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La baza cointeresării materiale

REPARTIȚIA JUSTĂ,
DUPĂ CONTRIBUȚIA «[CĂRUIA
TĂ DEZV01TAREĂ SOCIETĂȚII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația militară 

a R. P. Chineze

Nivelul de trai depinde în orice 
rt induire socială de stadiul atins in 
dezvoltarea forțelor de producție șl, 
într-o măsură hotăritoare, de carac
terul relațiilor de producție. Modul 
in care se repartizează intre oameni 
bunurile materiale create, măsura in 
care aceștia participă la rezultatele 
finale ale muncii lor sint determinate 
de caracterul relațiilor de producție, 
de forma de proprietate asupra mij
loacelor de producție. în capitalism, 
repartiția bunurilor materiale expri
mă relațiile de exploatare, fiind 
subordonată intereselor proprietarilor 
mijloacelor de producție. Scopul pro
ducției capitaliste constind in obține
rea unor profituri cit mai mari, mun
citorii sint siliți să-și vindă forța lor 
de muncă pentru un salariu care re
prezintă numai o parte, adeseori des
tul de mică, din valoarea nou creată.

Instaurarea proprietății socialiste 
asupra mijloacelor de producție și li
chidarea exploatării omului de către 
om au transformat producția bunurilor 
materiale dintr-un instrument de 
îmbogățire a claselor exploatatoare 
intr-un instrument de satisfacere în 
măsură din ce in ce mai mare a ne
voilor materiale și culturale ale oa
menilor muncii. Repartiția in socia
lism este subordonată satisfacerii cit 
mai complete a nevoilor mereu cres- 
cinde ale membrilor societății, ridi
cării nivelului lor de trai, dezvoltării 
lor multilaterale, sursa de satisfa
cere a acestor nevoi constituind-o ve
nitul național in continuă creștere.

Pentru a asigura dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei, pentru a 
crea o bază trainică creșterii siste
matice a nivelului de trai al socie
tății, se impune ca, o dată cu ridi
carea eficienței activității economice, 
o parte din venitul național să fie u- 
tilizată pentru sporirea avuției so
ciale, pentru asigurarea bazei mate
riale necesare dezvoltării neconteni
te și rapide a producției. In scopul 
rezolvării problemelor ridicate de 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, in actualul 
cincinal s-a prevăzut ca partea din 
venitul național destinată acumulării 
să fie de circa 31—32 la sută. Fără 
îndoială că o asemenea rată de acu
mulare, așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In expunerea 'a 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din 25 no
iembrie 1970, constituie un efort con
siderabil pentru stat, pentru întregul 
popor, dar este singura cale in mă
sură să asigure ridicarea țării noastre 
la nivelul statelor dezvoltate, creș
terea forței sale economice și îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale po
porului.

S-ar putea pune întrebarea dacă 
nu ar fi mai bine ca pentru ridicarea 
nivelului de trai al populației rata 
acumulării să fie mai mică și, ca ur
mare, partea din venitul național 
destinată fondului de consum să de
vină mal mare. O asemenea rezol
vare ar arăta neînțelegerea legilor 
esențiale ale reproducției socialiste 
lărgite, a căilor menite să asigure 
progresul susținut, economic și social 
al societății noastre. Desigur, dimi- 
:: darea fondului de acumulare ar 
«feri posibilitatea ca în primii ani să 
se aloce mai mult pentru consum ; 
această opțiune ar determina insă in 
anii următori serioase consecințe ne
gative asupra dezvoltării întregii eco
nomii. asupra progresului general al 
societății, ar diminua însăși baza pen
tru creșterea în continuare a nive
lului de trai. Este ilustrativ din acest 
punct de vedere calculul care arată 
că, In cazul reducerii ratei acumulă
rii la 25 la sută, fondul de consum 
pină in anul 1980 ar fi cu 35—50 mi
liarde lei mai mic decit cel ce s-ar 
realiza in ipoteza menținerii actua
lei rate a acumulării.

Se știe că în societatea noastră re
partiția după muncă reprezintă o ne
cesitate obiectivă, determinată de 
modul de producție socialist. Apli
carea repartiției după muncă asigură 
cointeresarea salariaților in rezulta
tele muncii lor, stimulîndu-1 să ob
țină rezultate cit mai bune. Pentru 
a Înțelege de ce repartiția după 
muncă reprezintă In etapa actuală o 
necesitate obiectivă, trebuie să ți
nem seama de mai multe aspecte.

In primul rind, societatea nu dis
pune Încă in această etapă de dez
voltare de o asemenea abundență de 
produse care să-i permită satisfacerea 
după nevoi a cerințelor mereu mai 
mari ale membrilor săi. Totodată, 
trebuie ținut seama de diferențele 
care se mai mențin In prezent Intre 
diversele forme ale muncit 

în al doilea rind, nevoia de a munci
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nu s-a transformat încă Intr-o nece
sitate vitală a omului, intr-o plăcere 
pentru toți membrii societății. Și in 
socialism se mai manifestă tendințe 
parazitare, există unii oameni care 
ar dori să primească cit mai mult de 
la societate și, dacă se poate, să dea 
cit mai puțin sau nimic acesteia. De 
aceea este necesar să se îmbine apli
carea cointeresării materiale in re
zultatele muncii cu aplicarea consec
ventă a principiului „cine nu mun
cește, nu mănincă". Fiecare cetățean 
trebuie să ințeleagă că de munca sa, 
de efortul său depinde progresul în
tregii societăți, că el face parte din 
această societate ale cărei interese 
generale trebuie să le aibă mereu in 
vedere. Partidul nostru se pro
nunță cu hotărîre împotriva oricăr-r 
tendințe de egalitarism in repartiție, 
care nu au nimic comun cu princi
piile după care se ghidează astăzi so
cietatea noastră. Partidul militează -j 
consecventă ca repartiția să se facă 
într-iin profund spirit de echitate so
cialistă. păstrind o proporție justă, 
rațională între veniturile mari și 
mici.

In a! treilea rind, trebuie 
ținut seama că datorită diferențelor 
dintre formele muncii concrete, in 
unitatea de timp oamenii muncii 
creează cantități diferite de produse, 
care se diferențiază adeseori și cali
tativ între ele. Prin urmare, se im
pune necesitatea aducerii diferitelor 
feluri de muncă la un indicator co
mun, respectiv la retribuirea sub for
mă bănească, prin intermediul sa
lariului. Păstrind aceeași denu
mire ca și în capitalism, salariul pri
mit de cei ce lucrează in unitățile de 
stat, proprietate a întregului popor, 
are un conținut fundamental diferit. 
Tn socialism lucrătorii, in dubla lor 
calitate de producători și de proprie
tari ai mijloacelor de producție, nu-și 
mai vînd forța de muncă, căci ar în
semna să și-o vindă lor inșile. Sala
riul in socialism reprezintă, în ex
presie bănească, partea din produsul 
social ce se repartizează celor ce 
muncesc, corespunzător cu cantitatea, 
calitatea și importanța socială e 
muncii depuse.

In sfîrșit, In al patrulea rind, însăși 
definiția de mai sus a salariului ne 
conduce la constatarea că nivelul re
tribuției se află într-o strînsă conexi
une cu nivelul productivității muncii 
sociale, factorul cel mai important

Ing. Mircea VOINESCU 
prim-adjunct 
al ministrului muncii

(Continuare în pag. a IlI-a)

RESPONSABILITATEA COMUNISTA 
o dovedești prin propriile fapte dar și prin grija 
pentru munca și comportarea tovarășilor tăi

— Trăim și muncim în 
mijlocul oamenilor și, în 
calitate de comuniști, ne 
privește direct și personal 
tot ce are vreo legătură cu 
munca și viața lor...

Omul care îmi împărtă
șește aceste ginduri — to
varășul Jean Mitrea, locții
tor al secretarului comitetu
lui de partid de la Atelie
rele Centrale I.T.B. — nu 
trebuie să caute prea de
parte exemplele menite să 
ilustreze și să întărească 
prin argumente faptice afir
mația sa atit de categorică. 
Le are la indemînă chiar 
in colectivul unde munceș
te. Din multitudinea de fap
te pe care mă ajută să le 
cunosc, din convorbirile pe 
care le-am avut cu nu
meroși comuniști din aceas
tă veche întreprindere bucu- 
reșteană s-a definit cu cla
ritate un adevăr, aș spune, 
axiomatic : nimic nu carac
terizează mai pregnant fi
zionomia politico-morală, 
profilul spiritual al comu
nistului decit .înaltul spirit 
de răspundere pentru tot ce 
se intimplă in jurul său ; 
după cum nimic nu-i este 
mai străin — mai incompa
tibil cu insăși esența co
mandamentelor sociale și 
etice ce-i guvernează exis
tența și acțiunea — decit 
indiferenta, nepăsarea, pa
sivitatea, retragerea como
dă in mărunta găoace indi
vidualistă. lipsa de partici
pare la viața și problemele 
colectivului.

Firește, domeniul In care 
sentimentul participării |i

Recepție oferită de președintele 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, in onoarea 
participanților la Conferința 

internațională Pugwash
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, luni 
seara, la Palatul Consiliului de 
Stat, o recepție în onoarea partici
panților la lucrările celei de-a 21-a 
Conferințe internaționale Pugwash, 
care se desfășoară, în aceste zile, la 
Sinaia.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai guvernului, precum și 
personalități ale vieții noastre știin
țifice.

Au participat membri ai condu
cerii organizației Pugwash — prof.
H. Alfven, președinte, laureat al 
Premiului Nobel, prof. Sir Rudolf 
Peierls, președintele Comitetului 
permanent, și prof. J. Rotblat, se
cretar general, prof. Corneliu Penes- 
cu, președintele celei de-a 21-a 
Conferințe Pugwash — oameni de 
știință din 32 de țări întruniți la 
masa dezbaterilor de la Sinaia : 
academicieni, cadre didactice de la 
cunoscute universități, reputați 
specialiști și experți din cadrul 
unor institute și asociații științi
fice.

Au fost, de asemenea, prezențl 
ambasadorul Ilkka Pastinen, re
prezentantul special pentru dezar
mare al secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite, dele
gați ai UNESCO, F.A.O. și ai 
altor organisme internaționale in
vitați la Conferință.

în timpul recepției, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători s-au întreținut cu 
participant» la Conferință.

Tn cursul discuțiilor, care au avut 
loc cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat că' 
întîlnirile Pugwash și-au cîștigat 
un larg prestigiu internațional, ele 
ilustrînd responsabilitatea oameni
lor de știință față de destinul uma
nității, atitudinea lor activă în fața

simțul răspunderii comu
niste se manifestă cu cea 
mai mare tărie este cel al 
producției. Și nici nu poate 
fi altfel, deoarece, mal ales 
aici, în procesul concret al 
făuririi bunurilor materiale, 
se cristalizează relațiile de 
tip nou dintre membrii co
lectivității noastre, relații 
întemeiate pe principiul fer

firea comunistului, a munci
torului înaintat să judece 
astfel ; era vorba. In defini
tiv. de producția Întreprin
derii lor, pentru care, indi- 
f rent de locul unde mun
ceau. se simțeau răspunză
tori in mod solidar.

— Nu te poți considera 
cu conștiința de comunist 
împăcată dacă îți arăți in

anchetă socială 

tilizator al exigenței șl au- 
toexigenței. Pe acest tărim 
— in primul rind și Îna
inte de toate — comuniștii 
își dezvăluie plenar calita
tea de luptători de avan
gardă împotriva vechiului, 
de militanti neobosiți și 
combativi pentru o atitu
dine înaintată față de mun
că. față de interesele socie
tății.

