ci absolut necesară pentru 
a asigura bunul mers al treburilor ; 
există comisiile permanente a căror 
atribuție principală este tocmai de 
a desfășura un control exigent asu
pra activității organismelor consiliu
lui ponular.

Fiecare idee cuprinsă în propune
rile cetățenilor constituie un mijloc 
de îmbunătățire a activității, de re
zolvare a problemelor care intere
sează obștea. Valorificarea acestora 
este una din obligațiile majore ale 
consiliilor populare; ea reprezintă 
un ciștig reciproc — pentru cetă
țean, dar și pentru organul de stat 
căruia i se adresează. Se impune ca, 
la toate nivelurile, să se acorde u 
atenție sporită sugestiilor valoroase, 
acestea să fie tratate cu seriozitate 
și solicitudine ; nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că eficiența este 
cu atit moi mare, cu cînt drumul de 
la propunere pînă la finalizare este 
mai scurt. O asemenea scurtare de 
drum implică nu numai receptivi
tate, ci și un control ferm, însoțit de 
acțiuni decise, operative de înfăp
tuire.

18.20 1001 de sen — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptămînli : „Ori

zonturi noi in Țara fîntînl- 
lor". Reportaj de Horla Va- 
siloni.

20.20 Film artistic : „Patru pași !n 
nori". Regia Alessandro Bla- 
settl. Cu : Gino Cervl, Adria
na Benetti. Premieră pe țară.

21,50 „Să facem florile să cînte..." 
— program muzlcal-distractlv. 
Cu : Stela și George Enache, 
Corina Chlrlac, Mihaela Mi
hai, Elena Caraglu, Aurelian 
Andreescu. Momente vesele 
cu : Marcel Anghelescu, Ho
rla Căciulescu, Mlhal Ciucă, 
Ștefan Tapalagă, D. Furdui, 
Val. Plătăreanu, Mlhal But- 
narlu, Mlhal Fotino, Marian 
Hudac, Traian Moraru, Mir
cea Stroe. Formația Sandu 
Abramovlci, formația de mu
zică populară condusă de 
Radu Simion. Soliști : Ștefa- 
nia Rareș, Nicolae Vlșan, la- 
cob Lăceanu. Dansează : 
Cristina Dan, Păstorel Iones- 
cu și un grup de balerini de 
la Teatrul „C. Tănase".

23.20 Telejurnalul de noapte.

20,00 Reîntîlnlre cu personaje În
drăgite de copii : Blgoudle.

20,30 Film serial „Urmărirea" (re
luare). Scenariul Eugen Bar
bu, N. Mihail. Regia : Radu 
Gabrea. Episodul II — „Re
cepție la Von Braun".

21,20 Buletin de știri.
21,25 Teatru liric TV : „Visul unei 

nopți de vară". Muzica de 
Benjamin Britten. Libretul 
de B. Britten șl C. Pears, 
după feeria lui W. Shakes
peare. Versiunea românească 
de A. I. Arbore. Adaptare și 
ecranizare : Marianti Banu șl 
Iolanda Abraham. Acompa-

Astăzi încep la București

Lucrările celui de-al IV-lea Congres 
internațional de logică, metodologie

Astăzi încep la București lucră
rile celui de-al IV-lea Congres in
ternațional de logică, metodologie și 
filozofia științei.

Această importantă manifestare 
științifică sc desfășoară sub înaltul 
patronaj al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Congresul este organizat de către 
Academia de științe sociale și poli
tice și Academia Republicii Socialis
te România, Ministerul Invățămintu- 
lui, sub auspiciile Uniunii Interna- 
Sionale de istoria și filozofia științei, 
n vederea pregătirii in bune con

diții a acestei vaste și complexe 
manifestări științifice a fost creat un 
Comitet național român de organi
zare, prezidat de către acad. Atha- 
nase Joja, directorul Centrului de 
logică din cadrul Academiei de știin
țe sociale și politice.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
INTERNAȚIONALE PUGWASH

Trimisul Agerpres, Ion Socaciu, re
latează: Simbătă, in cea de-a 3-a zi a 
lucrărilor Conferinței internaționale 
Pugwash, au continuat dezbaterile in 
cele 5 grupe de lucru.

Abordind problemele îmbunătățirii 
mecanismelor internaționale in ve
derea menținerii păcii, numeroși vor
bitori au relevat pericolul pe care îl 
constituie pentru pacea mondială 
conflictele existente în diferite părți 
ale lumii, precum și necesitatea găsi
rii de mijloace adecvate pentru pre- 
intimpinarca și soluționarea unor 
asemenea focare de încordare.

Unii savanți s-au referit, 
context, la ’ ’•
subliniind _________ .....______  „
soluționării lui conform intereselor 
poporului vietnamez. S-a cerut, in 
acest sens, retragerea cit mai urgentă

.. . ____ i, in acest
războiul din Vietnam, 

necesitatea imperioasă a

lucrările Simpozionului

limba și literatura româna
Pe litoral, in stațiunea Neptun, 

s-au deschis simbătă dimineața lu
crările Simpozionului internațional 
privind limba și literatura română, 
organizat de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, in colaborare cu 
Uniunea scriitorilor și Centrala 
cărții.

Manifestarea reunește personalități 
ale vieții noastre literare — scriitori, 
cercetători și istorici literari, cadre 
didactice universitare, conducători 
de edituri și reviste literare — pre
cum și traducători ai operelor unor 
scriitori români din 14 țări : Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană. Grecia, India, Italia. Iu
goslavia, Japonia, Olanda. Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

în cuvintul de deschidere, tovară
șul Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a arătat că această 
reuniune, ce se înscrie pe fondul de 
prestigiu al politicii partidului și 
statului nostru pe plan internațional, 
reprezintă o nouă contribuție la pro
cesul de afirmare in circuitul valo
rilor universale a vieții noastre cul
turale, de cunoaștere a operelor 
fundamentale ale literaturii române.

Din partea Uniunii scriitorilor, 
simpozionul a fost salutat de acad. 
Zaharia Stancu, președintele uniunii.

Timp de patru zile, participanții 
vor dezbate probleme privind crea
ția literară românească, modernă și 
contemporană, aspecte și tendințe 
ale prozei, poeziei și dramaturgiei 
române, ale lexicului și analizei sti
listice a textelor și vor face 
schimb de opinii cu privire la 
ducerea operelor românești in 
limbi.

Participanții la simpozion vor 
o excursie in țară, cu care prilej 
vor vizita monumente istorice, insti
tuții culturale, diferite zone pitorești.

mază orchestra filarmonicii 
din Cluj. Dirijor Petre Sbâr- 
cea. în distribuție : Margare
ta Rădulescu, George Orlov- 
ski, Ana Manclulea, Marga
reta Finățeanu, Traian Po
pescu, Ion Udrescu, Gbeorghe 
Busuioc, Mugur Bogdan, Ion 
Sarcoșan, Dan Sertac, Daniel 
Lopoșl, Ion Tufa. Gheorghe 
Cătalan, Emil Strugaru.

22,15 Săptămîna culturală.

• Teatrul de Operetă (la teatrul 
de vară „23 August") : Se mărită 
fetele — 20.
• A.R.I.A. (Sala Palatului) : Spec
tacol extraordinar cu surorile 
Kessler — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Are
nele Romane) : Sus pe acoperiș... 
in sac — 20.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : O fetiță caută un 
cintec — 11.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Clș- 
migiu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 20; 20.45.

filozofia științei
Congresul va dezbate probleme de 

logică matematică, fundamentele teo
riilor matematice, automate și liih- 
baje de programare, filozofia logicii 
și matematicii, problemele generale 
ale metodologiei șl filozofiei științei, 
fundamentele probabilității și induc
ției, metodologia și filozofia științe
lor fizice, metodologia și filozofia 
științelor biologice, metodologia și fi
lozofia științelor psihologice, meto
dologia și filozofia științelor istorice 
și sociale, metodologia și filozofia 
lingvisticii, istoria logicii, metodolo
gia și filozofia științei.

Programul congresului, organizat 
pe 12 secții — program extrem de 
intens și multilateral — prevede șe
dințe de comunicări, simpozioane, 
rapoarte. Printre raportori se numă
ră specialiști dintre cei mai reputați 
în domeniul respectiv.

a trupelor străine din Vietnam, con
diție esențială pentru găsirea unei 
soluții politice a conflictului, și s-a 
subliniat caracterul rațional al pro
punerilor în șapte puncte ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, făcute 
la Conferința de :pace de la Paris, 
propuneri adecvate unei rezolvări 
juste a războiului.

în cadrul discuțiilor s-au făcut re
feriri la situația din Orientul Apro
piat, numeroși vorbitori arătind că 
interesele păcii impun o rezolvare 
pașnică a conflictului arabo—israe- 
lian, în conformitate cu Rezoluția 
Consiliului de Securitate din 1967 si 
pe baza respectării dreptului la exis
tență al tuturor popoarelor din re
giune.

A fost abordată, de asemenea, pro
blema retragerii trupelor americane 
din Coreea de Sud.

Discuții interesante au prilejuit in 
continuare problemele dezarmării. 
Examinindu-se rezultatele de pină 
acum ale Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva, o serie de oameni 
de știință au relevat necesitatea adop
tării de măsuri concrete, chiar și par
țiale. care să ducă la rezultate efecti
ve. In acest scop, unii savanți au 
sugerat elaborarea unui program de 
acțiuni și măsuri concrete in cadrul 
Deceniului dezarmării, care să acorde 
prioritate problemei dezarmării ge
nerale ca obiectiv fundamental. S-a

TUKNUL 0£ FILDEȘ"
STERILIZEAZĂ POEZIA

(Urmare din pag. I)

la glasul străzii, acea 
stradă încărcată de 
freamătul mulțimii, 
poeții retrăgindu-se 
in foarte banalul turn 
de fildeș, ori aceștia 
să mediicze la fapte 
periferice, lipsite de 
semnificații ? Adevă
rata poezie s-a situat 
întotdeauna pe barica
dele de progres ale 
timpului. Tradițiile 
poeziei noastre arată 
că poeții incă din tim
pul grelei noastre 
ilegalități și mai ales 
după eliberarea patriei 
au fost și sint in pri
mele rinduri.

E nevoie să ne re
găsim la dimensiunile 
și complexitatea ac
tuală in întreaga noas
tră creație, in marile 
poeme in care să ne 
recunoaștem pe noi și

numai pe noi. deoa
rece poezia, dacă nu 
este originală va fi 
refuzată nu numai de 
cei de miine, ci și de 
cei de azi. Epoca noas*-  
tră oferă poeziei un 
vast cimp de manifes
tare. Dimensiunile ei 
stau mai la urma ur
mei în talentul nostru, 
in inimile noastre, in 
participarea noastră 
totală la fenomenul pe 
care l-am putea inclu
de intr-un singur cu- 
vint, progres. îndem
nurile adresate nouă, 
creatorilor, in atitea 
rinduri de către par
tid, de către secreta
rul său general, decurg 
din inseși imperativele 
timpului, din rațiunile 
superioare ale creației 
Istoria ne cere să 
scriem limpede ca să 
fim înțeleși și azi și 
miine. Așa trebuie.