...La sectorul de vopsito- 
rie al întreprinderii, oame
nii începuseră să remarce, 
de la o vreme, că vagoa
nele care veneau de la sec
ția montaj I prezentau, la 
panourile exterioare, mici 
curburi și denivelări, alt
minteri destul de greu vi
zibile pentru un ochi grăbit 
și indiferent. La urma ur
melor. erau defecțiuni care 
nu influențau și nici nu in- 
greuiau munca lor șl peste 
care. deci, ar fi putut trece 
cu ușurință. Dar nu e în

transigența și fermitatea 
numai la ocazii solemne, 
în ședințe, ci și In faptele 
simple, obișnuite ale mun
cii de fiecare zi...

Maistrul Gheorghe Sl- 
mion, secretarul organiza
ției de bază de la vopsito- 
rie. făcea aceste reflecții în- 
temeindu-se nu numai pe o 
adîncă convingere, dar și pe 
un șir de fapte grăitoare în 
care aceasta s-a materiali
zat. In situația ivită, cu „pa
nourile denivelate", comu
niștii de la vopsitorie i-au 
încredințat lui și șefului de 
echipă Ion Macovci sarcina 
de a discuta răspicat, pu- 
nînd degetul pe rană, cu 
cei de la montaj. A fost o 
discuție deschisă, fără me- 
naiamente. S-au găsit șl 
unii care să le reproșeze : 
„Bine, măi fraților, ce v-a 
venit să vă legați așa, 
netam-nesam, de noi ? Ce 
vă privește pe voi treaba

marilor probleme ale epocii, hotă- 
rirea de a pune cuceririle științei în 
slujba idealurilor de pace, justiție 
și progres. A fost relevată, în acest 
context, importanța prezentei Con
ferințe Pugwash, găzduită de țara 
noastră, pe a cărei agendă de lu
cru au fost înscrise probleme de o 
deosebită însemnătate și actualita
te — securitatea europeană, dezar
marea, prevenirea și soluționarea 
conflictelor locale, cooperarea teh
nologică și economică — probleme 
în abordarea cărora sînt profund 
interesate toate popoarele lumii, în
treaga opinie publică mondială. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că astăzi, cînd știința cu
noaște o uriașă dezvoltare, influen- 
țînd profund toate ramurile de ac
tivitate materială și spirituală, în- 
rîurirea socială și politică a oame
nilor de știință și cultură capătă o 
pondere crescîndă. ei fiind chemați 
să-și aducă o contribuție esențială 
la opera de destindere și colabo
rare. la realizarea țelurilor spre 
care omenirea tinde cu atîta fer
mitate.

în timpul discuțiilor, participan- 
ții au exprimat vii mulțumiri pen
tru mesajul adresat conferinței de 
președintele Nicolae Ceaușescu, me
saj primit cu profund interes pen
tru atenția pe care șeful statului 
român o acordă mișcării Pugwash, 
precum și satisfacția deosebită pen
tru condițiile asigurate bunei des
fășurări a reuniunii de la Sinaia. Ei 
au făcut referiri la dialogul deschis, 
constructiv, angajat cu prilejul ac
tualei conferințe, pe teme majore 
ale contemporaneității, scoțînd în 
evidență aportul pozitiv al oameni
lor de știință români în cadrul or
ganizației Pugwash. Au fost apre
ciate, în mod deosebit, inițiativele 
și acțiunile întreprinse de România 
socialistă în vederea dezvoltării 
normale, în spiritul prieteniei și 
colaborării, a relațiilor dintre state, 
contribuția țării noastre la înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate și 
progres social, independență națio
nală și pace ale popoarelor.

(Agerpres)

asta ? De ce ne faceți greu
tăți ? V-a dat cineva sar
cina să faceți pe controlorii 
noștri de calitate ?“. Ba 
chiar au făcut apel șl la 
„spiritul lor tovărășesc". Cei 
de la vopsitorie nu s-au lă
sat „înmuiați" de aceste 
„argumente". Le-au ripostat 
că spiritul tovărășesc fără 
exigență e o vorbă goală, 
că ei tocmai în numele spi
ritului tovărășesc acțio
nează. N-au cedat. Ba chiar, 
în zilele următoare, au tri
mis înapoi la montaj va
goane cu panouri defecte. 
Pină la urmă au izbutit să-și 
impună punctul de vedere: 
sprijiniți și de comuniștii 
de la montaj, care le-au 
luat în chip firesc partea, 
au obținut întărirea contro
lului. statornicirea și în sec
ția vecină a unui climat de 
neingăduință față de lu
crul de mintuială.

Interlocutorii mei au sub
liniat că. așa cum nu poa
te trece nepăsător pe lingă 
neajunsurile care lovesc în 
interesele producției sau 
lezează prestigiul colectivu
lui. comunistului nu-i este 
permis să rămină pasiv 
față de rămășițele vechiului 
In conștiința și comportările 
cotidiene ale celor din jur. 
Sau, cum obișnuiește să 
spună comunistul Vasile 
Spireanu din această secție, 
„om înaintat te dovedești 
nu numai prin ceea ce iz
butești să faci tu, dar și
Victor BtRLADEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit luni dimi
neața, la sediul C.C. al P.C.R., de
legația militară a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de tovarășul 
Li Dă-șîn, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Direcției generale po
litice a Armatei populare chineze 
de eliberare.

La primire au participat tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi

Importante economii 
la materii prime obținute 

de siderurgiștii 
bunedoreni

Ca urmare a generalizării ex
perienței dobindite in privința 
reducerii consumurilor specifi
ce, furnaliștii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au e- 
conomisit de la începutul anu
lui 10 600 tone cocs metalurgic. 
La rindul lor, oțelarii combina
tului au economisit, pe seama 
gospodăririi judicioase a mate
riilor prime și materialelor, a 
îmbunătățirii tehnologiei de do
zare, topire și turnare a șar
jelor 1 380 tone de metal.

(Agerpres)

PITEȘTI

A început construcția 
unei noi fabrici 
de încălțăminte

PITEȘTI. — (Corespondentul 
„Scinteii", Gh. Cirstea) : In zona 
Industrială de nord a Piteștiu- 
lui — unde vor fi amplasate 
unități producătoare de bunuri 
de consum — lucrătorii Trustu
lui de construcții industriale au 
început construirea unui nou 
obiectiv economic — o fabrică 
de încălțăminte. Noua unitate 
va avea 5 benzi de fabricație și 
va fi dotată cu utilaje de Înaltă 
productivitate. Aici, pe o su
prafață productivă de 7 000 m p, 
60 vor realiza anual un milion 
perechi încălțăminte, in peste 
50 de modele de sandale, pan
tofi bărbătești, pentru copii și 
femeL Marea majoritate a uti
lajelor de la noua fabrică șe 
realizează în țară.

Noua poartă feroviară 
a Tulcei

TULCEA — (corespondentul 
„Scinteii”, Tudorel Oancea). La 
poarta Deltei Dunării, în muni
cipiul Tulcea, a fost dată recent 
în folosință noua stație C.F.R. 
călători. Clădirea originală, cu o 
arhitectură care respectă speci
ficul și tradiția locală, are forma 
unui triunghi, fiecare latură a a- 
cestuia avînd ( forma unei bărci 
cu o înălțime 'de 4 metri. Ea ofe
ră localnicilor, vizitatorilor sau 
turiștilor condiții dintre cele mai 
plăcute în postura de călători 
sau trecători prin noua poartă 
feroviară a TulceL 

Maiestății Sale
TUNKU ABDUL HALIM MU'AZZAM

SHAH IBN1 AL MARHUM SULTAN BADLISHAH
Regele Malayeziei

KUALA LUMPUR
Cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei adresez Maiestății Voastre, în 

numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cor
diale felicitări, precum și urări de prosperitate și progres poporului ma- 
layezian.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu, în folosul popoarelor român și malayezian, al păcii și coope
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
I Președintele Consiliului de Stat 
L fii Republicii Socialiste România

diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul forțelor armate, Vasile 
Patilineț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate și șef al Mare
lui Stat Major, general-colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului for
țelor armate și secretar al Consiliu
lui Politic Superior, general-loco- 
tenent Ion Dincă, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Vir
gil Gheorghiu, atașatul militar al 
României la Pekin.

A fost prezent Cian Hai-fun,

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit

pe ministrul francez 
Franțois-Xavier Ortoli

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni la 
prînz, pe Francois-Xavier Ortoli, 
ministrul dezvoltării industriale și 
cercetării științifice al Franței.

Au participat loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Gheorghe Oprea, consi
lier la C.C. al P.C.R.

ZALAUL 
intră spectaculos în marea familie 

a orașelor noastre industriale
Sintem în drum spre noua plat

formă industrială a orașului de reșe
dință al județului Sălaj. Pe șoseaua, 
recent modernizată, ce leagă Zalăul de 
orașul Șimleu, a doua localitate ca 
importanță și mărime din județul 
Sălaj — un necontenit furnicar de 
mașini grele care transportă utilaje, 
buldozere, remorci încărcate cu uriașe 
fișii de beton ce urmează a fi ri
dicate de macarale în înaltul văzdu
hului.

La Șantierul de construcții-montaj 
Zalău, Inginerul-șef Vasile Hăprian 
ne intimpină cu o invitație : să vi
zităm șantierul de la un capăt la 
altul.

Așadar, pornim. In dreapta șoselei, 
întreprinderea de produse ceramice 
pentru construcții industriale, prima 
mare unitate din cadrul platformei 
ce se înalță aici, intrată nu de mult 
în funcțiune. La sfirșitul anului vii
tor va produce aproape 60 milioane 
bucăți cărămidă, peste 30 mii bucăți 
țiglă și zeci de mii de metri cubi 
de fîșii ceramice, pereți despărțitori 
și alte produse.

— Priviți în dreapta. Este Uzina 
de armături metalice din fontă și 
oțel — îmi atrage atenția Interlocu
torul.

Intrăm în uriașa hală de prelucrări 
metalice, amplasată pe aproape două 
hectare. Alături se întinde, pe o su
prafață considerabilă, hala de turnă
torie, unde se vor executa cele mai 

ambasadorul R.P. Chineze în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind relațiile de priete
nie frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre armatele 
celor două țări ; a fost evidențiată 
dorința comună de a dezvolta în 
continuare contactele șl schimbul 
de delegații, colaborarea multilate
rală româno-chineză, corespunză
tor intereselor celor două popoa
re, ale cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

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

A fost de față Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte privind dezvoltarea rela
țiilor româno-franceze, a colaboră
rii și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre cele două 
țări.

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

moderne și cele mai noi pro
duse metalice din fontă și oțel. 
Aici îl intîlnim pe lnginerul-șef al 
uzinei, Pompiliu Tămaș, și, pe loc, 
începe... o discuție între constructor 
și beneficiar. Desprindem, din repli
cile lor, o mulțime de nume de har
nici constructori. Ne-am notat pe 
cele ale lui loan Opriș — de 17 ani 
prezent pe toate șantierele mari ale 
țării — ing. Virgil Buzilă, șef de lot, 
Ion Plosca, șef de brigadă, loan 
Ochiș, dulgher, care a învățat me
seria la Bicaz, Gheorghe Deneș, be- 
tonist.

— Uzina noastră, care va fi dotată 
cu utilaje moderne și în care vor 
lucra peste 800 de muncitori — ne 
spune inginerul — se află la ora 
debutului.

... Lăsăm în urma noastră zvelta 
dantelărie din fier și beton ce con
turează viitoarea uzină de armături, 
înaintăm pe șosea, privind într-o 
parte și alta. Aliniate, se înșiră de-a 
lungul ei Fabrica de robineți meta
lici, intrată in funcțiune acum doi 
ani, unitate cunoscută ca exporta
toare în 7 țări. La citeva sute da 
metri. Complexul de industrializare 
și prelucrare a legumelor și fructe
lor, cu o capacitate de prelucrare șt 
depozitare de peste 3 000 tone pro
duse anual.