• Asediul : PATRIA —
14; 16.30; 19; 21,15.
• Brigada Diverse în alertă 
CENTRAL — 10; 12,30; 15; 17,30
20. BUCEGI — 15,30; 18, la grădi
nă — 20.15. TOM1S — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 13; la grădină — 20,15.
• Riscul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• 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 în continuare ; 18.15; 20,30.
• Simon Bolivar : CAPITOL — 
9.15; 11,30; 14; 16,30; 13,45; 21, la 
grădină — 19.45, FEROVIAR — 
8,45; II; 13,30; 16; 18,30; 21.
• 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.
• Taina se dezleagă ; Motet pen
tru primăria dLn Torun ; Stele pe 
gheață : TIMPURI NOI — 9—20 în 
continuare.
• Meridianul zero : DACIA — 
3.30—20 in continuare.
• Spartacus : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 12.15; 15,30; 19.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10-• O poveste ca-n basme : DOI
NA — 11,30; 13,45.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DOINA — 16;
19.30,
• Tunelul : MUNCA — 16; 18; 20.
• Omul orchestră : SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21. FESTI
VAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30;
21. la grădină — 19,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, 
MODERN — 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 
HERĂSTRĂU — 20.
• B. D. intră In acțiune ; Briga
da Diverse in alertă : AURORA
— 9; 12; 16; 19. la grădină — 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30. ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Săptămîna nebunilor : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20. LIRA — 15,30; 18. la gră
dină — 20.15.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
EXCELSIOR — 9.15; 11.15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30, POPULAR — 15,30; 
18; 20.30.
• Romeo șl Julleta : FLOREAS- 
CA — 15.30; 19.
• întoarcerea Sflntulul Luca : 
MOȘILOR — 15,45; 17,45, la gră
dină — 20.
• Notre Dame de Paris : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20.
• Intîlnire eu o necunoscută : 
UNIREA — 15,30; 18. la grădină — 
20,15, DRUMUL SĂRII — 15, 
17,45; 20.
• Turnul de aramă : PACEA 
15.45; 18; 20.
• Cortul CRÎNGAȘI
15,30; 19.

'CRONICAS INTERNA
(Urmare din pag. 1)

numeroase și ingenioase menite să 
ducă la perfecționarea continuă a 
procesului de producție, ele atestă 
marea, inepuizabila forță a gindirii 
și inițiativei colective. Ele sint o ve
ritabilă și eficientă școala a produc
ției, formă superioară de mobilizare a 
capacităților și inteligențelor umane in 
activitatea economică. Maturitatea, 

.răspunderea cu care au participat și 
participă la adunările generale des
tinate analizei activității întreprinde
rilor și centralelor industriale mii 
de oameni ai muncii este, în primul 
rind, rezultatul noilor condiții socia
le in care trăiește șl se afirmă fie
care dintre membrii societății noas
tre, _al vastei munci de educație po
litică, de făurire a omului nou, a o- 
mului conștiinței socialiste. Și este 
o mare realizare a timpului nostru 
faptul că in tot mai multe colective 
din industrie, din agricultură, din in
stitute de cercetări roadele inițiati
vei comuniste, ale dăruirii în muncă 
sporesc cu fiecare zi. Oamenii își 
dau, prin fapte, măsura conștiinței 
lor. Conștiință in a cărei edificare, 
așa cum au evidențiat și dezbaterile 
din adunările de partid dedicate îm
bunătățirii muncii politico-ideologice, 
există încă multe posibilități de va
lorificat. Combativitatea, intransigen
ța partinică, spiritul constructiv, cu
rajoasa afirmare a criticii și autocri
ticii, apelul statornic la conștiința 
fiecăruia, încrederea că nu există 
limite in perfecționarea umană, con
vingerea că aportul fiecăruia în pro
cesul de producție, la locul de muncă 
poate fi sporit, intensificat, că toa
te acestea sint posibile numai în 
contextul unei permanente perfecțio
nări etice, morale, al consolidării 
trăsăturilor superioare ale conștiin
ței socialiste — iată idei reliefate cu 
pregnanță in adunările de partid, în 
aceste școli ale educației comuniste.

Și-au anunțat participarea Ia con
gres circa 800 de delegați din 40 de 
țări : Anglia, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Franța, Finlanda, Po
lonia, Republica Socialistă România, 
U.R.S.S., S.U.A. etc. Printre aceștia 
se numără matematicieni, logicieni, 
epistemologi și metodologi, fizicieni, 
biologi, psihologi, sociologi etc.

Cu prilejul congresului vor avea 
loc Adunarea Generală a Diviziei de 
logică, metodologia și filozofia știin
ței, precum și ședința Comitetului 
european al Asociației de logică sim
bolică.

De asemenea, se va deschide Expo
ziția mondială a publicațiilor de spe
cialitate, care va prezenta peste 1 000 
de cărți și reviste din 40 de țări, o- 
glindind partea cca mai importantă 
și actuală a contribuțiilor științifice 
in logică, filozofia și metodologia 
științei.

subliniat in special necesitatea ca 
programul să urmărească statornici
rea interzicerii folosirii armelor nu
cleare, interzicerea experiențelor nu
cleare subterane, crearea de zone 
denuclearizate în diferite părți ale 
lumii, inclusiv in Balcani, suspenda
rea producerii de arme nucleare, în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare ale tuturor statelor etc. S-a 
sugerat, printre altele, convocarea 
unei conferințe mondiale a dezarmă
rii, la care să participe cu drepturi 
egale toate statele interesate.

O parte a discuțiilor a fost consa
crată problemei mediului înconjură
tor, consecințelor poluării apelor și 
atmosferei. După cum au subliniat 
numeroși oameni de știință, prin 
complexitatea și dimensiunile ei, 
aceasta a devenit o problemă inter
națională, care solicită conjugarea 
eforturilor tuturor statelor. O serie de 
participanți au relevat, în acest con
text, rolul important care revine oa
menilor de știință in găsirea unor so
luții practice.

Un schimb viu de vederi a prilejuit, 
de asemenea, dezbaterea căilor de 
dezvoltare a colaborării internațio
nale in domeniul științei.

Lucrările conferinței continuă.
★

In cursul după-amiezii de simbătă, 
participanții au făcut o excursie pe 
Valea Prahovei.

(Agerpres)

in 
cu 

noi,

Așa au scris și Emi- 
ncscu, și Coșbuc, și 
Sadovcanu și Arghezi. 
Și istoria literară — a 
noastră și a lumii — 
dă lucidității drepta
te. E dreptul ei de a nu 
lua cu sine pe acel 
nimeni al cărui me
saj bolborosit nu-1 în
țelege.

Poezia, in dialogul 
ei cu viitorul, 
înfruntarea ei 
nepoezia, are la __
azi, un cimp de mani
festare imens. Nici 
n-ar putea să fie alt
fel. Viitorul ne intrea- 
bă, in fiecare clipă, ne 
cere marea poezie și o 
așteaptă de la poeții 
acestui ev comur.ist. 
Ne așteaptă să înălțăm 
această poezie sub 
drapelele umanității. 
Și avem o certitudine; 
pe aceea că vom făuri 
o asemenea poezie.

Idei și sentimente
care ne unesc

Ideea unificatoare ce se desprinde 
din toate faptele, din evenimentele 
consemnate in cadrul acestei cronici 
politice ar putea fi sintetizată astfel : 
hotărirea unanimă a tuturor oameni
lor muncii, membri și nememhri de 
partid, virstnici și tineri, indiferent 
de naționalitate, indiferent de lo
cul pe care 11 ocupă în ierarhia 
socială, de a înfăptui neabătut poli
tica partidului nostru, politică înalt 
patriotică, marxist-lenlnistă, politică 
destinată slujirii prin forța faptelor 
a cauzei socialismului. Ca un singur 
om. poporul întreg, așa cum o atestă 
realizările economice și spirituale, 
așa cum o atestă întreaga realitate a 
țării, și-a mobilizat energiile, capaci
tățile creatoare pentru a traduce în 
viață obiectivele stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, expri- 
mindu-și astfel devotamentul nemăr
ginit față de partid. O dovadă a aces
tor puternice sentimente, a consen
sului unanim in care gîndește în
treaga noastră națiune, a unității 
de granit in jurul partidului, al con
ducerii sale, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o aflăm in tele
gramele și scrisorile de felicitare a- 
dresate, cu prilejul aniversării elibe
rării patriei, Comitetului Central, se
cretarului general al partidului nos
tru. Cind intre partid și popor există 
o asemenea comuniune de idealuri, 
de aspirații, cind poporul își încon
joară conducătorii cu asemenea în
credere și prețuire, cind poporul se 
convinge prin propria-i experiență 
că, înfăptuind cuvintul partidului, lu
crează la propriul său destin lumi
nos, există temeiuri puternice de în
credere in viitor, în viitorul socia
list al patriei. Este sentimentul ple
nar care se desprinde din evenimen
tele și din realizările scrise și in 
săptămina pe care o comentăm, de 
poporul nostru, in biografia sa eroică.

'FAPTUL 
I DIVERS
I------------
| Curtea lui
| Alexandru
| cel Bun
'■ In urma unor săpături efcc- 
I tuate în curtea catedralei din 
’ Bacău, arheologii Muzeului dc 
I istorie din localitate au dat 

peste zidurile unei curți dom
nești. Elementele de construcție, 
cahlele, ceramica și monezile 
găsite, precum și biserica de tip 
mușatin au permis să se sta
bilească, incă de la primele cer
cetări, că acest complex datează 
din prima jumătate a secolului 
al XV-Iea. Pe baza studiilor fă- 

Icute ulterior — așa după cum 
ne-a informat lectorul universi
tar Iulian Antonescu, directorul 
muzeului — s-a ajuns la con- 

I cluzia că zidurile descoperite a- 
I parțin fostei curți domnești a 
• lui Alexandru cel Bun, mențio- 
Inată in diferite izvoare istorice 

cu începere din anul 1404. După 
descoperirea, in aceeași locali
tate, a curților domnești ale lui 
Ștefan cel Mare și Alexăndrel. 
vestigiul istoric scos recent la 
iveală aduce o nouă contribuție 
la cunoașterea trecutului istoric 
al Bacăului.

I s. o. s.
| în noapte
J; Cu citeva zile in urmă cuterul 
I „Sprotul" pornea, remorcind 15 
I bărci pescărești, in obișnuita-i 

cursă din portul Sf. Gheorghe 
spre largul mării. Cei 45 de pes
cari mergeau la controlul scu- 

Ilelor de pescuit puse dinainte 
pentru morun, păstrugă și nise- 
tru. Deodată, la întoarcere, de- 

. parte de țărm, acul elicei s-a 
I rupt. S-au lansat rachete de 
I semnalizare, dar acestea nu au 
’ fost recepționate de nimeni. 
I Orele se scurgeau chinuitoare și 

primejdia ca bărcile să înnopteze 
în largul mării creștea. Abia 

I tirziu, unul dintre pescari a ză
rit in negura nopții luminile 
unui vas. Toți pescarii au în
ceput să agite pînze albe în vîr- 

| ful vislelor și ghionderelor. Va- 
Isul și-a schimbat imediat direc

ția de mers spre pescarii în pe- 
I ricol. La puțină vreme, pesca- 
I rii. cuterul și bărcile — remor- 
I cate pină la gurile Dunării — 
Ierau in afara oricărui pericol.