în imediata vecinătate a acestor 
obiective, care vor conferi județului 
Sălaj o greutate specifică industrială 
pe măsura eforturilor și preocupă
rilor constante ale partidului pentru 
dezvoltarea armonioasă a tuturor zo
nelor tării, se conturează halele im
punătoare ale filaturii de bumbac. In 
faza finală, cînd va ajunge la para
metrii proiectați, filatura va avea 
peste o mie de salariați, numărîn- 
du-se astfel printre unitățile care vor 
atrage in circuitul productiv o în
semnată parte din forțele de muncă 
ale acestei zone. Constructorii fila
turii, ca de altfel. toți ceilalți con
structori de pe noua platformă in
dustrială, sînt conștienți că ei săvîr- 
șesc în această privință o adevărată 
operă de pionierat, fiind deschizăto
rii viitoarelor locuri de muncă. Șl se 
străduiesc să fie la Înălțimea acestei

Vasile RUSU 
corespondentul „Scinteii*

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL! 
DIVERS' - - - - - - - - - - 1 
Toți ca unul, | 
la datorie

Asupra satului Chișlaca (Arad) I 
«-au abătut, intr-una din zilele ■ 
trecute, nori deși. In scurt timp. I 
a început să fulgere șl să I 
trăsnească. Un trăsnet a lovit 
depozitul de furaje al coopera- I 
tivei agricole de producție și a I 
luat foc. Nu era un simplu foc • 
de paie. Toate furajele coopera- i 
tivei — în valoare de anroape I 
200 000 lei — se aflau in pe- f 
ricol de a fi transformate m 
scrum. Ca un singur om. toți ce- I 
tățenii comunei au sărit pentru I 
salvarea avutului obștesc. N-au 
Intirziat nici formațiunile de I 
pompieri voluntari din comuna I 
învecinată. Craiva, și din orașul I 
Ineu. Intre cei aflați in primele . 
rinduri In lupta cu incendiul, I 
Alexandru Leucuța, Iosif Bo- I 
ciort și inginerul agronom Pavel 1 
Vijda s-au distins in chip deo- I 
sebit Datorită intervenției | 
prompte a tuturor cetățenilor, I 
întreg depozitul a fost salvat. .

împrumu
turile și... 
dobînda
Șef de lot la șantierul fabricii I 

de ceramică Sătuc, din comuna I 
Berea (Buzău), Gheorghe Mitan 1 
își luase de la o vreme obiceiul I 
de a împrumuta de la oricine se I 
nimerea sume de ordinul miilor I 
de lei. La scadentă, de fiecare ■ 
data, se oferea insă să dea. I 
pentru datorie, ba un camion cu I 
cherestea, ba altul cu tablă, ha 
cițiva saci de ciment — toate I 
din depozitele șantierului. Gă- I 
sind și amatori de asemenea ’ 
tranzacții, in curind a ajuns să I 
facă un adevărat comerț clan- I 
destin cu materialele de con- | 
strucții ale șantierului. Ve- . 
nficarea efectuată de organele | 
de resort a stabilit că șeful de I 
lot sustrăsese și valorificase in * 
interes personal materiale in va- I 
loare de_ 240 000 lei. Așa stînd I 
lucrurile, acum a dobindit ceea I 
ce i se cuvenea : judecat, de Tri- • 
bunalul județean Buzău, el a fost I 
condamnat la 16 ani închisoare f 
și obligat să repare prejudiciul

Tablouri 
din... petale I

Medic balneolog la stațiunea I 
Vața (Hunedoara), Petru Zamfi- | 
roiu este, in timpul liber, un pa- 
sionat artist amator. Stau măr- I 
turie tablourile in ulei, ca și I 
sculpturile in lemn. Dar marea • 
sa pasiune — după cum ne in- i 
formează prof. Simion-Octavian I 
Vornic, din comuna Buchin- • 
Prisian (Caraș-Severin) — ră- I 
mine executarea unor ta- I 
blouri din... petale de flori. | 
Muncă deosebit de migăloasă. . 
întrucit petalele presate și us- ! 
cate trebuie aplicate cu deosebi- I 
tă grijă pe pinză sau carton, 1 
astfel incit imaginea să fie re- I 
dată cit mai sugestiv, iar imbl- I 
narea culorilor să fie și ea izbu- I 
titâ. Reușita tablourilor însă, ca > 
și a celorlalte obiecte de artă I 
executate de medicul din Vața. I 
răsplătește pe deplin stăruința și 
pasiunea depusă.

Mașina 
s-a oprit, 
dar roata...

Încărcat cu bușteni, autoca- I 
mionul nr. 21-PH-1723, proprie- I 
tatea Autobazei nr. 8 Vălenii de | 
Munte, circula pe șoseaua co- I 
munaiă Cătina, din județul Bu- | 
zău Deodată, insă, în plină vi- . 
teză, autovehiculul a rămas in I 
trei roate ! 1 se retezaseră pre- I 
zoanele de la o roată din spate. • 
După citeva secunde, autocamio- i 
nul s-a oprit, dar roata desprin- I 
să și-a continuat cursa pe o por- | 
țiune de vreo 100 de metri. în . 
drumul său. ea l-a intilnit pe I 
cetățeanul Gh. Dumitrache, în I 
vîrstă de 64 de ani. și... l-a ac- ’ 
cidentat mortal! Un accident I 
pentru care vor răspunde atit I 
șoferul plecat in cursă cu mași- I 
na defectă, cit și cei de la garai, I 
care au permis ieșirea mașinii I 
din parc fără a-i verifica starea • 
tehnică.

„Apărarea** ■ 
a eșuat

Alexandru Iancu de prin păr- | 
țlle Moineștiului se afla în cer- . 
cetarea organelor de anchetă I 
pentru comiterea mai multor in- | 
fracțiuni. Știindu-1 cu musca pe . 
căciulă, rudele au căutat o cale I 
pentru a-I „ajuta". Cea mai in- | 
treprinzătoare s-a dovedit Maria . 
Botezatu, din comuna Poduri. I 
Pentru a influența cursul cerce- | 
țărilor, ea a Încercat să-1 ofere > 
un prim „avans" ofițerului B. 1. I 
de la inspectoratul județean de | 
miliție. Profitind de neatenția . 
soției acestuia, a lăsat sub o I 
farfurie aflată pe masă suma de | 
1 300 lei. Pus in fața acestui fapt, . 
ofițerul in cauză a anunțat or- I 
ganele de resort și, astfel. Maria I 
Botezatu a ajuns in fața instan- > 
tei de judecată, care a condam- 1 
nat-o la un an închisoare. I

Rubrics redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU

cu sprijinul corespondenților ț 
„Scînteii".

VIAȚA DE PARTID Formarea și dezvoltarea «RECLAMAȚI!

convingerilor comuniste-țelul major
al muncii politico-educative

• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

unde munca 
„adresa fer-
la infăptui- 

a avut un

Dezbaterile care au loc. în pre
zent. in adunările deschise ale or
ganizațiilor de bază, in plenare ale 
comitetelor de partid prilejuiesc și 
In județul nostru o analizare atentă 
a mijloacelor și căilor menite să de
termine ridicarea calitativă a mun
cii politice și ideologice. In lumina 
programului dc acțiune al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. adop
tat pe baza propunerilor secretarului 
genera) al partidului. Se manifestă, 
pretutindeni, o atmosferă combativă 
de analiză exigentă a experienței 
acumulate, de sintetizare a acesteia 
și. mai cu seamă, de jalonare a mo
dului de a acționa in viitor, astfel 
ca, in vasta activitate de transfor
mare a conștiințelor, organizațiile 
de partid să fie angajate din plin, 
cu toate forțele lor. ca flecare co
munist să-și îndeplinească misiunea 
de clement catalizator, stimulator al 
energiilor șl valorilor colectivului. 

Desfășurarea adunărilor și ple
narelor reflectă și eforturile de
puse de comitetul județean de par
tid spre a orienta dezbaterile din 
organizațiile de partid către proble
mele majore ridicate de viață, eva
luarea aprofundată a modului în 
care munca politico-educativă se con
centrează, cu toate mijloacele ei. spre 
întărirea In conștiințe a sentimen
tului răspunderii pentru traducerea 
in viață a politicii partidului. Preo
cuparea noastră esențială in acest 
domeniu este să ajutăm organiza
țiile de partid ca. analizind activi
tatea depusă, stabilind măsurile de 
viitor, in lumina recentelor docu
mente de partid, să-și însușească o 
optică potrivit căreia munca politică 
are datoria să transmită ideile îna
intate ale marxism-leninismului, ale 
politicii partidului și să militeze cu 
perseverentă pentru înfăptuirea lor.

Acum, cind dezbaterile din orga
nizațiile de partid relevă succesele, 
insuccesele și măsurile pentru îm
bunătățirea muncii politice, se ridi
că in fața noastră îndatorirea de a 
asigura acestei activități o conducere 
continuă, caracterizată prin inițiativă 
și care să declanșeze inițiativa. 
Fiindcă există încă in județ organi
zații de partid 
politică a pierdut .... ...
mă“ a dezvoltării conștiințelor, a 
mobilizării acestora ' • -• • •
rea politicii partidului, 
caracter sporadic, ,.de campanie". La 
cooperativa agricolă de producție 
Frumoasa, de pildă, recentele adu
nări de partid au criticat, in mod cu 
totul justificat, lipsa de inițiativă a 
birourilor organizațiilor de bază, a 
comitetului de partid pentru a asi
gura o muncă de educație comunis
tă neîntreruptă și eficientă. Aici, 
unde de ani de zile producțiile a- 
gricole sînt sub posibilități și, da
torită insuficientei participări la 
muncă a cooperatorilor, uneori anu
mite produse agricole se risipesc, 
munca politică nu este destul de 
convingătoare și combativă. Acțiunile 
sporadice, legate de diferite eveni
mente, sînt departe de a răspunde im
perativului dezvoltării conștiinței so
cialiste a cooperatorilor, combaterii 
manifestărilor de dezinteres față de 
apărarea și gospodărirea avutului ob
ștesc. a tendințelor de căpătuială, 
speculă și a altor atitudini înapoia
te. De aceea, e limpede pentru noi 
că va trebui să depunem strădanii 
mai susținute ca. pretutindeni, mun
ca politică să dobindeascâ un carac
ter continuu, să fie profundă și mul
tilaterală, capabilă să dea atit răs
punsuri prompte problemelor „la 
zi", cit și sâ vizeze perspectiva. 
Sintem preocupați să imprimăm tu
turor organizațiilor de partid, fiecă
rui comunist înțelegerea faptului că 
in munca politico-educativă nu pot 
exista pauze, perioade de delăsare.

Abordind cu exigență problemele 
perfecționării muncii politice, multe 
adunări generale ale organizațiilor 
de partid sau plenare ale comitete
lor de partid au insistat, pe bună 
dreptate, asupra bogăției de idei pe 
care trebuie s-o transmită munca 
politică, combătindu-se tendințele de 
unilateralitate, de șablonizare. de în
gustime ale acesteia. In primul rind, 
ne dăm seama că trebuie să organi
zăm mai bine, cu o mare varietate 
de mijloace, informarea promptă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii asupra politicii partidului 
nostru, să explicăm temeinic carac
terul novator, științific al acesteia, 
implicațiile practice ale documente
lor de partid, referitoare la realitățile 
din județul nostru ; să punem, peste

Q S 9 ■ ■
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prin ceea ce il determini șl 
pe cei din jur să facă, prin 
felul cum ii influențezi să 
se comporte**.

Un caz ce i-a preocupat 
mult pe comuniștii de aici a 
fost, in urmă cu citeva luni, 
cel ai lui Gheorghe Domni- 
șoru. altminteri om cu o 
bună calificare, o serioasă 
forță de muncă in zilele cind 
era treaz. Din păcate însă, 
de la o vreme, acele zile 
erau tot mai rare. Ca să nu 
mai vorbim de zilele de 
după plata salariului, cind 
dispărea pur și simplu, în- 
fundindu-se prin circiuml 
în companii dubioase. Se
cretarul de partid și ceilalți 
comuniști i-au văzut în ci
teva rinduri soția și copiii 
plecînd cu ochii plinși de la 
poarta Atelierelor, după ce 
il așteptaseră zadarnic (căci 
Domnișoru avea specialita
tea ca. in ziua lefii, să se 
strecoare pe nesimțite din 
întreprindere). în „cazul 
Domnișoru" se întrupa cu 
un tulburător relief adevă
rul că intre comportarea in 
producție șl cea din viața 
personală, intre atitudinea 
față de tovarășii de muncă 
și cea fată de membrii pro
priei familii există o relație 
profundă pe care nici o di
simulare n-o poate pină la 
urmă tăinui, oricît ar fi ea 
de meșteșugită și rafinată.

în acest caz, comuniștii 
au socotit — pe bună 
dreptate — câ, luptind 
împotriva tarelor sale mora
le. luptă, in fond, pentru el, 
pentru reciștlgarea unui om 
util nu numai colectivului, 
dar și celor apropiați de eL 

tot, 1» baza însușirii politicii parti
dului înțelegerea clară, aprofunda
tă a Ideilor acesteia, eombătind for
malismul, citirea mecanică a bolă- 
ririlor etc.

Pe bună dreptate, recentele docu
mente de partid au criticat faptul că 
In munca politică șl-au făcut loc 
unele tendințe de tehnicizare, de pro
fesionalism Îngust, abdicindu-se de 
la problemele majore ale dezvoltării 
conștiinței socialiste. Munca politică 
trebuie să insufle oamenilor dragoste 
față de profesie, să ajute la îmbo
gățirea cunoștințelor. Acest obiectiv 
este pretutindeni urmărit cu grijă 
de către organizațiile de partid ? La 
S.M.A. Nanov, unitate cu numeroase 
carențe in educarea oamenilor, care 
și In actuala campanie agricolă s-a 
„remarcat" prin numărul mare de 
defecțiuni intervenite la combine și 
tractoare, ca urmare a reparării ne
corespunzătoare a mașinilor agricole, 
toată munca politică pentru stimula
rea dragostei pentru profesie se re
duce la... concursuri și olimpiade. 
Aici, ca și in adunările organiza
țiilor de partid de la I.A.S. Drăgă- 
nești — ferma Văceni, la S.M.A. Pu- 
tineiu ș.a.. comuniștii au criticat con
ducerile acestor unități, precum și 

însemnări privind invățămintele adunărilor 
generale deschise ale organizațiilor de bază 
din județul Teleorman consacrate dezbaterii 
măsurilor de îmbunătățire a muncii politico- 

ideologice și cultural-educative

profilului 
oa- 

ne-am 
metodelegeneralizăm

comitetele de partid și birourile or
ganizațiilor de bază care nu urmă
resc felul cum se înfăptuiesc măsu
rile luate. Este de datoria organiza
țiilor de partid să exercite un con
trol susținut asupra invățămîntului 
profesional, care este chemat să dea 
oamenilor nu numai noțiuni de 
strictă specialitate, ci să le deschidă 
un orizont larg, să explice rolul so
cial, Însemnătatea profesiunii lor. 
Credem, de aceea, că in munca po
litică trebuie să milităm pe multiple 
planuri pentru formarea 
profesional-politic înaintat al 
menilor. în ultimele luni 
propus să 
înaintate in domeniul construcțiilor, 
idee care a constituit prilejul unor 
largi acțiuni politico-educative — 
schimburi de experiență, dezbateri 
.ale cadrelor de conducere de pe 
șantiere, ale formațiilor de lucru, 
calcule argumentind eficiența econo
mică, muncă politică de ta om la 
om, ca și prin intermediul gazetelor 
de perete etc. — și s-a soldat cu în
deplinirea și depășirea planului de 
investiții pe primul semestru al a- 
nului, intrarea in funcțiune înainte 
de termen a unor capacități de pro
ducție Ia Textila „Teleorman", I.I.S. 
„Islaz" și fabrica de pupitre și ta
blouri electrice. Care a fost factorul 
hotărî tor, determinant al acesțor 
succese ? Indiscutabil, faptul că oa
menii au acționat conștient, au avut 
viziunea finalității muncii lor, au 
înțeles limpede că prin înfăptuirea 
la timp, la un nivel calitativ supe
rior, a investițiilor, participă efectiv 
la realizarea unor obiective ale poli
ticii partidului, destinate a duce la 
îmbunătățirea propriei lor vieți.

In expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea cu activul 
de partid din domeniul ideologiei se 
subliniază datoria ce ne revine să 
explicăm convingător comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii, substanța 
practică a unor principii teoretice, 
necesitatea aplicării lor consecvente 
în viața de zi cu zi. Este de
plin actuală și pentru organizațiile 
de partid din județul nostru sarcina, 
relevată de secretarul general al 
partidului, de a explica mai apro
fundat problemele privind rolul coin
teresării materiale in creșterea pro
ducției, de a combate mentalitățile 
acelora care condiționează realizarea 
obligațiilor profesionale, pentru care 
sînt retribuiți, de cîștiguri suplimen
tare, de diferite stimulente, fapt.

membrilor familiei sale. 
„Ne gindeam — spune 
Gheorghe Simion — și la 
influența nefastă pe care 
comportarea sa o poate e- 
xercita asupra copiilor pe 
care, ca părinte, are dato
ria să-i educe, să-i formeze 
ca oameni folositori socie
tății'*.

L-au chemat în citeva 
rinduri In fața grupei sindi
cale. supunindu-I focului

99999
rului — „pe Gheorghe Dom
nișoru te poți bizui".

— Persistă încă, din pă
cate, la unii tovarăși, și 
chiar între membri de 
partid, concepția greșită câ 
a acționa pentru a frina de
căderea unui om Înseamnă 
„a te amesteca nepermis în 
viața lui intimă" — expri
ma o opinie îndreptățită co
munistul Anibal Mărcuș, 
unul dintre cei mal buni su-

99999
Firește, clteodată trebuie 
să-1 scuturi bine ca să ajun
gă la această înțelegere...

Uneori viața 11 obligă pe 
comunist să la atitudine In 
situații complicate, față de 
oameni de care-1 leagă com
plexe relații afective : aici 
e adevărata piatră de încer
care a principialității comu
niste, a forței sale morale. 
Intr-o asemenea situație s-a 
aflat, în urmă cu citva timp,

9 9 9 H 9 9
spunîndu-și că nu altul de
cit Însuși I. C. a fo.tt cel ce 
l-a deprins să nu treacă ne
păsător pe lingă nici o aba
tere de la principiile de 
muncă și de viață ale parti
dului, că nu altul decit I. C. 
i-a servit primele lecții de 
atitudine principială și 
combativă, fără a ține sea
ma de persoană. A stat de 
vorbă cu el Îndelung, a în
cercat să-1 convingă că pro-

Responsabilitatea tomunistă
necruțător al criticii, dez- 
vălulndu-i consecințele no
cive pe care modul său de 
a se comporta le are pen
tru buna desfășurare a pro
ducției, ca și pentru traiul 
familiei, pentru educația 
copiilor. I-au arătat lim
pede. fără echivoc, că dacă 
vrea să rămină în mijlocul 
lor nu are altă cale decit 
să se dezbare de apucătu
rile care alterează climatul 
moral al colectivului.

Schimbarea de atitudine 
nu s-a petrecut, desigur, 
peste noapte. Dar. Încetul 
cu încetul, cu răbufniri din 
ce în ce mai rare, a renun
țat la tot ce constituia îna
inte „stilul de viață Dom
nișoru".

Astăzi — vorba secreta-

dori din cadrul secției de 
confecții metalice. După 
părerea mea, adaugă tova
rășul Mărcuș. a interveni 
în viata unui tovarăș de 
muncă — firește, nu 
în mod agresiv și vio
lent, nu cu durități jig
nitoare (care mai mult 
strică, producînd răni su
fletești, adesea irepara
bile). ci cu grijă și căldură 
tovărășească, dar totodată 
cu intransigență comunistă, 
făcindu-1 să simtă că acțio
nezi in propriul lui interes 
— înseamnă să-1 ajuți să 
devină conșljent de neajun
surile sale, să Ie privească 
el însuși cu necruțătoare lu
ciditate. să lupte el insușl 
pentru a Ie lichida. Doar 
asa il ajuți pe om să-șl re
capete propria demnitate.

tovarășul Mărcuș. Un om la 
care ținea mult — I. C., fos
tul secretar al organizației 
de bază pe vremea cind 
Mărcuș era primit in par
tid, cel care l-a primit in 
partid, cel care i-a insu
flat intiile convingeri comu
niste — a avut, la un mo
ment dat, anumite abateri 
în viața de familie, care 
contraveneau flagrant nor
melor eticii comuniste. Pe 
atunci Anibal Mărcuș fu
sese proaspăt ales de co
muniștii de la confecții 
metalice secretar al orga
nizației lor de bază. Desigur, 
nu i-a venit ușor să facă 
„morală" omului căruia îi 
datora multe in pregătirea 
sa politică. Și-a depășit Insă 
fireasca jenă pe care o cre
ează o asemenea situație,

cedează greșit, câ el, care ar 
trebui să fie — și care a 
fost vreme Îndelungată — 
un exemplu de comportare 
fără cusur pentru cei din jur, 
s-a transformat intr-un mo
del negativ. N-a găsit la 
I. C. nici un ecou. Pină 
la urmă a fost nevoit să-1 
cheme in fața biroului, iar 
cind și-a dat seama că nici 
această confruntare nu l-a 
ajutat, l-a pus in discuția 
organizației de bază. Comu
niștii s-au arătat intransi
genți față de abaterile iul 
I. C. și l-au sancționat cu 
vot de blam.

— Nu neg, a fost un mo
ment greu, dureros pentru 
mine — îmi mărturisește 
astăzi Anibal Mărcuș — dar 
aveam conștiința limpede 
că acționez în folosul lui

pus 
ur- 
cu 

fie-
din

desigur, nenormaL La C.A.P. „7 No
iembrie* Viișoara, goana după sti
mulente suplimentare, necombătută da 
organizațiile de partid, a făcut ca în
datoriri de mare importanță — exe
cutarea unor lucrări de calitate bună, 
înlăturarea risipei etc. — să fie ne
glijate. Aici, ca și In alte cazuri si
milare, munca politică nu a 
accent pe forța conștiinței, nu a 
mărit ca aceasta să răspundă 
promptitudine dezideratelor de 
care zi.