Apoi, „Viteazul" (nava salva
toare) și-a continuat cursa spre 
Sujina. Nu înainte însă de a 

I răspunde printr-un scurt sem
nal de sirenă salutului de mul
țumire din partea celor 45 de 

■ pescari.

Ca la ei
, acasă
1 Trăind !n inima munților, 
I printre pădurile de brazi, lucră

torii forestieri bistrițeni și-au 
dorit un loc al lor la mare. Ți- 

Inind cont de această dorință, 
consiliul de administrație al 
Combinatului pentru exploata
rea și industrializarea lemnului 

| Bistrița împreună cu comitetul 
I sindical- au construit, la Agigea, 
I pe malul mării, o cabană din 
I lemn, specifică exploatărilor fo

restiere. Aici și-au petrecut 
concediul pină in prezent peste 
o sută de salariați ai combina- 

I tulul. Și s-au simțit ca la ei a- 
casă !

| O plimbare
| tragică
ji Intr-una din zilele trecute, 
I Gh. Nemeș, șofer pe autovehi- 
• cuiul 21--TM-1480, a poposit in 
: satul natal, Vălenii Călineștiului 
I (Maramureș). După ce „s-a cin- 
I stit“ cu rudele, consumind o in- 
I semnată cantitate de alcool, și-a

poftit neamurile să le plimbe cu 
mașina. Pe drum însă a pierdut 
controlul volanului și mașina s-a 

I răsturnat. Doi copii, Ileana și
Ștefan Mărgineanu, au fost acci
dentați mortal, iar alți doi pa- 

Isageri au fost răniți. Gheorghe
Nemeș a fost arestat și deferit 
justiției. Iresponsabilitatea — a- 
tit a șoferului, care și-a permis 

I să conducă in stare de ebrietate, 
I cit și a celor care nici măcar nu 
I au încercat să-i frineze o ase- 
I menea pornire — constituie, in

acest caz tragic, un greu cap 
de acuzare.

I De la un cod 
I la altul

I Director la școala generală
Rășcani din comuna Probota 
(Iași), loan Nicolae. a primit in 

I scopuri didactice mai multe
exemplare din „Micul cod ru
tier" și încă o lucrare similară 

I intitulată „Drum bun". Toate
trebuiau să fie distribuite ele
vilor in mod gratuit. Susținind 

Ică materialele in cauză sint in
dispensabile pentru cei ce vor 
să învețe șoferia, I.N. a început 
insă să le vindă cadrelor didac- 

| tice și altor amatori la prețuri 
I variind intre 16 și 20 de lei. 
| Drept pentru care, acum, după 
I „Micul cod rutier", va face cu

noștință cu o altă carte : Codul 
penal.

I Rubrică redactatâ de :
Dumitru TtRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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Simbâtă. tovarășul Miu Dobrcscu, 

membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a primit del"- 
cația dr activiști ai Federației P. C. 
Italian din orașul Ferrara, care, la 
invitația Comitetului județean Timiș 
al P.C.R., face o vizită in țara noas
tră. Delegația italiană esfr condti-A 
de tovarășul Ilario Michelini. mem-

bru al Secretariatului Comitetului 
Federal P.C.l. din Ferrara.

Au participat tovarășii Dicu Ionel, 
adjunct dc șef do secție la C.C. al 
P.C.R., și Darie Trifon, secretar nl 
Comitetului Județean Timiș al P.C.R

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

tn cursul zilei de simbâtă, d»lega
ția Partidului Comunist din Japonia, 
In frunte cu tovarășul Kcnii Miva- 
mnto. președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nal din Japonia, a vizitat Academ a 
de invâțâmmt social-politic „ștefan 
Gheorghiu- de pe lingă C.C. al P.C.R. 
și Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

In timpul vizitei, oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășul Paul Niculc 
Mizil. membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

La Academia de invățâmint social- 
politic „Ștefan Gheorghiu", membrii 
delegației au fost intimpinati de re
prezentanți ai conducerii scolii, ai 
comitetului de partid și de cadre di
dactice. Rectorul academiei, Ion 
Stoian, a înfățișat activitatea desfă
șurată in domeniul pregătirii și per
fecționării cadrelor dc partid, al 
cercetării științifice, preocupările 
acesteia pentru continua ridicare a ni
velului procesului de invățâmint po
trivit propunerilor secretarului gene-

seu-

ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
>Cvaușescu. privind îmbunătățirea 
muncii politfco-ideoloRice și cultu
ral-educative.

Tovarășul Kenji Miyamoto, ceilalți 
membri ai delegației s-au interesat 
de diferite aspecte ale desfășurării 
învățămintului in cadrul acestei 
școli superioare, a învățămintului de 
partid in general.

în continuare, a fost vizitat loca
lul școlii.

La Muzeul de istorie n partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, membrii 
delegației au fost intimpinați de to
varășii Ion Popescu-Puțuri. membru 
al C.C. al P.C.R.. directorul Institu
tului de studii istorice și soclal-ooli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R.. si de 
Nicolae Ciorolu. directorul muzeului.

Oaspeții au parcurs sălile muzeu
lui. examinind cu mult interes nu
meroasele exponate.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Kenji Miyamoto a semnat in cartea 
de onoare a muzeului.

(Agerpres)

Primiri la Marea Adunare Națională

Vizitele delegației militare
chineze

Simbâtă dimineața președintele 
ș larii Adunări Naționale. Ștefan Voi- 

tcc. a primit pe senatorul american 
Hugh Scott, lider al Grupului Parti
dului republican din Senatul S.U.A., 
vicepreședinte al grupului american 
al Uniunii interparlamentare.

La intrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a particioat 
Ion Mărgincanu. secretar al M.Â.N.

și al grupului român al Uniunii inter
parlamentare, precum și Leonard 
M«. ker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

★
în onoarea oaspetelui, președintele 

Grupului român al Uniunii interpar
lamentare, Mihai Levente, a oferit un 
dineu.

(Agerpres)

La Palatul Marii Adunări Naționale 
a avut loc simbâtă o intrevedere in
tre președintele Comisiei economico- 
financiare a M.A.N.. Aurel Vijoli, și 
deputatul Charles A. Vanik, membru 
al Comitetului pentru căi și mijloace

al Camerei reprezentanților din S.U.A., 
care se află in țara noastră.

La intrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a participat 
Virgil Pirvu, vicepreședinte al Comi
siei economico-financiare a M.A.N,

Primire la Consiliul de Miniștri 9 
precum și dr. Hans Voss, ambasado
rul R. D. Germane la București.

In cursul intrevederii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă prietenească, 
au fost abordate probleme vizind 
dezvoltarea și diversificarea schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Republica Democrată Germană.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Janos Fazekas, a primit sim
bâtă dimineața pe ministrul comer
țului și aprovizionării al R. D. Ger
mane. Gilnter Sieber.

La primire au participat Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului interior,

*
Delegația Ministerului Comerțului 

și Aprovizionării al R.D. Germane, 
condusă de ministrul Gilnter Sieber, 
care a făcut o vizită in țara noastră, 
a părăsit simbătă seara Capitala. La 
plecare, pe aeroportul Otopeni, oas
peții au fost salutați de Nicolae Boz
dog, ministrul comerțului interior, de 
alți membri ai conducerii ministeru
lui. Au fost prezenți dr. Han Voss,

ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Tn timpul vizitei în țara noastră 
oaspeții au avut convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Interior pe pro
bleme privind colaborarea dintre cele 
două ministere. Delegația a vizitat, 
totodată, obiective comerciale din Ca
pitală și din județul Brașov.

(Agerpres)

Simbătă, delegația militară chineză, 
condusă de tovarășul Li Dă-șin, înso
țită de general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, a poposit in Județul Timiș.

La sosire, pe aeroportul din Timi
șoara, unde erau arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Chi
neze. delegația a fost intîrripinată de 
Vasile Daju, prlm-vicepreședinte al 
consiliului popular județean. George 
Micota, prim-secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al P.C.R., pri
marul municipiului, generali și ofi
țeri.

A fost de față Cian Hal-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

Fanfara militară a intonat im
nurile de stat ale Republicii Popu
lare Chineze și Republicii Socialiste 
România.

Membrii delegației chineze au fost 
oaspeții unei unități militare, unde 
le-au fost înfățișate o parte a bazei

materiale de instrucție și aspecte 
din pregătirea de lupul a militări
lor. In continuare, oaspeții au asi
stat la diferite exerciții prezentate 
de formațiuni ale gărzilor patriotice.

Tot in aceeași zi, delegația a făcut 
un scurt popas la cooperativa agri
colă de producție Dumbrăvlța, unde 
s-au vizitat ferma zootehnică, precum 
și locuințe ale unor cooperatori.

în timpul vizitelor, oaspeții chinezi 
au lost .salutați cu căldură de cetățeni, 
militari și membrii formațiunilor 
gărzilor patriotice.

Seara, delegația militară chineză 
s-a înapoiat in Capitală, unde a vi
zionat filme documentare realizate 
de studioul cinematografic al Minis
terului Forțelor Armate.

A luat parte general-colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului forțe
lor armate și secretar al Consiliului 
Politic Superior.

Plecarea la Havana a

(Agerpres)

unei
delegații de activiști ai P.C.R.

Simbătă la amiază a părăsit Capi
tala. indreptindu-se spre Havana, o 
delegație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Satu-Mare J 
P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. 
din Cuba, va face o vizită in schimb 
de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Miu Dobi-escu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad. șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

(Agerpres)

Ministrul dezvoltării industriale si 
științifice al Franței. Francois-Xavier 
Ortoli. a vizitat simbâtă litoralul, în
soțit de Nicolae Cocoș, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini din țara noastră, precum ;i 
de Pierre Polen, ambasadorul Franței 
la București. La amiază, ministrul 
francez a avut o intrevedere cu Vasile 
Vilcu, președintele Consiliului popu
lar al județului Constanța. In cursul 
zilei, caspoții au vizitat Muzeul de 
arheologie, Edificiul roman cu mo
zaic și Acvariul din Constanța, pre
cum și stațiunile balneare maritime. 
In onoarea ministrului, președintele 
consiliului popular Județean a oferit 
un dejun. Duminică, ministrul francez 
vizitează Delta Dunării.