Pe baza concluziilor desprinse 
adunările de partid în curs de des
fășurare. comitetul județean de par
tid a ajuns la convingerea că ex
plicarea unor noțiuni, cum sînt con
ținutul etapei pe care o parcurgem, 
productivitatea muncii și căile creș
terii ei în socialism, elementele pre
țului de cost etc., trebuie realizată 
pretutindeni In strinsă corelație cu 
stările de lucruri din unitatea res
pectivă. Aici trebuie să întărim rolul 
adunărilor generale de partid, căci 
acestea, deși in dezbaterile lor au 
abordat asemenea probleme, deseori 
au abundat in generalități, așa cum 
s-a intimplat la organizația de par
tid de la fabrica de amoniac a Com
binatului de îngrășăminte chimice 

din Tr. Măgurele (sector deficitar la 
productivitatea muncii), unde des
pre consumurile specifice mereu de
pășite și absențele nemotivate se 
vorbește doar la modul general, pe 
plan... teoretic. Pentru perfectiona
rea muncii politice in acest dome
niu, in momentul de față dispunem 
de un substanțial sprijin, care constă 
in cele peste 3 500 de propuneri iz- 
vorite din adunările de partid des
chise, desfășurate recent, care se 
referă la căile de a îmbunătăți ex
plicarea unor principii teoretice prin 
invățămintul de partid, simpozioane, 
dezbateri ; la organizarea cursurilor 
de pregătire și perfecționare a ca
drelor ; la promovarea metodelor 
moderne de conducere și organizare 
a producției etc.

Dacă vorbim despre forța de în- 
rîurire a muncii politice, nu putem 
Să nu punem in relație directă cu 
aceasta sfera ei de cuprindere, va
rietatea categoriilor sociale cărora 11 
se adresează. Din adunările de par
tid recente a rezultat că dacă există 
indiscutabile progrese in acest sens, 
totuși aria de răspindire eficientă a 
activității de educare comunistă poa
te fi mult lărgită. Socotim că există 
încă multe posibilități de cuprindere 
în sfera muncii politice a tineretu
lui. asupra căruia nu s-a acționat cu 
destulă perseverență, combativitate 
și ingeniozitate. Un exemplu recent 
— organizarea unei investigații in 
rindurile tinerilor absolvenți de școli 
elementare și liceu neincadrațl in 
producție din orașul Alexandria și co
munele Buzescu și Slobozia-Mindra, 
încheiată cu o dezbatere publică — 
ne-a dovedit că in acest domeniu tre
buie acționat mai ferm spre a înlă
tura atitudinile de îngăduință față de 
manifestările înapoiate, că se simte 
nevoia unei opinii ferme împotriva a- 
celor tineri care înțeleg numai să pri
mească de la societate, fără a-și achi
ta datoriile ce le incumbă. De aceea, 
se impune să ajutăm mai Înde
aproape organizațiile de partid ca să 
manifeste intransigență împotriva pa
razitismului. să nu șovăie a spune lu
crurilor pe nume. Recent, împreună 
cu televiziunea am întreprins o an
chetă filmată In rîndul unor tineri 
și al familiilor lor, punînd în discu
ție unele abateri de la morala so
cialistă. Cu acest prilej au fost rele
vate o serie de fenomene negative, 
a căror combatere va sta in viitor 
mult mai mult in atenția noastră.

Din recentele documente de par
tid se desprinde cu claritate că 
succesul activității politice este 
strins legat dc folosirea în spirit 
partinic, cu exigență și combativi

tate, tn mod continuu, a 
mijloacelor verificate dc 
muncii de partid ca avind 
derabilă foriă dc inriurire 
conștiințelor. Utilizarea acestui 
gat „arsenal" vrem s-o începem de 
la noi. de la cadrele de partid, de 
stat, din economie, datori a fi, In 
mai mare măsură, mllitanți pe tă- 
rimul educației socialiste a mase
lor. Se impune acest lucru, cu atit 
mai mult, cu cit in dezbaterile din 
numeroase adunări de partid a fost 
criticată Insuficienta participare a 
unor cadre de partid, de stat și din 
economie la munca politico-educa- 
tivă, (aptul că actul de conducere 
nu este înțeles, pretutindeni, ca un 
act politic, impllcind Îndatorirea de 
a milita pentru ridicarea conștiinței 
colectivului. In același timp, sintem 
hotăriți să „repupem în drepturi"
unele forme ale munciți politice, la 
care, nejustificat. s-a renunțat,
cum ar fi activitatea în grupele de 
lucru, pe străzi,' in cercurile de ci
tit, la locurile de adunare in zilele 
de sărbătoare ș.a. O mare atenție 
vrem să acordăm caselor de cultură 
și căminelor culturale, cluburilor, 
care nu trebuie să se limiteze la or
ganizarea unor concursuri artistice 
periodice. în goană după premii, 
precum casa de cultură din Videle, 
de la a cărei tribună rareori, in ul
timul an, oamenii au ascultat o con
ferință, un simpozion, răspunsurile 
unei brigăzi științifice etc. în unele 
locuri — comunele Piatra, Bragadiru, 
Smirdioasa ș.a. — vor trebui reîn
ființate brigăzile de agitație. Ținind 
seama că cinematografia reprezintă 
un mijloc important de educare a ma
selor, apar ca deplin justificate cri- 
ticile aduse la plenarele unor comi
tete de partid, printre care cele din 
comunele Virtoapele și Petroșani, 
privind nivelul educativ scăzut al 
unor filme ce au fost difuzate la ci
nematografe, calitatea tehnică neco
respunzătoare a ur.or pelicule, pre
cum și faptul că. in mod nejustifi- 
cat. s-a renunțat la caravanele cine
matografice. mijloace eficiente de 
răspindire a filmului, cu deosebire în 
sate unde nu există cinematografe.

Prin documentele de excepțională 
însemnătate adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., condu
cerea partidului ne trasează un am
plu program de muncă, in vederea 
dezvoltării continue a conștiinței so
cialiste a maselor. Pentru noi, acest 
bogat program constituie un puter
nic instrument dc ridicare la un ni
vel mai înalt a calității întregii 
munci de partid, de mobilizare 
tuturor oamenilor muncii ’ * '
tuirea politicii partidului.

tuiuror 
practica 

o consl- 
asupra 

bo-

județean
Teodor ROMAN 
secretar al Comitetului 
Teleorman al P.C.R.

la

SALUBRITATE. 
INSALUBRĂ

Pe strada Fintînica din cartierul 
nostru se află un garaj al I.S.B. șl
I.C.A.B.,  unde se curăță și se spală 
autogunoierele și autovehiculele de 
vidanjare. Datorită modului negli
jent in caro se lucrează, apa mur
dară este lăsată să se scurgă pe 
stradă la voia întîmplării. într-o 
zonă întinsă (străzile Rodica, Zur
gălăilor. Versului, Vulcanei, Intra
rea Trotușului etc.), din cauza mias
melor ce se degaiă de la acest ga
raj. viața locatarilor a devenit un 
chin. Și această situație dăinuie de 
foarte multă vreme, semnalele 
noastre neavînd nici un ecou la 
cele două întreprinderi amintite. De 
aceea, credem că este cazul să in
tervină comitetul executiv al consi
liului popular, pentru ca salubrita
tea străzii să fie respectată și de 
cei de la salubritate.

Cristina GHEORGHIU 
strada Rodica nr. 8 București

DAR
PINĂ ÎN OCTOMBRIE?...

sint nevoiți _ să se de- 
_ ____ _ Rm. 
Legătura dintre satc- 

noastre și oraș — arătau 
— este, chipurile, asigura- 
de 2 autobuze ale întreprin-

Aurel Panaitcscu șl alți douăzeci 
și patru de cetățeni din comuna 
Dănlcci, satele Bâdeni și Lldla, ju
dețul Vilcea, au sesizat redacției 
condițiile necorespunzătoare în care 
sătenii ~~ J~
plaseze de acasă pină la 
Vilcea. ’ ” 
le 
ei 
tă 
derii de transporturi auto-Pitești. 
Unul pleacă la 4 dimineața din co
muna VitomireșH. iar al doilea la 
ora 12 din satul Dobrești, comu
na Dănicei. Cu primul autobuz nu 
se pot deplasa decit navetiștii. Al 
doilea nu poate fi folosit de o lar
gă categorie de oameni, deoarece 
are capătul liniei la distanță de 5 
km. Bătrinilor, copiilor și bolnavi
lor, în special, le este foarte greu 
să parcurgă această distanță. Spre 
a veni in ajutorul nostru, condu
cerea I.T.A.-Pitești ar trebui să 
dispună doar ca și celui de-al doi
lea autobuz să i se fixeze capătul 
liniei tot în comuna Vitomirești. 
Cereri in acest sens am adresat în
treprinderii respective, dar degea
ba...

Sesizată și de redacție, I.T.A.-Pi- 
tești a trimis următorul răspuns : 
„In noul mers de autobuze, vala
bil din luna octombrie 1971, cursa 
Rm. Vilcea—Dănicei a fost prelun
gită pină în satul Bulimanu, co
muna Vitomlreșli"...

Așadar, din luna octombrie, sesi
zarea întemeiată a sătenilor va fi 
rezolvată. întrebarea, la care aștep-

Q H S Q H
I. C. și nu împotriva lui, 
cum încercase, la un mo
ment dat, să acrediteze pă
rerea. Pină la urmă, după 
ce a devenit conștient de 
primejdia ce-1 pindea la ca
pătul drumului pe care por
nise. a venit la mine și 
mi-a mulțumit. Nu. n-au 
fost niște mulțumiri for
male, nu e el omul capabil 
de așa ceva. Erau sincere, 
se bazau pe o schimbare 
autentică în optica lui asu
pra vieții, pe o nouă și lim
pede înțelegere a ce repre
zintă îndatoririle unui co
munist.

Desigur, prin forța lucru
rilor, ne-am limitat doar la 
citeva din noianul faptelor 
pe care le-am aflat in mij
locul acestui harnic colectiv 
bucureștean. Fapte care ve
neau par să sprijine cu 
forța argumentelor vieții 
profunda justețo a străluci
tului program dc educație 
comunistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii, elaborat de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Fapte care ilustrau elocvent 
că pentru un comunist omul 
de lingă el, tovarășul său 
de muncă întruchipează nu 
numai o simplă prezență fi
zică. ci și o valoare socială 
și morală, pentru care e da
tor să lupte cu toată ener
gia, și că autentica respon
sabilitate comunistă o dove
dești nu numai prin fapta 
ta proprie, dar și prin grija 
continuă pentru tot ce se in- 
timplă in jurul tău. pentru 
atitudinea tuturor oamenilor 
care te înconjoară fată de 
îndatoririle lor obștești, fiîță 
de comportarea lor în mun
că și în societate.

tăm un nou răspuns, este : ce vor 
face însă cetățenii comunei 
amintim — printre ei copil, 
navi) pină în octombrie ?

Șl DUȘI AU FOST...
Cooperativa „Prestarea* din 

grești, județul Satu-Mare, a execu
tat in luna iulie 1970 (/omanda nr. 
31) lucrări de parchetare in 6 săli, 
la grădinița de copii nr. 1 din Bala 
Mare. Datorită calității necorespun
zătoare a lucrărilor, la scurt timp 
după plecarea meșterilor, parche
tul, nefiind bine fixat, s-a des
prins. Din această cauză, in 
sălile respective nu ne putem 
desfășura in bune condiții ac
tivitatea. Despre acest lucru am 
sesizat conducerea cooperativei în 
repetate rinduri și am cerut 6ă tri
mită cițiva meseriași pentru a re
media defecțiunile. De-abia în luna 
februarie a.c. s-a prezentat o echi
pă de muncitori, dar au venit de
geaba. Pretextind că n-au materiale 
(cuie, parchet) cu care să facă re
parațiile necesare, au plecat ime
diat și duși au fost. Nici sesizările 
noastre ulterioare nu s-au soldat 
cu rezultate mai bune. Poate că de 
astă-dată va interveni forul Ierar
hic superior al cooperativei, pentru 
a se pune capăt acestei stări de 
lucruri.