★
Simbătă seara a sosit in Capitală o 

delegație a Ministerului Sănătății Pu
blice și al Familiei din Belgia, con
dusă de ministrul L. Nameche, care, 
la invitația ministrului sănătății, Dan 
Enâchescu, va face o vizită dc docu
mentare in țara noastră in domeniul 
ocrotirii sănătății, asistenței medica
le. al învățămintului și cercetării 
științifice medicale. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, oaspeții au fost 
salutați de ministrul sănătății, de alți 
membri ai conducerii —‘ '
Au fost prezenți Jan 
ambasadorul Belgiei la 
membri ai ambasadei.

★
Simbătă s sosit in Capitală, Renee 

Short, membră a Parlamentului bri
tanic, vicepreședintă a Asociației de 
prietenie Anglia-România, care, la 
invitația Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu străinătatea, 
va face o vizită in țara noastră.

★
O delegație a Ministerului Turis

mului, condusă de ministrul Ion Cos- 
ma, a plecat simbătă dimineața in 
R. P. Bulgaria, unde va face o vizi
tă la invitația președintelui Comite
tului pentru turism din această țară, 
Petko Todorov. Cu acest prilej, va 
avea loc un schimb de păreri in pro
bleme privind organizarea și desfă
șurarea activității turistice, precum 
și lărgirea colaborării dintre 
două țâri in acest domeniu.

★
Fanfara Casei pionierilor din 

stanța, laureată a Concursului 
țional de fanfare, a plecat simbâtă 
in R.S.F. Iugoslavia, unde va face 
o vizită in cadrul relațiilor dintre 
organizațiile pionierești din cele 
două țări. Fanfara va susține mai 
multe spectacole la Belgrad. Saraje
vo, Dubrovnic și in alte localități din 
țara vecină.

a Slovaciei
Se împlinesc astăzi 27 de ani de la declanșarea Insurecției Națio

nale Slovace, moment de seamă in lupta popoarelor cch șl slovac pen
tru scuturarea jugului fascist, pentru apărarea ființei lor naționale șl 
de stal, pentru dezvoltarea liberă și progresistă. Desfășurată sub con
ducerea comuniștilor, in condițiile ofensivei victorioase a armatei so
vietice împotriva mașinii de război hltlcriste, Insurecția a reprezentat 
o etapă holăriloare a rezistentei populare cehoslovace, etapă încheiată 
citeva luni mai tirziu cu răscoala cehă și cu eliberarea, la 9 mal 1945, 
a întregului teritoriu al Cehoslovaciei.

Alături de eroica armată sovietică, de patrioțli cehi și slovaci, pen
tru eliberarea Cehoslovaciei a luptat cu vitejie și spirit de sacrificiu șl 
armata română, aducindu-șl o Importantă contribuție la victoria fi
nală asupra fascismului.

In anii puterii populare. Slovacia a obținut, sub conducerea parti
dului comunist, succese remarcabile in construcția socialistă. Dlntr-o 
regiune rămasă in urmă pe plan economic, ea s-a transformat intr-o 
zonă infloritoare, in pas cu progresul întregii Cehoslovacii socialiste.

ministerului. 
Adriacnssen, 
București, și

cele

Con- 
na-

vremea
Ieri in tară : Vremea a fost in ge

neral instabilă și s-a răcit ușor mai 
ales in jumătatea de nord a țării. Ce
rul a fost variabil mal mult noros in 
Banat, Crișana, Maramureș, nordul 
și centrul Moldovei și zona de mun
te unde s-au semnalat averse izolate 
însoțite de descărcări electrice. Izo
lat in Crișana s-a semnalat și grin
dină. Vintul a suflat potrivit cu u- 
nele intensificări in Oltenia, Moldo
va și Dobrogea. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 16 grade la Oc
na Șugatag și Avrămcni și 28 de gra-

de la București. La București: Vremea 
a fost in general frumoasă cu cerul 
variabil. Vintul a suflat moderat, 
predominînd din sectorul nord-vestic. 
Temperatura maximă a fost de 28 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie : Vremea 
va fi schimbătoare, cerul va alterna 
intre înseninări mai persistente și in- 
norări trecătoare. Vor cădea averse lo
cale de ploaie in nordul țării și zona 
de munte. In rest averse izolate. Vin
tul va sufla slab pină la potrivit. 
Temperatura in creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 7 grade 
și 17 grade, iar maximele intre 22 
de grade și 30 de grade. La Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă cu cerul schimbător. Vint slab 
pină la potrivit, temperatura in creș
tere ușoară.

(Agerpres)
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La 3 septembrie a.c. Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează tragerea ex
cepțională Pronoexpres de toam
na la care se atribuie in' număr 
NELIMITAT :

— Autoturisme „DACIA 1300“ 
și „SKODA S. 100“ ;

— Excursii a 2 locuri la Pra
ga cu petrecerea Revelionului 
(durata circa 6 zile) ;

— Bani : ciștiguri de valoare 
variabilă și fixă.

Participarea se face pe va
riante de 3 lei, 6 lei și 15 lei.

Variantele de 15 lei dau drep
tul la participare la toate 
tragerile cu 
cîștig.

Simbătă 4 
ULTIMA ZI 
biletelor.

..Dacă vrei să cunoști o elocventă 
realizare a poporului cehoslovac in 
anii care au trecut de la eliberare, 
trebuie să vizitezi neapărat Slova
cia" — îmi spunea mai demult unul 
dintre colegii de breaslă din Praga. 
De adevărul acestor cuvinte, vizita
torul se poate convinge la orice pas 
pe meleagurile slovace. Pretutindeni, 
la Bratislava, Banska Bystrica, Tren- 
cin, Nitra sau Kosice, simți ritmul 
trepidant al industrializării socialis
te, pulsul transformărilor înnoitoare 
in toate domeniile de activitate.

Am în față citeva date privind 
dezvoltarea economică a Slovaciei : 
in 1966, industria slovacă a realizat 
o producție aproape echivalentă cu 
cea obținută in întreaga țară. în anul 
1949 ; in 1970, ponderea industriei din 
Slovacia 
întreaga 
limbajul 
glindesc 
în anii __________  _  _______
economică a Slovaciei.

An de an, ritmul de creștere a 
producției industriale slovace a fost 
superior celui pe intreaga țară ; in 
ultimul sfert de veac, in numeroase 
localități din Slovacia, au fost înăl
țate peste 350 de obiective indus
triale moderne. Combinatul metalur
gic din Kosice, care dă țării anual 
aproape patru milioane tone de oțel, 
zecile de combinate chimice din Bra
tislava, Novaky sau Sturovo, in care 
se realizează circa 40 la sută din 
producția globală a Cehoslovaciei in 
acest domeniu, salba de hidrocentra
le de pe riul Vah, uzina de strunguri 
din Trcncin, cu o producție anuală 
de 4 000 de bucăți — iată doar citeva 
din cele mai importante întreprin
deri ce au contribuit in mare mă
sură la creșterea continuă a poten
țialului economic al Slovaciei.

Noul plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale cehoslovace 
prevede continuarea, în ritm susți
nut, a industrializării Slovaciei. Pe

a reprezentat 25 la sută din 
industrie cehoslovacă. In 
lor laconic, aceste cifre o- 
marile schimbări petrecute 
socialismului in structura

harta economică a republicii se pre
figurează de pe acum noi capacități.

Am avut prilejul, nu de mult, să 
vizităm șantierul celei mai mari hi
drocentrale din R. S. Cehoslovacă, 
care va intra !n funcțiune in ulti
mul an al cincinalului in curs. Hi
drocentrala, întregire a lanțului do 
unități energetice mai mici din pito
reasca vale a riului Vah, va avea 
o putere instalată de 200 000 kW. 
Obiectivul principal al șantierului il 
constituie barajul cu o înălțime de 
45 metri și o lungime de 1 200 metri. 
Pentru construcția lui vor fi utili
zate 1 150 000 tone de beton și piatră, 
140 000 tone de ciment și fier beton. 
Lacul de acumulare ce se va crea 
aici va avea o suprafață de peste 
40 km pătrați, asigurind apa necesa
ră irigării a 250 000 hectare de pă- 
mînt agricol.

Constructorii primei centrale ato- 
moelectrice cehoslovace de la Ja- 
slovske BQhunice, din sudul Slova
ciei, se pregăteau, in zilele vizitei 
noastre, pentru un mare eveniment 
— darea in exploatare, cu întreaga 
capacitate, a acestui obiectiv ener
getic de 150 MW. Pentru utilarea lui 
au lucrat, timp de opt ani, aproape 
toate marile Întreprinderi construc
toare de mașini din Cehoslovacia.

O activitate intensă se desfășoară 
și pe celelalte șantiere ale cincina
lului din Slovacia. Se lucrează din 
plin la modernizarea și extinderea 
capacităților de producție la o serie 
de întreprinderi din ramurile indus
triei chimice, metalurgice, energetice 
și constructoare de mașini.

Cutreierind meleagurile slovace, 
întilnind la fiecare pas semnele nou
lui, urmărind activitatea creatoare 
a oamenilor de aici, vizitatorul do- 
bindește imaginea Slovaciei contem
porane — pagină grăitoare a înfăp
tuirilor socialiste ale popoarelor 
Cehoslovaciei, sub conducerea parti
dului comunist.

Eugen IONESCU

?x-
șanse mari de
septembrie 1971. 
pentru procurarea

PRAGA

Manifestări prilejuite de
răscoalei naționale■>

PRAGA 28 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisâcaru, transmite : îm
plinirea a 27 de ani de la începe
rea răscoalei naționale slovace îm
potriva ocupanților fasciști a fost

sărbătorirea
slovace
la Praga printr-o adu-

Melania Petrescu, medalie de argint
la armă standard

Simbătă, în cadrul campionatelor 
europene de tir de la Suhl (R. D. 
Germană), țintașa Melania Petrescu 
(România) a repurtat un frumos

în cîteva rînduri
/ In cadrul întrecerilor „Cupei Eu-
4 rope!*  de natație de la Torino. ÎNO

TĂTORUL ROMAN MARIAN SLA
VIC a repurtat un frumos succes 
cîștigind proba de 100 m liber cu 
timpul de 54" 6 10, care constituie 
un nou record național.

succes cucerind medalia de argint in 
proba de armă standard 60 f (poziția 
culcat). Ea a realizat 593 puncte. 
Titlul european a revenit polonezei 
Rolinska cu 593 puncte (nou record 
al lumii). Pe locul trei s-a clasat 
Travis (Anglia) — 593 puncte. In cla
samentul pe echipe, Polonia a ocupat 
primul Ioc cu 1 780 puncte (nou re
cord mondial), urmată de România 
— 1 770 puncte și U.R.S.S. — 1770 
puncte.

Ieri au avut loc la Belgrad finalele 
„olimpice", in număr de 7, din cadrul 
campionatelor mondiale de calac-ca- 
noe. In general, putem afirma că lupta 
sportivă pentru obținerea medaliilor a 
fost de multe cri dîrzâ, pasionantă. 
Reprezentanții României au ciștigat 
o medalie de argint și una dc bronz, 
în proba de canoe 2 (1 000 m) mas
culin echipajul maghiar format din 
Vichman și Pctrovicz a obținut pri
mul loc cu timpul dc 3’46". Echipa 
României avînd in componență pe 
Covaliov și Patzaichin s-a clasat pe 
locul doi cu 3-48"2/10, cucerind me
dalia de argint. Pe locul trei a sosit 
echipajul Bulgariei cronometrat in 
3’49"2/10. Echloajul României (Coș- 
niță, Simlocenco) în proba de caiac 
2 (1 000 m) masculin s-a clasat pe 
locul trei — 3'26"7/10, primind meda
lia de bronz. Această probă a reve
nit echipajului R.F. a Germaniei — 
3'25’’8/10, urmat 
3'26"5/10.

de Austria

Cu mare interes a fost așteptată 
desfășurarea probei de caiac — 4 
(1000 m) masculin. A ciștigat forma
ția U.R.S.S. — 3’05”9/10, urmată de 
cele ale R.F. a Germaniei — 3‘06’T/IO, 
și Ungariei — 3’06"8 10. Unul din fa- 
voriții cursei, echipajul României 
(Zafiu, Ivanov, Vernescu, Ne grai a), a 
evoluat sub așteptări ocupind locul 5 
cu 3’07”4/10.

Celelalte rezultate : caiac 1 (500)
fele : Ludmila Pineva (U.R.S.S.) 
2’02”9/10 ; Marla Nichiforov (Româ
nia) s-a clasat pe locul 5 cu 2’06"3'10; 
caiac 2 (500) fete : Ungaria. Echi
pa României a ocupat locul 6 ; ca
iac 1 (1000 m) masculin : Gr. Sle- 
dziewski (Polonia) — 3’46"5/10. Va
sile Roșea (România) a ocupat locul 
7 : canoe 1 (1000 m) masculin : D. 
Lewe (R.F. a Germanici) — 4T2"9/10. 
Astăzi au loc cele 11 finale ale pro
belor neolimpice.

Funeraliile lui Zisis Zografos
Simbătă au avut loc, Ia cremato

riul Cenușa, funeraliile tovarășului 
Zisis Zografos, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Grecia (interior), vechi militant 
pentru cauza progresului și socialis
mului.

In jurul catafalcului, pe care era 
depus sicriul cu corpul neînsuflețit, 
se aflau coroane de flori din partea 
C.C. al P.C.R., a C.C. al P.C. din 
Grecia (interior), organizațiilor emi- 
granților greci din unele țări so
cialiste.

La funeralii au asistat numeroși 
comuniști și emigranți greci.

Din partea C.C. al P.C.R. erau pre- 
zenți tovarășii Gheorghe Stoica,

membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C al P.C.R., Alexandru Sencovici 
și Gheorghe Vasilichi, membri ai 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

La ceremonia funebră care a avut 
loc au luat cuvintul tovarășii Adonis 
Brillakis, membru al Biroului C.Ci 
al P.C. din Grecia (interior), și 
Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care au evocat viața și lupta lui Zi
sis Zografos, închinate binelui po
porului grec, ideilor păcii, democra
ției și socialismului.

sărbătorită
nare solemnă, desfășurată în pre
zența conducătorilor de partid și de 
stat cehoslovaci, in frunte cu secre
tarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav Husak. La 
Bratislava, Banska Bystrica, Kosice 
și in alte orașe ale țării, precum și 
în localitățile în care partizanii slo
vaci au dus grele lupte împotriva 
ocupanților fasciști au fost organi
zate adunări festive. La monumen
tele și cimitirele celor căzuți in 
timpul răscoalei au fost depuse co
roane de flori. La Praga și Bratis
lava au fost deschise expoziții co
memorative.

Manifestările consacrate acestui 
important moment istoric au culmi
nat, simbâtă, la Bratislava, unde a 
avut loc o mare serbare populară ; 
cu acest prilej a fost aprinsă flacăra 
veșnică in memoria eroilor care și-au 
dat viața pentru apărarea pămîntu- 
lui patriei.

La manifestările din Bratislava a 
participat și consulul general al Ro
mâniei in acest oraș.

(Urmare din pag. I)
CICLISM — Teodor Vasile 

(Dinamo) a ciștigat ,,Cir
cuitul județului Brașov"

unui muncitor ex- 
unitate

BRAȘOV (prin telefon). Timp de 
patru zile s-a desfășurat la Brașov, 
in organizarea C.J.E.F.S., „Circuitul 
internațional al județului Brașov*  
ediția a 17-a, la care au participat a- 
lergători din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă. Italia, precum și de la clu
burile „C.I.B.O." Brașov, Dinamo, 
Steaua. „Voința" București, C.S.M. 
Cluj, C. S. Brăila. Metalul Plopeni. 
Fiecare din cele patru etape au fost 
viu disputate, ciștigătorii fiind cu- 
noscuți in urma unor sprinturi. Ul
tima etapă a revenit lui N. Gavrilă 
(Steaua), care, de altfel, a ciștigat si 
prima etapă. Celelalte două au fost 
ciștigate Je J. Zelenka (R.S.C.) și T. 
Vasile (Dinamo). Competiția a reve
nit alergătorului T. Vasile (Dinamo) 
cu timpul de llhlS^" urmat in on
dine de A. Sofronie (Dinamo) la 3” 
și B. Smetana (R.S.C.) la 32" Pe 
echipe cupa a revenit echiDei R.S.C. 
cu 33h51T5". urmată de Dinamo la 
53" și de Voința București la 1 a9 .

M. BĂRBULESCU

Duminică 29 august, in cadnil 
celei de-a doua etape a campio
natului diviziei A la fotbal, pe 
stadionul Dinamo din Capitala, 
se intilnesc cu inceperc de la 
ora 16.30 echipele Dinamo și 
Steagul Roșu Brașov. In țară au 
loc următoarele partide : Uni
versitatea Craiova — C.F.R. 
Cluj ; Jiul Petroșani — A.S A. 
Tg. Mure? ; Petrolul Ploiești — 
Crișul Oradea ; F.C. Argeș — 
Rapid București ; Universitatea 
Cluj — Sport Club Bacău ; U.T. 
Arad — Steaua București și Fa
rul Constanța - Politehnica Iași.

țloneze in spiritul datorii
lor pe care le presupune 
apartenența la cea mal 
înaintată clasă a societății. 
Nu cine știe ce prevedere 
contractuală, ci conștiința 
lor de producători șl pro
prietari trebuie să-i îndem
ne la o muncă pasionată, 
străbătută de hotărirea de 
a învinge orice obstacol.

Că s-a dovedit și se do
vedește interesul cuvenit 
pentru câlirea noilor mun
citori, pentru însușirea de 
către aceștia a tuturor tai
nelor profesiei și, deopo
trivă, a virtuților de oa
meni înaintați, oameni ai 
epocii in care trăim și pe 
care o edificăm, o probează 
nenumărate alte fapte pe
trecute aici, pe platforma 
înnobilării pădurilor vrin- 
cene. Episoadele pe care 
le-am aflat și le consem
năm au însemnat ceva in 
definirea colectivului. au 
dat relief unor idei noi, au 
contribuit la modelarea 
oamenilor, la statornicirea 
trăsăturilor Înaintate.

Muncitorii mai tineri 6au 
mal in virstă. de pildă, au 
comentat pe larg, la timpul 
respectiv, situația care se 
crease la sectorul pendule. 
Fie dintr-un minus de ex
periență profesională. fie 
din neîncredere in forțele 
proprii, aici se acreditase 
părerea câ nu se poate 
face față cerințelor pro
ducției decit în formații 
de cinci muncitori la o 
singura mașină. Oricit s-a 
căutat să se arate câ asta 
înseamnă de fapt risipă de 
forță de muncă, diminua
rea productivității, a cîști- 
gului. nu s-a izbutit. A- 
tunci cineva a avut ideea

invitării 
perimentat dintr-o 
industrială asemănătoare.

— Ciți inși lucrați acolo 
la o pendulă ? — l-au în
trebat muncitorii pe noul 
venit.

— în nici un caz cinci.
— Și cite garnituri cro- 

iți?
— Păi norma o de 

Dar eu fac și 24.
— 24 zici ? Ia să vedem 

și noi !
— Mă rog !
Materialul, pregătit cu 

chibzuială din vreme, aș
tepta pe cărucioare. Lucrul 
mergea in plin. Nici un 
gest inutil. Nici un gol de 
producție. Cele 24 de gar
nituri sint croite la secun
dă. Unii, ironici încă, n-au 
dat totuși înapoi :

— Și cit timp poți lucra 
așa ?

— Cit timp mă organi
zez. Dar organizarea nu 
pică singură, pară mălă- 
lață...

— Știți ce-am vrut să 
demonstrăm de fapt ? — 
ne spune tovarășul Nimes- 
cu. La urma urmei eram 
într-o polemică cu menta
litatea exprimată prin for
mula „nu se poate altfel". 
Voiam să sădim Încrede
rea și îndrăzneala la noii 
muncitori. Faptul că totul 
in producție — rezultate 
bune, calitate, cîștig 
mare — depinde de 
Înainte de toate. Ei 
acei care trebuie să năzu
iască spre mai mult și mai 
bine, să se bată pentru ca 
această năzuință să devină 
realitate palpabilă.

Azi fiecare „pendulă" 
din fabrica focșeneană 
este deservită de formații 
de lucru de cîte trei mun
citori. Dar, dincolo de a-

18.

sint

ceste ciștiguri concrete se 
află altceva, la fel de e- 
sențial — dezrădăcinarea 
unei mentalități și întrona
rea unei atmosfere de 
muncă fertilă pentru ideile 
novatoare. După cum se 
vede, astfel de virtuți se 
formează in procesul larg, 
complex al muncii, într-o 
polemică mai generală cu 
vechile mentalități care, nu 
o dată, răbufnesc și aici, in 
acest colectiv ținăr, aflat 
în plin proces de înche
gară In această ordine de 
idei ni se relatează un e-

— Păi ce să mă omor a- 
tita ? Eu vreau să cîștig 
mai mult !...

— Cum ? Să-ți facă alții 
norma ?

Adevărul e că Iuliu L. 
începea lucrul frînt de o- 
boseală.

Cum asta ? Simplu. Lua 
comenzi particulare în o- 
raș, muncea pe rupte să 
le onoreze, iar la fabrică 
semna condica doar pen
tru... odihnă.

— Cum vine asta, tova
rășe ? — i-au întrebat oa
menii.

— învață multe. De la 
nașterea curentului electric 
și pinâ la știința fo
losirii lui. Asta, in meserie. 
Dar, totodată, învață un lu
cru deosebit de important: 
să fie om, să-și respecte ti
tlul demn și de onoare de 
OM AL MUNCII. Este, de 
fapt, și munca cea mai mi
găloasă a comuniștilor, a 
organizației de tineret, de 
sindicat, a muncitorilor mai 
vechi.