A. JOSAN
directoarea grădiniței de copii 
nr. 1 Baia Mare

(re- 
bol-

Ne

MASURI PROMPTE
Printr-o scrisoare trimisă redac

ției, mai mulți muncitori din sec
torul 4 al Uzinei de mașini agricole 
„7 Noiembrie" Craiova sesizau fap
tul că de un timp încoace duc lipsă 
de apă potabilă. „După programul 
de lucru, n-avem cu ce ne spăla, 
iar la masă nu avem apă de băut 
în cantități suficiente. De aseme
nea — relatau ei — nu beneficiem 
încă de o spălătorie"...

In răspunsul său. Consiliul jude
țean al sindicatclor-DoIj arată că 
lipsa de apă se datorește unei pre
siuni mai mici în rețeaua de ali
mentare a sectorului respectiv. 
Pentru remedierea situației s-a mai 
construit un bazin cu o capacitate 
de 40 000 litri și s-a emis și o co
mandă la I.C.L.F. (întreprinderea 
de construcții fond locativ) pentru 
forarea a încă 3 puțuri ; lucrarea 
urmează a fi executată în acest an. 
De asemenea, întreprinderea a luat 
măsuri pentru ca tot în acest an să 
înființeze și o spălătorie. în răs
puns se mai specifică si faptul că 
pe viitor muncitorii sectorului 4 vor 
servi masa la noua cantină a uzinei 
,.Electroputere“, aflată in prezent < 
-în construcție.

S-AU PUS IN virat 

UNIFORME ȘCOLARE
în curînd va începe noul an 

de învățămînt 1971—1972. In 
intîmpinarea acestui eveni
ment, unitățile industriale și 
organizațiile comerciale des
fășoară o activitate intensă 
pentru asigurarea din timp a 
elevilor cu uniformele școlare 
necesare. în orașul București, 
uniformele școlare se pot 
procura de Ia următoarele ma
gazine : „Romarta copiilor" 
(Calea Victoriei 34) ; „Victo- 
ria“ (Calea Victoriei 17) ; „Fa
milia" (Lipscani 55) ; „Vul
turul de mare*' (Bărăției 31) ; 
„Adolescentul" (Lipscani 8) ; 
„București** (Bărăției 2) ; „Lu
mea copiilor" (Lipscani 69) ; 
„Scufița Roșie" (Șos. Mihai 
Bravu 2) : „Așchiuță" (Calea 
Gri viței 214) ; „Favorit" (Dru
mul Taberei) ; „Aurora" (Bd. 
Dimitrov 99) ; „Sora" (Calea 
Griviței 138) ; „Florela" (Șos. 
Ștefan cel Mare 5) ; Trei 
ursuleți" (Doamnei 15) ; „Ba
zarul Obor".

în fotografie : un aspect de 
îa vînzarea uniformelor.

(Foto : M. CIOO
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ADUNĂRI GENERALE ALE REPREZENTANȚILOR SALARI AȚILOR_

ca să putem lucra

manual

Organizată deunăzi la clubul 
uzinei „Semănătoarea* din Ca
pitală, adunarea generală a re
prezentanților salariaților din 
uzinele Centralei industriale de 
mașini agricole avea să facă do
vada că, din păcate, spiritul de
clarativ. superficialitatea camu
flată sub fraze frumoase sint 
incă prezente in unele dezbateri 
cu caracter economic. Constata
rea surprinde. După desfășura
rea adunărilor generale ale sala
riaților din uzine, era de aștep
tat ca același forum, strămutat 
de astădată la centrala indus
trială — treaptă superioară in 
organizarea noastră industrială 
— să se desfășoare la nivel co
respunzător poziției, competen
ței și răspunderii sale. Se vede 
insă treaba că — cel puțin in 
prima parte a adunării — nu 
a fost fructificată experiența a- 
dunărilor generale din intreprin- 
deri care, după cum se știe, au 
devenit o admirabilă formă de 
conducere colectivă a activității 
economice. un teren propice 
pentru manifestarea vie a demo
crației economice, a spiritului a- 
nalitic combativ.

Așadar, ce reținem acum, 
după adunare ? fntîi de toate 
hărnicia colectivelor întreprin
derilor din această centrală in
dustrială, care și-au îndeplinit 
cu succes planul pe primul se
mestru al anului, realizînd o de
pășire la producția globală de 
peste 50 milioane lei.

Darea de seamă privind reali
zările din semestrul întii, sarci
nile de producție din semestrul 
doi al anului in curs și pregăti
rile în vederea îndeplinirii pla
nului de producție pe anul 1972, 
prezentată de consiliul de ad
ministrație al centralei, a fost 
de fapt un inventar, o înșiruire 
de date și probleme. Totul ex
pediat in grabă..

„Dorim ca adunarea noastră 
generală să aibă un profund ca
racter de lucru, să manifeste 
un puternic spirit combativ a- 
supra lipsurilor noastre” — pre
ciza, in darea de seamă, preșe
dintele consiliului de adminis
trație. ing. Mihail Calotiță. Dar 
reprezentantul cel mai au
torizat al consiliului de admi
nistrație al centralei, cum și 
prin ce imprima spiritul de lu
cru la care făcea apel ? Temin- 
du-se să critice direct ? Singura 

„persoană" criticată adeseori în 
darea de seamă a fost... comite
tul de direcție al cutărei sau 
cutărei uzine din subordine. 
Vag și ineficient. Poate de aceea 
unii directori de uzine nici n-au 
luat cuvintul.

.,La U.U.M.-Topleț planul 
de producție nu este aco
perit, pină in prezent, cu co
menzi și contracte pentru o va
loare de 25 milioane lei" Cine-i 
de rină, dacă nu tocmai cen
trala industrială, în primul
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rînd ? încheierea contractelor 
nu este una din funcțiunile de 
bază ale centralei ? Și atunci, 
nu-i cazul să auzim ce-a făcut 
și ce n-a făcut consiliul de ad
ministrație al centralei, ce au 
făcut persoanele responsabile 
cu această problemă ? Darea 
de scamă mai cuprinde și alte 
încercări de a se trece pe sea
ma uzinelor probleme care în 
mod indiscutabil revin centra
lei.

Partea a doua a adunării a a- 
vut, însă, o cu totul altă față. O 
dată cu trecerea la discuții s-au 
conturat problemele majore ca
re in mod necesar trebuiau dez
bătute. Muncitorii Ion Cio- 
banu (întreprinderea mecani
că „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț), Ion Mărgărit (uzina 
„Semănătoarea"), Tudor Păun 
(F.A.T. — Codlea), maistrul 
Ilie Condeescu (uzina „7 Noiem
brie" — Craiova), inginerii Ni- 
colae Birișteică („Tehnometal" 
— Timișoara) și Ștefan Mlado- 
veanu (director tehnic la 
I.C.P.M.A.) au stăruit, cu un e- 
vident simț al răspunderii per

sonale. asupra unor probleme e- 
sențiale ale activității centralei. 
Ei au arătat că, înainte de a 
se vorbi despre cooperarea din
tre centralele industriale, să se 
pună la punct cooperarea uzi
nelor din propria lor centrală : 
au adus critici îndreptățite și 
aspre la adresa centralei și la 
adresa ministerului de resort, 
pentru minusurile semnalate în 
aprovizionarea tehnico-matcria- 
lă a unităților productive ; s-a 
cerut centralei o coordonare a 
activității de autoutilare, dîn- 
du-se cu precădere atenție ace
lor uzine care au ca sarcină 
imediată sporirea volumului 
producției. Vorbind despre ca
litatea produselor, ei au cerut 
o mai strînsă colaborare între 
propriul institut de proiectare 
al centralei, cu serviciile tehni
ce și cu uzinele, pentru diversi
ficarea producției și crearea a 
cit mai multe mașini agricole 
competitive pe piața internă și 
externă. Impulsionarea activită
ții de pregătire a viitorilor mun
citori, întărirea disciplinei in 
muncă, crearea unor condiții 
corespunzătoare de lucru in 
secții și sectoare — iată preo
cupările majore depuse pe masa 
de lucru a adunării de către re
prezentanții oamenilor muncii 
din uzinele centralei industriale 
respective.

Mulți dintre vorbitori, amin
tind că adunarea generală are 
loc în condițiile cînd organiza
țiile de partid, întregul nostru 
popor dezbat și își însușesc 
programul de măsuri elaborat 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, privind îmbună
tățirea activității ideologice și 
politico-educative, au mînuit 
curajos critica și autocritica, 
subliniind totodată rolul impor
tant, determinant, al conștiinței 
în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Spiritul analitic, exi
gent al dezbaterilor a fost și 
mai deplin concretizat atunci 
cînd s-a anunțat hotărirea par- 
ticipanților la adunarea gene
rală de a-și suplimenta angaja
mentul anual, urmînd să reali
zeze peste plan o producție în 
valoare de 64 milioane lei — 
față de 28 milioane Iei, cit se 
angajaseră inițial.

Ștefan ZIDARIȚA

Desfășurată sub semnul unei 
înalte responsabilități față de 
sarcinile actuale și de perspec
tivă, adunarea reprezentanților 
salariaților din cadrul Centra
lei industriale de fibre chimice 
din Săvinești a reușit ca, pe 
baza unui bogat material fap
tic, să evidențieze noi și în
semnate rezerve pentru creș
terea continuă a producției și 
îmbunătățirea calității aceste
ia. Așa după cum a reieșit din 
darea de seamă prezentată de 
:ătre ing. Valeriu Momanu, di
rectorul general al centralei, 
cit și din discuțiile purtate ul
terior, această mare unitate e- 
conomică s-a prezentat la sfîr- 
șitul primului semestru cu 
principalii indicatori de plan 
realizați in mod exemplar. A- 
mintim de pildă că la produc
ția globală planul a fost reali
zat in proporție de 104,5 la 
sută, iar la producția marfă in 
proporție de 103,6 la sută, ob- 
ținindu-se un beneficiu de a- 
proximativ 131 milioane lei. 
Au fost produse peste plan 641 
tone fibre de melană, 437 tone 
celofibră, 172 tone fibre polies- 
terice, 124 tone fire de relon. 
De reținut este și faptul că în
tregul spor de producție este 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Adunarea a 
apreciat preocuparea tuturor co
lectivelor pentru realizarea, du
pă rețete proprii, a unor ma
terii prime și reactivi chimici de 
mic tonaj, ceea ce a dus la re
ducerea substanțială a impor
tului.

în cadrul dezbaterilor s-au 
făcut multe aprecieri critice la 
adresa activității consiliului de 
administrație, a unor cadre cu 
munci de răspundere. Partici- 
panții Ia discuții au formulat 
propuneri și sugestii care vizează 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
materii prime și gospodărirea 
judicioasă a acestora, folosirea 
rațională a tuturor instalațiilor, 
asigurarea pieselor de schimb, 
impulsionarea lucrărilor de in
vestiții, creșterea nivelului de 
pregătire profesională și al 
conștiinței socialiste a salaria
ților etc. Astfel, operatorul 
loan Popa de la Combinatul de 
fibre artificiale din Brăila, o

peratorul Gheorghe Tiprogan 
de la Uzina de fibre sintetice 
din Săvinești, operatoarea Ma
ura Spircu de la Uzina de fi
bre sintetice din Iași au ară
tat in cuvintul lor că, din cau
za lipsei de preocupare a com
partimentelor de resort din ca
drul centralei și Ministerului 
Industriei Chimice, la Uzina 
din Iași stocurile de semifa
bricate și materii prime se 
mențin foarte scăzute, iar la 
combinatul din Brăila, datorită
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tergiversării organizării unul 
depozit sistematizat, mii de to
ne de celuloză stau sub cerul 
liber, depreciindu-se.