Este munca traversată de 
grijă și exigență pentru 
formarea schimbului de

sint lingă inimă aspirațiile 
colectivului. Nu-i chiar așa. 
Ba aș zice că toate acestea 
nu-s decit începutul. Tre
buie să urmeze neapărat 
un efort statornic de edu
care, desfășurat prin toate 
mijloacele și cu pasiune. 
Omul trebuie făcut să în
țeleagă, să știe exact că 
fabrica, locul de muncă, 
nu-i oferă numai o piine, 
ci și satisfacția omeneas
că că face ceva util, că 
munca Iul nu se pulveri
zează în nimic.

Pline de adine înțeles

ȘTAFETA GENERAȚIILOR
pisod care a antrenat în
treaga fabrică in adevăra
te dezbateri etice.

Un muncitor — Iuliu L„ 
de altfel bine pregătit pro
fesional — nu-și indepli- 
nea norma decit rar. Cei 
care-i știau puterea de 
muncă, cunoștințele in do
meniul meseriei, erau pur 
și simplu revoltați. „Cum 
vine asta ? Hai, mai ințe- 
legi pc cite unul care abia 
ieri a pus mina pe ciocan. 
11 ajuți, il inițiezi in proce
sul muncii și nu se poate 
să nu depășească pragul de 
care mai fiecare se izbește 
la începutul meseriei. Dar 
Iuliu L. nu-i dintre aceș
tia. „Ce-i cu tine. omule?" 
— l-au întrebat tovarășii 
lui de muncă.

Pus să respecte progra
mul de lucru, să-și facă 
conștiincios datoria, Iuliu 
L. n-a rezistat. A plecat 
singur, simțindu-se rușinat 
de „lecția" primită. Cert 
este că, din faptul acesta, 
s-au tras învățămintele ne
cesare. Există îndatoriri e- 
lementare ale muncitorului, 
ale fiecărui om angrenat în 
uriașul mecanism social, 
care se cer îndeplinite dis
ciplinat, cu rigoarea nece
sară. Abdicările de la aceste 
îndatoriri sint abdicări de 
conștiință de la conduita 
demnă și firească pe care 
fiecare trebuie să o probe
ze in fiecare zi.

— Ce învață noul venit 
aici, la dv? — îl Întrebăm 
pe comunistul Ion Usturoi.

miine, pentru integrarea 
trup și suflet a acestui 
schimb in atmosfera gene
rală de efort creator aflat 
sub semnul intransigenței, 
al unei conduite etice cores
punzătoare. In acest proces 
de creștere, muncitorii mai 
in virstă sint un fel de ca-- 
talizatori ai experienței 
profesionale valoroase și, in 
egală măsură, ai conștiinței 
moral-polltice înaintate.

— Vedeți — ne spune a- 
poi Ion Usturoi — une
ori se crede greșit că da
că ii dai tinărului munci
tor abia poposit in colectiv 
un salariu, lucru pe o ma
șină bună, dacă-i asiguri 
condiții corespunzătoare de 
muncă, se poate chema că 
s-a legat trup și suflet de 
colectiv, că il ințelege și-i

sint cuvintele lui Ion Us
turoi, unul dintre cei care, 
la minus 28 de grade, a lu
crat la instalarea cablului 
electric pe acoperișul halei. 
De altfel, aveam putința 
să probăm „pe viu" rapor
tul dintre aceste convingeri 
și realitățile din atelierul 
unde Ion Usturoi îndepli
nește acum funcția de. mai
stru. Venisem la fabrica de 
mobilă doar la citeva zile 
după exprimarea deschisă, 
intransigentă a atitudinii 
electricienilor față de un ■ 
fapt petrecut cu Constantin 
Murgulcț. Ce se irrtimpla- 
se ? Constantin Murguleț 
primise sarcina de serviciu 
să repare un electrocar. A 
făcut treabă do mintuială. 
Cum era de așteptat, nici 
n-a plecat bine de la locul

cu pricina că defecțiunea 
s-a semnalat din nou. Mais
trul, ceilalți electricieni 
s-au arătat pur și simplu 
revoltați de această negli
jență.

— Dar era un fleac ! — 
a încercat să se apere Mur
guleț. O nenorocită de si
guranță. Ce atita tărăboi !...

— Tocmai pentru că era 
un fleac ești cu atit mal 
vinovat — i s-a replicat. Și 
apoi, ar cam fi timpul să 
înțelegi că asemenea „mă
runțișuri" pot da peste cap 
o întreagă instalație. Par
că ce-i trebuie unei mașini 
decit o siguranță pusă in 
dorul lelii !... Știi ce au zis 
cei care n-au putut folosi 
autocarul din cauza ta ? — 
a intervenit maistrul : „Ui
tați cum lucrează electri
cienii !" Nu că nu-și face 
datoria Constantin Murgu
leț, ci noi, toți, electricie
nii ! N-ai dreptul să lo
vești in demnitatea tuturor 
printr-o muncă de mintu
ială, chiar atunci cînd e 
vorba de așa-zise „fleacuri".

Se ințelege că opinia 
promptă, exprimată cu 
franchețea și cu severita
tea necesare, este de natu
ră să cultive simțul res
ponsabilității, să determine 
o poziție corespunzătoare 
in procesul muncii, al în
deplinirii îndatoririlor ce 
revin fiecăruia în amplul 
angrenaj de producere a 
valorilor materiale. . Parti- 
cipind, în acest climat e- 
xigent, la efortul de naș
tere a acestor valori, oa
menii asimilează la rindu- 
le valori etice înaintate, se 
modelează pe ei înșiși, de
vin membri conștiențl și 
responsabili ai colectivelor 
în care lucrează, se inte
grează organic acestora.

Receptiv la forța de cap
tare a colectivităților uma
ne, animat de dorința de 1 
se afirma in acest cadru de 
muncă harnică, proaspătul 
muncitor, indiferent de 
condiția lui anterioară, tră
iește din plin acest climat 
al satisfacției, intră tot mai 
mult în cîmpul magnetic 
de creație disciplinată, al 
colectivului, acolo unde se 
făuresc valorile durabila 
ale societății.

— Viața de producție —* 
e de părere Mitică Nicat 
muncitor la mașini pregă
tire — este foarte bogată 
și-i pune pe oameni, dese
ori, în situații noi. După 
modul cum răspund ei aces
tor exigențe, ne dăm seama 
de nivelul lor de conștiință, 
de puterea lor de înțelege
re. Uitați, intr-o zi, nu știu 
cum s-a făcut, dar vagoa
nele care transportă mobila 
la beneficiari au sosit a- 
bia la ieșirea din schimb, 
toate o dată. Se Înțelege că 
muncitorii din zona respec
tivă de lucru n-aveau cum 
face față acestei situații. 
S-a făcut apel la colegii 
mei de muncă. Tot schim
bul a dat ajutor. N-a zis 
nici unul că „de ce s-o fa
cem și pe încărcătorii !" 
Sau incă un caz : un tova
răș de-al nostru, dlntr-o 
neatenție, s-a accidentat. 
Foarte mulți au fost cei 
care au mers să-1 vadă la 
spital. Un gest cald, uman, 
exprimat într-o asemenea 
situație, e binevenit întoc
mai ca și un medicament. 
După mine, și asemenea 
fapte sint probe din care 
se vede cit de trainic s-a 
închegat un colectiv. îmi 
dați dreptate ?

Cu prisosință, tovarășe 
Ni ca.
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România susține dezbaterea la O.N.U. 

a problemei retragerii trupelor 

străine din Coreea de sud
NEW YORK 28 (Agerpres). — La 

26 august a.c. reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., ambasa
dorul Gheorghe Diaconescu. împreu
nă cu reprezentanții permanenți ai 
Algeriei, Bulgariei, R.S.S. Bieloruse, 
R. P. Congo. Cubei, Cehoslovaciei. 
Guineei, Irakului, Mauritaniei, R.D.P. 
Yemen. Poloniei. Somaliei. Sudanu
lui. Siriei, R.S.S. Ucrainiene, Unga
riei și U.R.S.S. au adresat secreta
rului general O.N.U. o scrisoare prin 
care se comunică hotărirea guverne
lor țărilor respective de a deveni 
coautoare la cererea R. P. Mongole 
de înscriere pe ordinea de zi a vii

Declarația președintelui Comitetului 
pentru reunificarea pașnică a patriei 

din R. P. D. Coreeană
PHENIAN 28 (Agerpres). — Li 

Guk Ro, președintele Comitetului 
pentru reunificarea pașnică a patriei 
d*n  R.P.D. Coreeană, a dat publici
tății o declarație in care denunță 
uneltirile clicii lui Pak Cijan Hi 
care au drept scop să submineze 
convorbirile dintre organizațiile de 
Cruce Roșie din Coreea de nord și de 
sud. la instigarea imperialismului 
S.U.A. — transmite agenția A.C.T.C.

în prezent, arată declarația, între
gul popor coreean se bucură de fap
tul că, grație eforturilor susținute, 
sincere, ale guvernului R.P.D. Co
reene, calea contactelor și dialogul 
dintre nord și sud sint deschise, deși 
doar intr-o chestiune umanitară ele
mentară. și așteaptă cu nerăbdare 
intilnirea reprezentanților organiza
țiilor de Cruce Roșie din nord și din 
sud. Ia o dată apropiată. în a- 
cest context. Societatea de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană a propus 
devansarea datei convorbirilor pre
liminare, in conformitate cu dorința 
arzătoare a națiunii. Nu există nici 
o îndoială că această propunere a 
părții noastre, ca și propunerea din 
14 august, va fi primită cu căldură 
și sprijinită de întregul popor co

Peste 25 000 de locuitori oi orașului Tokio au demonstrat recent împo
triva prevederilor tratatului japono-american privind retrocedarea Oki- 
nawei. în urma ciocnirilor cu politia, mai multe persoane au fost arestate

Primul congres de etnologie
europeana

din invățămîntul supe
rior.

în prima ședință ple
nară a congresului, prof, 
univ. Mihail Pop, direc
torul Institutului de 
etnografie și folclor din 
București, a prezentat 
studiul: ..Problemele ac
tuale ale etnologiei eu
ropene", iar ceilalți cer
cetători români au pre
zentat comunicări în ca
drul comisiilor. De un 
deosebit succes s-au buj 
curat filmele prin care 
participanții la congres 
au făcut cunoștință cu 
cele mai frumoase și 
mai vechi jocuri, balade 
și obiceiuri populare ro
mânești. Au fost apre
ciate, de asemenea, ex

PARIS 28. — Cores
pondentul Agerpres, P. 
Diaconescu, transmite : 
La Muzeul de Arte și 
Tradiții Populare și la 
Muzeul Omului din Pa
ns s-a desfășurat intre 
24 și 28 august -primul 
congres de etnologie eu
ropeană, sub egida So
cietății internaționale de 
etnologie și folclor, or
ganism neguvernamen
tal afiliat la UNESCO. 
Din România a partici
pat o delegație alcă
tuită din cercetători ai 
Institutului de etnogra
fie și folclor, Muzeului 
Satului, Centrului de fol
clor din Cluj, precum și 
din reprezentanți ai unor 
catedre de specialitate 

toarei sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. a punctului intitulat ..Retra
gerea trupelor S.U.A. și a tuturor ce
lorlalte trupe străine care ocupă 
Coreea de sud sub drapelul O.N.U.".