Referindu-se la aproviziona
rea cu piese de schimb, ing. 
Rodica Tatulici, directorul fa
bricii „Viscoza" din Lupeni, a- 
răta că deși uzina din Găești 
aparține de Ministerul Indus
triei Chimice, totuși nu s-a în
treprins nimic pentru ca aceas
ta să-și respecte contractele 
față de beneficiari. „Din cele 31 
repere nominalizate pentru a- 
cest an, nu ne-au fost trimise 
pină acum decit 7 repere, ceea 
ce ne determină să recurgem 
la improvizații pentru a asigu
ra funcționarea instalațiilor, 
înțelegem că avem datoria să 
extindem acțiunea de autouti
lare, dar in unele situații ce
rințele depășesc posibilitățile 
noastre de realizare. Iată 'un 
domeniu in care trebuie să in
tervină mai operativ consiliul 
de administrație al centralei".

Este meritul adunării gene
rale a reprezentanților salaria
ților că, paralel cu evidențierea 
unor noi rezerve pentru înde

plinirea actualelor sarcini de 
plan, a manifestat o mare gri
jă față de obiectivele economi
ce și sociale pe care colective
le de chimiști din cadrul aces
tei centrale le au de înfăptuit 
in anul viitor. Discuțiile au e- 
vidențiat pregnant necesitatea 
ca planul de producție pentru 
anul viitor să fie bine dimen
sionat și pregătit din vreme. 
In acest sens s-au formulat 
propuneri valoroase care au 
fost cuprinse in planul de mă
suri aprobat de către adunare. 
Acest plan vizează definitiva
rea acțiunii de nominalizare a 
producției pentru toate unită
țile din cadrul centralei, stabi
lirea detaliată a sarcinilor de 
investiții, reamplasarea băilor 
și mașinilor de filaj de la Com
binatul de fibre artificiale din 
Brăila, reprofilarea uzinei „Vis
colii" din București, diversifica
rea producției și obținerea 
unor fibre cu un înalt grad 
de prelucrare, pregătirea cadre
lor pentru noile obiective care 
urmează să intre în funcțiune 
pină in 1973, ridicarea activită
ții de cercetare la nivelul bo
gatei baze materiale de care 
dispune fiecare unitate.

Tovarășul Ștefan Boboș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., prezent 
la adunare, a insistat, in 
cuvintul său, asupra nece
sității de a se extinde ac
țiunea de autoutilare, de 
a se reduce in continuare 
consumurile specifice, de a se 
întări disciplina in muncă. S-a 
insistat de asemenea în mod 
deosebit asupra sarcinilor ce 
revin organizațiilor de partid, 
cadrelor tehnice, tuturor comu
niștilor pentru traducerea în 
viață a programului elaborat 
de conducerea partidului pri
vind îmbunătățirea muncii ide
ologice și politice.

Prin întreaga sa desfășurare, 
adunarea generală a reprezen
tanților salariaților din cadrul 
Centralei industriale de fibre 
chimice din Săvinești a ilustrat 
responsabilitatea înaltă pentru 
bunul mers al treburilor fiecărei 
unități componente și al cen
tralei în ansamblu.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

întrucît în județul 
Iași s-au construit și 
se mai construiesc 
mari complexe zooteh
nice, a trebuit să se 
asigure și nutrețurile 
combinate necesare. în 
acest scop, o fabrică 
de nutrețuri a fost am
plasată în apropierea 
fabricii de ulei „Uni
rea" și a Complexului 
de morărit și panifica
ție din Iași, de Ia care 
va primi o mare parte 
din materia primă. Deși 
construcția a în<-eput 
de anul trecut și urma 
să intre în funcțiune la 
30 septembrie 1971, lu
crările sint întîrziate. 
Pentru accelerarea 
lor. în ultima vreme. 
Trustul de construcții 
industriale Iași a luat 
măsuri de încadrare a 
șantierului ■.u mai 
mulți meseriași, se fa
ce o mai bună aprovi
zionare cu materiale 
necesare. Cu tcate a- 
cestea. instalatorii și 
montorii nu pot lucra. 
De ce ? Pentru că 
multe din utilajele so
site pe șantier, prin
tre altele 73 utilaje și

Instalații de automati
zare, comandă și sem
nalizare nu pot fi mon
tate. Proiectantul — 
I.S.C.P.C.Z. București 
— n-a precizat con
structorului prin pro
iect poziții clare de 
montare a instalații
lor. Chemat la fața lo
cului, proiectantul a 
indicat, așa, de ochii 
lumii. într-o notă de 
șantier, ca instalațiile 
respective să fie co 
nectate prin pupitrul 
de comandă. Dar nici 
acest pupitru de co
mandă nu sc poate 
monta deoarece nici 
pentru el nu există do
cumentație de instala
re. Inginerul Mihai 
Serpeanu, șeful lotului 
de instalații, ne-a 
sous că această situa
ție va conduce la ne- 
punerea în funcțiune 
a fabricii de nutrețuri 
combinate, deși con
structorul o va da ga
ta la termenul stabi
lit. In cel mai bun caz 
va fi deservită ma
nual, rămînînd Insta
lațiile automate dreot 
...mobilă plătită cu bani 
grei.

9 Misterul cozilor
La cooperativa agri

colă Sîngiorgiu de Pă
dure, județul Mureș, 
lipsa de control și în
drumare au favorizat 
comiterea unor abateri 
grave în activitatea e- 
conomico-gestionară a 
unității. La inventa
rierea valorilor mate
riale efectuate la sfîr- 
șitul anului 1570 a re
zultat o lipsă de a- 
proape 50 000 lei, care 
în loc să fie clarifica
tă și recuperată ulte
rior de la persoanele 
vinovate, s-a rezolvat 
în mod „operativ* prin 
trecere pe cheltuieli. 
Cooperativa a produs 
pentru o mare unitate 
minieră diferite cozi . 
de unelte în valoare 
de circa 14 000 lei. In-

trucît au fost refuzate 
de beneficiar, trebuia 
să se ia măsuri pentru 
valorificarea lor. Dar 
ce s-a întîmplat? în 
mod misterios cele 231 
cozi de tîrnăcop, 1 018 
cozi de lopeți și 1208 
cozi de ciocane 
„utilizat" într-un timp 
scurt în procesul de 
producție al cooperati
vei. Cum ? Nu se știe. 
Nu se știe nici ce des
tinație vor căpăta lă
zile de biscuiți în va
loare de 20 000 lei pro
duse tot de secția a- 
nexă a cooperativei — 
aflate în stoc de la în
ceputul anului 1 
Deși „de biscuiți" 
zile), situația este, 
păcate, amară.

s-au

1970.
1 (lă- 
, din

• Graficul...

C. E. I. L. SEBEȘ PRODUCE
MOBILĂ VARIATĂ, APRECIATĂ 

DE CUMPĂRĂTORI

In unitățile Combinatului de exploatare și indus
trializare a lemnului Sebeș-Alba se desfășoară o in
tensă activitate de valorificare a „aurului verde — 
boEătie de seamă a Județului. In cadrul modemelor 
unități din Blaj. Sebeș și Cimpeni. lemnul este pre
lucra* la scara marii industrii, cu ajutorul unor 
instalații șl utilaje de mare randament. După 10 ani 
de existență, Complexul de prelucrare a lemnului 
din Blaj a dobindit o solidă experiență, evidențiată 
nu o dată prin calitatea produselor realizate aici. La 
Blaj se fabrică o variată gamă de sortimente de 
mobilă. De curind, aici au intrat in fabricație Încă 
două noi tipuri de garnituri. Este vorba de camera 
pentru tineret tip C. compusă dintr-un dulap cu 
două uși. pat, comodă, noptieră, etajeră suspen- 

‘7riaTdoPur\oa,^aSrnlo^ă = 
Ceea ce deosebește aceste tipuri de mobilă de al
tele produse pină acum, este utilizarea la acestea 
din urmă a unor lacuri și furnirun speciale Garnica Stru tineret, de exemplu, are fețele finisate 
cu lacuri mate și opace, produse in mod special 
nent™^niUtea din Blaj de către fabrica „Azur" dn 
Timisoara De asemenea, Ia finisarea dormitorului, 
De 1 ngă tacurile mate, s-au mai folosit și furnirun 
Exotic! în aceste zile, Complexul de prelucrare a 
îemnSui din Blaj se pregătește pentru a parti- 
riDa la noi tirguri internaționale de mobilă. In fo 
to^rafie : Una din secțiile Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului Sebeș.

(Urmare din pag. I)

de creștere a produsului social. în- 
tr-adevăr, pe de o parte, ca urmare 
a creșterii productivității muncii, 
cresc produsul social și venitul na
țional, implicit cota pe care statul o 
poate aloca pentru fondul de con
sum ; pe de altă parte, aplicarea 
consecventă a principiului cointere
sării materiale constituie un factor 
important de creștere a produc
tivității muncii. Din acest ultim 
punct de vedere, rolul retribuției iese 
in evidență prin aceea că ea deter
mină lucrătorii să acorde atenție fo
losirii raționale a capacităților de 
producție, mai bunei organizări a 
muncii, utilizării timpului de mun
că, ridicării calificării etc. Retribu
ția exercită și o influență indirectă 
asupra creșterii productivității mun
cii in sensul că, printr-o bună co
interesare, se pot înfăptui obiective 
economice de natură să determine 
ele insele ridicarea productivității 
muncii. Este vorba in acest caz de 
organizarea superioară a producției, 
de introducerea progresului tehnic, 
ridicarea calității produselor, reali
zarea de economii. în practică, de 
cele mai multe ori ambele laturi ac
ționează simultan, ceea ce este un 
fenomen tipic pentru etapa actuală 
de dezvoltare și perfecționare a pro
ducției.

însemnătatea organizării juste a 
retribuției muncii pentru creșterea 
productivității sale rezultă și din 
faptul că salariul constituie în socia
lism sursa de existență, dezvoltare și 
perfecționare a omului. Fiind coin
teresat in creșterea retribuirii mun
cii sale, ca urmare a dezvoltării ne
voilor personale, precum și a ten
dinței spre o cit mai bună satisfacere 
a lor, fiecare lucrător poate să rea
lizeze cit mai deplin această dorință 
numai prin perfecționarea capacității 
sale de muncă și folosirea multilate
rală a tuturor celorlalți factori de 
creștere a productivității muncii.

Perfecționarea sistemului de coin
teresare materială, această pirghie 
importantă în stimularea energiei și 
inițiativei maselor, a stat permanent 
in centrul atenției partidului și sta
tului nostru. Așa cum arată tovară
șul Nicolae Ceaușescu în expunerea 
făcută cu ocazia semicentenarului 
P.C.R. — „Noi trebuie să ținem sea
ma, pe de o parte, de aportul fiecă
ruia Ia munca generală, iar, pe de 
altă parte, de existența deosebirilor 
in necesitățile oamenilor care, fără 
îndoială, vor mai dăinui. Diferen
țierea stimulativă a veniturilor, pe 
de o parte, menținerea acestora in 
limite raționale, socialmente justifi
cate, pe de alta, realizarea unei co
relații judicioase intre retribuirea di
rectă și fondurile sociale de consum 
sint preocupări permanente ale par
tidului și statului in efortul pentru

înfăptuirea principiilor echității so
cialiste in patria noastră".

Aplicarea consecventă de către 
partid și guvern a cointeresării ma
teriale, exercitarea controlului asu
pra muncii și consumului, aplicarea 
cu fermitate a principiului echității 
socialiste contribuie Ia dezvoltarea 
disciplinei conștiente a muncii, sti
mulează participarea generală și ac
tivă a tuturor oamenilor apți de 
muncă la producția socială și activi
tățile utile societății și permit orien
tarea eforturilor tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii spre realizarea 
sarcinilor deosebit de complexe pe

avutului obștesc, sâ suporte direct 
din buzunarul propriu — și nu din 
avuția societății — urmările negli
jențelor și lipsurilor de care dau do
vadă".