în aceeași zi, reprezentantul per
manent al României și reprezentan
ții permanenți ai celorlalte țări men
ționate au adresat o scrisoare pri
vind înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii a punctului ..Desființarea 
Comisiei Națiunilor Unite pentru uni
ficarea și refacerea Coreei".

Cele două scrisori urmează să fie 
date publicității ca documente ofi
ciale ale Adunării Generale a O.N.U.

reean. Tocmai in acest moment, cind 
convorbirile dintre nord și sud se 
apropie și întregul popor speră în 
succesul lor, clica Pak Cijan Hi răs- 
pindește afirmații absurde despre o 
așa zisă prudență in problema con
tactelor și a dialogului dintre nord 
și sud in care, chipurile, „nu trebuie 
puse speranțe". Acestea, apreciază 
declarația, nu reprezintă nimic alt
ceva decit anunțarea dinainte a in
tenției marionetelor de la Seul de a 
torpila, la instigarea imperialismului 
S.U.A., convorbirile dintre organiza
țiile de Cruce Roșie din Coreea de 
nord și de sud.

Dar eforturile disperate ale clicii- 
marionetă a lui Pak Cijan Hi nu vor 
putea opri înaintarea viguroasă a po
porului nostru spre reunificare.

Comitetul pentru reunificarea paș
nică a patriei iși exprimă convinge
rea fermă că intreaga populație a 
Coreei de sud va desfășura o luptă 
și mai puternică pentru ținerea, la o 
dată apropiată, a convorbirilor pre
liminare intre organizațiile de Cruce 
Roșie din nord și din sud și pentru 
realizarea reunificării pașnice a pa
triei pe calea dezvoltării treptate a 
convorbirilor preliminare.

poziția de cărți româ
nești din domeniul etno
grafiei și artei populare, 
precum și metronomul 
electronic pentru deter
minarea ritmurilor com
plexe, invenție a ingine
rului Ion Georgescu, de 
la Institutul de etnogra
fie și folclor din Bucu-, 
rești.

în semn de recunoaș
tere a rolului important 
jucat de țara noastră in 
cercetările și studiile de 
etnografie și folclor, a 
grijii de care se bucură 
in România tradițiile 
populare, prof. univ. 
Mihail Pop a fost ales 
președinte al Societății 
internaționale de etno
logie și folclor pe o pe
rioadă de patru ani.

BOLIVIA

REZISTENTA CRESCÎNDA 
FAȚĂ DE NOUL REGIM
• AMPLE MIȘCĂRI GREVISTE ALE MINERILOR. STUDENȚILOR, CA
DRELOR DIDACTICE ȘI ZIARIȘTILOR • SITUAȚIE ÎNCORDATA 1N CEN

TRELE UNIVERSITARE
LA PAZ 28 (Agerpres). — Agențiile 

internaționale dc presă informează 
despre creșterea rezistenței opuse de 
organizațiile sindicale și muncitorești 
din Bolivia față de regimul generalu
lui Hugo Banzer.

Minerii din San Jose, departamen
tul Oruru, au declarat o grevă gene
rală pentru cinstirea memoriei mun
citorilor căzuți in înfruntarea cu for
țele rebele. Ei cer retragerea trupe
lor din incinta orașului și plata unor 
indemnizații familiilor ai căror mem
bri au fost uciși. La rindul său, sin
dicalul muncitorilor mineri din loca
litatea Siglo XX șl-a exprimat hotă- 
rirca de a nu permite forțelor mili
tare să pătrundă in districtele mi
niere.

ÎMPOTRIVA oricăror forme 
DE COLONIALISM

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII CHILE 
IN ECUADOR

QUITO 28 (Agerpres). — La înche
ierea convorbirilor oficiale chiliano- 
ecuadoriene, prilejuite de vizita ofi
cială a președintelui Salvador Allen
de la Quito, a fost dată publicității 
o declarație comună, in care se sub
liniază că cele două țări se pronunță 
cu hotărire pentru pace și colaborare 
internațională, in apărarea principiu
lui neamestecului in treburile inter
ne ale altor state, împotriva tuturor 
formelor de colonialism. Chile și 
Ecuador — se spune in declarație — 
condamnă in mod categoric orice 
amestec in exercitarea dreptului su
veran al statelor de a recupera bo
gățiile naturale de bază in vederea 
folosirii lor in opera de dezvoltare 
socială și de cucerire a independen
ței economice. Exprimind dorința de 
a stabili relații prietenești cu toate 
țările lumii, indiferent de orinduirea 
lor politică și socială, președintele 
Republicii Chile, Salvador Allende, și 
președintele Ecuadorului, Velasco 
Ibarra, subliniază dreptul fiecărui

HAVANA

Intilnirea conducătorilor 
cubanezi cu delegații 

de tineret străine
HAVANA 28. — Corespondentul

Agerpres, V. Stamate, transmite : în 
drum spre Chile, unde va participa 
la intilnirea tineretului din America 
Latină și de Nord și la sesiunea Co
mitetului Executiv al F.M.T.D.. la 
Havana a sosit delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă de tova
rășul Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

împreună cu alte delegații de ti
nerei, aflate, de asemenea, in drum 
spre Chile, delegația română a luat 
parte la deschiderea consfătuirii na
ționale a oamenilor muncii din in
dustria zahărului a Cubei. Cu acest 
prilej, oaspeții s-au intilnit cu Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cuba, Osvaldo Dorticos, preșe
dintele Cubei, și alți conducători de 
partid și de stat.

Delegația U.T.C., împreună cu alte 
delegații, a participat la un miting 
de solidaritate cu tineretul Cubei, 
care a avut loc in fața Universității 
din Havana.

Guvernul mexican 
a preluat controlul 
asupra industriei 

cuprului
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager

pres). — Guvernul mexican a pre
luat vineri controlul asupra întregii t 
industrii a cuprului.

Ministrul mexican al resurselor na
turale, Horacio Flores de la Pena, a 
calificat această măsură drept „un 
mare pas înainte in politica economi
că a guvernului de a utiliza bogățiile 
naționale in beneficiul poporului”. 
Măsura — a adăugat ministrul — 
„completează eforturile făcute de-a 
lungul anilor pentru preluarea con
trolului asupra acestei industrii, a 
cărei producție este încă scăzută. 
Mexicul recuperează astfel un produs 
de bază, necesar dezvoltării sale".

*
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager

pres). — Avem relații normale, ex
celente cu Cuba — a declarat minis
trul afacerilor externe al Mexicului, 
Emilio Rabassa. El a relevat apoi, în 
context, câ Mexicul a continuat ra
porturile prietenești cu Cuba, fără a 
ține cont de hotărirea O.S.A. privind 
ruperea relațiilor cu această țară. 
„Istoria a dovedit că noi am avut 
dreptate" — a spus ministrul mexi
can al afacerilor externe.

O situație încordată domnește și in 
centrele universitare. Comitetul Cen
tral revoluționar al Universității San 
Andreas din La I’az a chemat stu
denții la mobilizare generală „in 
momentele cind patria traversează 
una din perioadele cele mai negre 
din istoria sa", indemnindu-i, totoda
tă, să nu respecte nici o dispoziție 
care provine de la noile autorități. 
Profesorii și studenții din Cochabam
ba au declarat o grevă nelimitată, in 
semn de protest față de ocuparea 
clădirilor universităților de către ar
mată. Greve generale au declarat 
Confederația corpului didactic din 
Bolivia și sindicatul ziariștilor.

stat latino-american de a restabili 
relațiile diplomatice sau comerciale 
cu Cuba. Cei doi președinți exprimă 
acordul de a dezvolta in continuare 
relațiile dintre țările lor.

PREȘEDINTELE ALLENDE 
LA BOGOTA

BOGOTA 28 (Agerpres). — în ca
pitala Columbiei a sosit simbătă, in
tr-o vizită oficială de prietenie, pre
ședintele Republicii Chile, Salvador 
Allende. Pe aeroportul internațional 
„Eldorado", din Bogota, el a fost în- 
timpinat de președintele Columbiei, 
Misael Pastrana, de membri ai gu
vernului și ai parlamentului.

Columbia este cea de-a doua e- 
tapă a călătoriei președintelui Al
lende, in trei țâri din America La
tină. După Ecuador și Columbia, el 
urmează să viziteze Peru.

agențiile de presă transmit:
Vizita lui Iosif Banc în 

Ungaria. Cu prll°jul vizitei pe 
care tovarășul Iosif Banc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor din 
Republica Socialistă România, o face 
in Ungaria in legătură cu deschide
rea Expoziției mondiale de vinătoare 
de la Budapesta, tovarășul Valyi Pe
ter, vicepreședinte al guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar. a oferit simbătă un prinz. Au 
luat parte Dimeny Imre, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare 
al R.P. Ungare, și loan Cotoț, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta.

CÎU En-lai, membru al Corni- 
tetului Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a oferit un banchet 
in cinstea reprezentantului special al 
părții din interior a Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod- 
giei și a Frontului Unit Național 
(F.U.N.K.), Ieng Sary — informează 
Agenția China Nouă, în toasturile ros
tite, Ciu En-lai, Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele F.U.N.K., și Ieng Sary au re
levat succesele obținute de forțele de 
rezistență populară din Cambodgia 
in lupta împotriva regimului mario
netă de la Pnom Penh și a agresori
lor americano-saigonezl.

Republica Ciad a hotărît 
să rupă relațiile diplomati
ce cu Libia, in urma lcntativci 
de lovitură de stat de la 27 august, t 
anunțat ministrul afacerilor externe, 
Baba Hassane, citat de postul de 
radio Fort Lamy. Agențiile de presă 
menționează că autoritățile din Ciad 
au cerut insărcinatului cu afaceri al 
Libiei la Fort Lamy să părăsească 
țara in cel mai scurt timp.

In Adunarea Națională 
U TurCid au *ncePut dezbaterile 
pe marginea modificărilor constitu
ționale propuse de guvernul prezidat 
de Nihat Erim. Amendamentele pro
puse urmăresc, după cum precizează 
agenția Associated Press, întărirea 
puterii executive, acordindu-i acesteia 
prerogative pentru emiterea unor 
dispozițiuni cu putere de lege.

Li Sien-nien, *<»i»«nier  ai 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit pe Fritz Bourquin, director 
general al poștelor și telecomunicații
lor din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor al Elveției, care 
face o vizită în R. P. Chineză. în 
cursul întrevederii a avut loc o con
vorbire prietenească — anunță agen
ția China Nouă.

Delegația Federației tine
retului vest-german, care se 
află intr-o vizită oficială Ia Belgrad,

ITALIA

EXPOZIȚIA „PARTIDUL 
COMUNIST ROMÂN

IA A 50-A ANIVERSARE"
ROMA 2S (Agerpres). — în 

sala de festivități din Palazzo 
Vecchio — edificiu istoric din 
centrul orașului Bagna Cavallo, 
de pe coasta Adriaticii, a fost 
deschisă expoziția „Partidul Co
munist Român la a 50-a aniver
sare". Inaugurarea a fost prece
dată de o adunare la care au 
participat reprezentanți ai mu
nicipalității, membri ai conduce
rilor organizațiilor locale ale 
Partidului Comunist Italian. Par
tidului Socialist Italian al Unită
ții Proletare și Partidului Socia
list, foști partizani, precum și un 
numeros public.

Au luat cuvintul Giancarlo Fe- 
natti, secretarul Comitetului Mu
nicipal al P.C.I., și Mario Gia- 
comoni, primarul orașului. Vor
bitorii s-au referit la tradițiile 
de luptă ale Partidului Comunist 
Român. la realizările înfăptuite 
de poporul român sub conduce
rea partidului și la legăturile 
frățești dintre comuniștii italieni 
și cei români.

CU PRILEJUL ZILEI 
DE 23 AUGUST

TOKIO. Ambasadorul României la 
Tokio, Iosif Gheorghiu, a făcut o ex
punere la Centrul internațional de 
invățămint din capitala japoneză, in 
care a relevat semnificația marii 
sărbători. în rindurile asistenței se 
afla Namji Itabashi, președintele 
Centrului internațional de invățămint 
din Tokio. Cu același prilej, au fost 
inminate conducerii acestui centru 
de invățămint culegerile de cuvintări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

BANGUI. Ambasadorul României 
la Bangui, Gheorghe Popescu, a o- 
ferit un cocteil ia care au luat par
te Ange Patasse, ministru de stat 
însărcinat cu organizarea transpor
turilor, Christian Ayando, ministrul 
minelor și geologiei, Henri Maidou, 
ministrul educației naționale, Clement 
N’Gai Voueto, ministrul funcțiilor 
publice, alte personalități ale vieții 
politice din Republica Africa Cen
trală.

la invitația Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, a fost primită de Niaz 
Dizdarevici, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I. în cursul 
convorbirii ce a avut Ioc cu acest 
prilej, relevă agenția Taniug, Niaz 
Dizdarevici i-a informat pe oaspeți 
în legătură cu unele aspecte ale vieții 
social-politice iugoslave.

tn centrele universitare 
din Costa Rica s au 'n«8>»trat 
in ultimele săptămini ciocniri Intre 
grupările de extremă dreaptă și or
ganizațiile democratice, transmite 
agenția Prensa Latina. Presa din 
această țaiă subliniază că „situația a 
devenit deosebit de periculoasă in 
universități, datorită acțiunilor pro
vocatoare ale membrilor gărzii rurale 
și ale organizațiilor fasciste de tipul 
mișcării „Costa Rica liberă".

Lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru teritoriile 
submarine au Iuat sfir?it vineri* 
la Geneva. Timp de șase săptămini 
participanții la această importantă 
reuniune au discutat o serie de pro
bleme referitoare la pregătirea Con
ferinței internaționale asupra dreptu
lui maritim, care urmează să aibă loc 
in 1973.

La Helsinki a sosit o de
legație sindicală iugoslavă, 
condusă de Dușan Petrovici, preșe
dintele Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor. Delegația iugoslavă va 
purta convorbiri cu reprezentanți ai 
sindicatelor din Finlanda cu privire 
la activitatea desfășurată de cele două 

I organizații sindicale, în legătură cu 
colaborarea sindicală europeană și, în 
acest cadru, despre situația de pe 
continentul nostru in general.

Curtea Supremă peruană 
a cerut extrădarea a doi foști miniștri 
sub acuzația de fraudă și conduită 
necorespunzătoare in funcție. Acțiu
nea privește pe fostul ministru al fi
nanțelor, Manuel Ulloa, aflat în exil 
in Spania, și pe fostul ministru de 
justiție, Guillermo Hoyos, exilat in 
Argentina.

întreprinderea poloneză 
de comerț exterior „Pol- 
Mot" a încheiat un contract pentru 
livrarea în R.A.U. a unor piese și an
sambluri in vederea montării de auto
turisme „Fiat Polski" in această țară. 
Agenția P.A.P. relatează că un con
tract asemănător pentru livrarea pie
selor a 11 000 de „Fiat Polski" a fost 
semnat și cu Columbia.

Președintele Argentinei, 
generalul Alejandro Lanusse, va efec
tua o vizită oficială in Ecuador, in
formează agenția Prensa Latina. Pină 
la sfirșitul acestui an, șeful statului 
argentinean urmează să întreprindă 
vizite oficiale in Paraguay, Brazilia și 
Peru.

CRIZA DOLARULUI AMENINȚĂ LIRA STERLINĂ

Restricții financiare 
fără precedent adoptate 

de Marea Britanie
LONDRA 28 (Ager

pres). — Măsuri finan
ciare fără precedent 
au fost adoptate vineri 
de trezoreria britani
că pentru a limita 
presiunile speculative 
asupra lirei sterline. 
Un comunicat oficial 
precizează că aceste 
măsuri restrictive vi
zează băncile și insti
tuțiile financiare avind 
conturi deschise pen
tru rezidenți stabiliți 
în afara zonei in care 
este instituit controlul 
lirei sterline. Bănci
lor și instituțiilor res
pective li s-a interzis, 
intre altele, să mai 
primească depuneri 
din partea persoanelor

nerezidente și să mai 
vindă acestora active 
in lire sterline sau 
bonuri de trezorerie a 
căror scadență va fi 
fixată înainte de 1 
octombrie 1976.

Măsurile adoptate 
de trezoreria britanică 
au provocat surpriză 
in cercurile din City, 
care le califică ca fiind 
fără precedent în Ma
rca Britanie. Obser
vatorii politici consi
deră că măsurile en
gleze au fost precipi
tate de hotărirea Ja
poniei de a institui un 
curs fluctuant mone
dei sale — yenul. Nici 
o scadență nu a fost 
fixată pentru măsu

Măsuri elective pentru 
acordarea independenței 

Namibiei
DECLARAȚIA COMITETULUI SPECIAL O.N.U. 

PENTRU DECOLONIZARE
NEW YORK 28 (A?erpres). — Co- 

mitetul special O.N.U. pentru deco
lonizare și-a exprimat, intr-o de
clarație adoptată vineri, îngrijorarea 
față de „situația extrem de pericu
loasă" creată de autoritățile rasiste 
din Africa de sud in Namibia. 
Membrii comitetului au cerut con
vocarea unei reuniuni speciale a 
Consiliului de Securitate la care „să 
se ia in considerare adoptarea fără 
întîrziere a tuturor măsurilor efec
tive stipulate in Cartă" în vederea 
împiedicării guvernuluț rasist de la 
Pretoria de a-și mai exercita autori
tatea asupra acestui teritoriu și de

Belfast. Poliția britanică împrăștie, cu aiutorul jeturilor de apă, o de
monstrație din capitala Irlandei de Nord

Lucrările conferinței Agen
ției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.), 
instituție specializată a O.N.U., se 
vor desfășura la Geneva Intre 6 și 
16 septembrie. Reprezentanți din 72 
de țări vor discuta un larg cerc de 
probleme referitoare la utilizarea 
pașnică a energiei atomice.

Prezențe românești 
la tirguri internaționale

ALGER. — Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a inaugurat la 
27 august cel de-al 8-lea Tirg inter
național de la Alger, la care partici
pă 34 de țări, printre care și Româ
nia.

Șeful statului algerian, împreună 
cu alte oficialități ale țării-gazdă, a 
vizitat, in aceeași zi, pavilionul Ro
mâniei. Oaspeții au fost întimpinați 
de Vasile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. A fost pre
zent Nicolae Sipoș, ambasadorul Ro
mâniei in Algeria. Președintele 
Boumediene și celelalte oficialități 
algeriene au apreciat elogios calita
tea și modul de prezentare a expo
natelor.

Simbătă, delegația română prezen
tă la Tirgul internațional de la Al
ger a fost primită de Layachi Ya- 
ker, ministrul algerian al comerțului.

în timpul întrevederii s-a trecut in 
revistă stadiul actual al realizării a- 
cordului comercial dintre România și 
Algeria, analizindu-se, totodată, po
sibilitățile de creștere a schimburilor 
reciproce de mărfuri. 

rile restrictive brita
nice, dar se presu
pune că ele vor rămi- 
ne in vigoare atit timp 
cit criza dolarului și a 
sistemului monetar 
interoccidental nu va 
fi soluționată.

Totodată, trezoreria 
britanică a anunțat că, 
începind cu data de 31 
august, vor fi intro
duse restricții in ce 
privește plasarea ca
pitalurilor străine in 
Anglia. Băncile brita
nice vor trebui, înce
pind de marți, să li
miteze volumul devi
zelor străine pe care 
le acceptă in schimbul 
lirei sterline.

a pregăti condițiile ca populația na- 
mibiană să poată obține indepen
dența. Autorii declarației apreciază 
că guvernul sud-african încalcă gro
solan prevederile convenției de la 
Geneva prin „conflictul armat de
clanșat in Namibia și tratamentul 
inuman aplicat prizonierilor namt- 
bieni“. Se face apel la toate țările 
membre ale O.N.U. pentru a coopera 
in vederea aplicării măsurilor cu 
privire la Namibia cuprinse in hotă- 
rîrile anterioare ale Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate 
O.N.U.

Numărul analfabeților în 
intreaga lume se află in 
scădere constantă. De la 
aproape 50 la' sută in 1950 el s-a re
dus in 1970 la 34,3 la sută din popu
lația globului. în ultimii 20 de ani, 
600 de milioane de persoane adulte 
au învățat să citească și să scrie, dar 
în lume mai există încă 780 de mi
lioane de analfabeți. Cifrele de mai 
sus au fost date publicității de către 
oficiul de statistică al UNESCO.

OTTAWA. — în cadrul Expoziției 
naționale canadiene deschisă la To
ronto, la care participă și țara noas
tră, a fost sărbătorită „Ziua Repu
blicii Socialiste România". Directorul 
pavilionului românesc a oferit o re
cepție desfășurată in prezența pre
ședintelui Comisiei de politică ex
ternă a Camerei federale a deputa- 
ților, Iahn Wahn, a altor deputați, 
reprezentanți ai ministerului comer
țului canadian, oameni de afaceri 
canadieni și străini, ziariști.

STOCKHOLM. — In capitala Sue
diei s-a deschis in prezența guverna
torului Stockholmului, Allan Norden- 
stam, Tirgul internațional de bunuri 
de larg consum. La ediția din acest 
an participă 37 de țări, printre care 
și România. In ziua deschiderii tir- 
gului, pavilionul României a fost vi
zitat de Ingmar Bengston, ministrul 
agriculturii al Suediei, precum și de 
alte personalități suedeze.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scintelr". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzor!! dlo întreprinderi «1 instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell, «0 36«