Pornind de la concepția că în so
cietatea noastră munca este un 
drept și in același timp o obligație a 
fiecărui cetățean apt de muncă, ca 
și de la schimbările survenite în con
știința tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, ca urmare a vastei 
activități politico-educative desfășu
rate de partid pe linia creșterii sim
țului de răspundere al fiecărui cetă
țean pentru Îndeplinirea exemplară
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care etapa actuală le pune economiei 
naționale.

Experiența țării noastre în dome
niul retribuției a condus Ia adopta
rea In cadrul noului sistem de sala
rizare a unor soluții specifice pentru 
diferitele aspecte ale cointeresării 
materiale, menite să asigure un ra
port mai judicios al remunerării în
tre diferitele sectoare de activitate 
materială și spirituală și o legătură 
mai strînsă între rezultatele efective 
ale muncii depuse și veniturile ob
ținute.

Partidul nostru acționează pentru 
asigurarea unor raporturi echitabile 
între veniturile diferitelor categorii 
de oameni ai muncii, ținind cont, în 
cadrul posibilităților economice ale 
țării, in primul rind, de aportul fie
căruia la producția și viața socială. In 
același timp, pornind de la deosebi
rile ce se mențin intre diferite forme 
ale muncii concrete, partidul se pro
nunță cu hotărîre împotriva oricăror 
tendințe de egalitarism mic burghez. 
Noul sistem de salarizare întărește 
cointeresarea materială a lucrătorilor 
prin sporirea răspunderii fiecăruia 
pentru felul in care își realizează a- 
tribuțiile.

„Este cu totul justificat — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ra
portul prezentat la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. — ca, o dată cu 
stimularea celor ce iși îndeplinesc 
sarcinile cu rezultate bune, cel care 
nu-și fac datoria, care aduo daune

» îndatoririlor față de societate, noul 
sistem de salarizare a fost astfel 
construit Incit prin elementele sale 
să stimuleze punerea în valoare a 
calităților care caracterizează omul 
nou al societății socialiste, să contri
buie la apărarea și dezvoltarea avu
ției obștești.

Poziția nouă pe care o ocupă oa
menii muncii în societate, aprecierea 
de care se bucură din partea socie
tății cei ce muncesc mai bine, sti
mulează și dezvoltă inițiativa crea
toare a maselor largi. îmbinarea ar
monioasă a stimulentelor materiale 
și morale constituie o trăsătură ca
racteristică societății socialiste. A- 
ceastă îmbinare a constituit și con
stituie terenul cel mai prielnic pen
tru dezvoltarea noii atitudini față de 
muncă, pentru participarea activă a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii la transpunerea în practică a 
programului de dezvoltare economică 
stabilit de partid.

Vorbind despre problemele reparti
ției și calității noi a oamenilor 
muncii, trebuie să amintim insă că, 
în acest domeniu, există incă unele 
confuzii, neînțelegeri, care au re
percusiuni directe atît in relațiile so
ciale, cit șl in procesul de producție. 
„Se obișnuiește — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative — mai cu

seamă In ultimii ani sâ se vorbească 
foarte mult despre roiul cointeresării 
materiale — și pe bună dreptate, in- 
irucit problema unei repartiții juste 
a fondului de consum între membrii 
societății, deci a cointeresării mate
riale a producătorilor, are o impor
tanță marc. Dar s-a uitat complet de 
către unii tovarăși — mai cu seamă 
din domeniul economic, dar și din 
sfera activității de partid — de rolul 
conștiinței oamenilor in realizarea 
programului partidului... S-a creat un 
obicei ca atunci cînd ne propunem 
să realizăm ceva să se spună că pen
tru aceasta trebuie să plătim in 
plus, ca și cum repartiția principală 
după muncă, pe care o reprezintă sa
lariul, nu ar fi și cointeresare mate
rială, iar cel care trebuie să execute 
o anumită muncă nu e plătit pentru 
a face aceasta".

Pentru ridicarea conștiinței tuturor 
oamenilor muncii în înțelegerea a- 
cestor probleme este necesară o in
tensă muncă politică de educare co
munistă, pentru ca alături de co
interesarea materială să-și găsească 
teren prielnic de manifestare și sti
mulentele morale. Acordarea unor 
salarii mai mari, neînsoțite de o creș
tere corespunzătoare a productivi
tății muncii, creează inechități in re
partiție, și dacă sint practicate in 
masă pot duce la fenomene economice 
cu efecte negative, deoarece sumele 
plătite în plus la salarii nu își găsesc 
corespondența într-o mai mare can
titate de bunuri pe piață. Apare deci 
necesar ca in aplicarea cointeresării 
materiale să fie respectate atît prin
cipiile de bază, cit și prevederile con
crete cuprinse în actele normative 
care reglementează sistemul de sala
rizare.

Ca urmare a dezvoltării Impetuoa
se a economiei naționale, in acest 
cincinal va fi posibilă ridicarea in 
continuare a bunăstării celor ce mun
cesc. Salariul minim va crește, așa 
după cum este cunoscut, de la 800 
lei, cit este în prezent, la 1000 lei în 
anul 1972 și la 1100 lei in anul 1975. 
Prin majorarea generală a salariilor, 
salariul mediu pe economie va crește 
pină la sfirșitul cincinalului la peste 
1800 lei lunar, ceea ce reprezintă o 
creștere de aproape 26 la sută față 
de cel realizat în anul 1970.

Activitatea vastă dusă de partid 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui conștiinței socialiste a întregului 
popor, aplicarea consecventă a sis
temului socialist de salarizare vor 
constitui factori de seamă în mobili
zarea tuturor oamenilor muncii la 
obținerea unor rezultate și mai bune 
in dezvoltarea în ritm susținut a e- 
conomiei naționale, in creșterea efi
cienței întregii activități economice, 
bază sigură pentru creșterea in con
tinuare a nivelului de trai material 
și cultural al poporului, pentru în
florirea patriei noastre socialiste.

amînărilor
Prin folosirea efi

cientă a spațiilor de 
producție, prin utili
zarea cu maximum de 
randament a tuturor 
capacităților, colectivul 
Uzinei de aluminiu din 
Slatina reușește să-și 
realizeze planul lună 
de lună. Pină acum, 
s-au produs peste plan 
mai mult de 1 400 tone 
de aluminiu și aliaje 
din aluminiu. Dar oa
menii uzinei sint ne
mulțumiți de modul 
în care unele între
prinderi colaboratoare 
înțeleg să-și onoreze 
sarcinile contractuale. 
Bunăoară, uzina de 
piese de schimb 
(U.P.S.R.U.C.) — Gă
ești este în mare res
tanță față de uzina 
slătineană : la 30 iu
nie, din 167 repere de 
piese de schimb se

65 ;
196

asiguraseră numai 
la 31 iulie, din 
erau livrate numai 86. 
Restanțele sint între 
6 și 8 luni la majori
tatea reperelor. S-au 
stabilit grafice peste 
grafice — ultimul in 
ziua de 27 august a.c. 
— termene peste ter
mene, întilniri peste 
lntilniri intre conduce
rile celor două unități, 
dar în zadar. în ate
lierele uzinei slătinene 
s-au făcut eforturi de
osebite pentru con
struirea unor piese de 
schimb care să Ie în
locuiască pe cele ce 
trebuie să vină de la 
Găești. Pe drept cu- 
vînt, muncitorii uzinei 
din Slatina se întrea
bă : cînd se vor ține 
de cuvînt tovarășii de 
la Găești ?

9 Conserve din

smoală și trotuare

asfaltate
Se spune prin 

basme că atunci 
cînd își bagă aghiuță 
coada undeva, smo
lește totul. Bună cu
noscătoare de prover
be și zicători, condu
cerea Fabricii de con
serve din Caracal s-a 
apucat să demonstreze 
— oricui vrea să o as
culte și să o creadă — 
că ultima ispravă, eu 
uleiul și cu smoala, 
aghiuță ar fi făcut-o. 
Astfel, cum să înțelea
gă cineva misterul 
amestecării cu smoală 
a 45 tone de ulei, de
pozitate în rezervoare
le fabricii ?

Numai că organele 
de control n-au crezut 
povestea : prea li se

cu ulei
părea că e ceva necu
rat la mijloc. Și bine 
au făcut, căci au des
coperit adevărata cau
ză : neglijența condu
cerii unității care a 
depozitat uleiul la în- 
tîmplare. Și întîmpla- 
rea a făcut ca rezer
voarele să fie căptu
șite cu bitum. Acum 
va urma epilogul. Cum 
cele 45 tone de ulei 
bituminizat nu mai sint 
bune nici la fabrica
rea conservelor, nici 
la asfaltatul străzilor, 
ele vor trebui folosite 
la prepararea unei 
„salate"... greu comes
tibile pentru cei vi- 
novațl, dar în stare 
să-i sature pe viitor 
de asemenea grave ne
glijențe.
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MUZEELE NU SINT
PIESE DE MUZEU!

care 
vreme

O Imagine tradițională, cu 
ne-am familiarizat de multă ____
(grupuri-grupuri de oameni ce se 
perindă prin sălile mari și liniștite 
ale muzeelor, ce zăbovesc in fața 
unor tablouri sau a unor vitrine 
sau ascultă atent explicațiile ghidu
lui) tinde să se modifice, să capete 
alte dimensiuni. Datorită realităților 
bogate ale vieții noastre contempo
rane. instituțiile muzeale, conform 
noii concepții care le guvernează sis
temul de organizare, ies din ce în ce 
mai des dintre cei patru clasici pe
reți ai sălii de expoziție în întîmpi- 
narca publicului, ambiționînd să se 
transforme intr-un instrument activ 
și eficace de educație comunistă, pa
triotica, estetică.

O sumară trecere in revistă a ac
tivității unor muzee din Alba Iulia, 
București, Iași.
Oradea are darul w , __
de a evidenția.
din ce în ce mai 
accentuat in ulti
ma vreme. o 
reală preocupare 
a muzeelor in 
direcția stabilirii 
unei intense le
gături cu publi
cul. Cele citeva e- 
xemple pe care 
le consemnăm 
denotă posibilită
țile nelimitate ce 
există in acest domeniu.

La Iași, după cum ne Informa 
Gh. Bodor, directorul Complexului 
muzeistic județean, s-au organizat 
expoziții itinerante cum ar fi cele 
recente ale pictorilor E. Bagdasare 
și Nutzi Acontz, s-au permanentizat 
două expoziții itinerante de etnogra
fie și artă populară, una de grafi». î 
și una de reproduceri după lucrări 
de artă celebre. Tot aici, cu prile
jul unor serbări folclorice județene 
(..Sărbătoarea teiului", „Serbarea 
cimpenească de la cetatea dacică de 
la Moșna" etc.) muzeele au venit cu 
exponate adecvate. Pe lingă inițiative 
similare, la Alba Iulia am mai notat 
organizarea unor simpozioane și con
ferințe dedicate popularizării patri
moniului muzeistic, a monumentelor 
istorice, a locurilor unde oameni de 
cultură și-au desfășurat activitatea.

Enumerarea (pe care o oprim aici 
deoarece, in rest, tipurile de mani
festări sînt identice) am supus-o 
aprecierii unor muzeografi din județe, 
unor reprezentanți ai diferite
lor instituții și organizații. Din a- 
ceastă confruntare, s-au impus mai 
multe constatări. Prima dintre ele : 
nu peste tot instituțiile muzeale ju
dețene au înțeles să-și onoreze Ia un 
inalt nivel sarcinile cultural-educa
tive. La Oradea, de pildă, în prime
le șase luni ale anului. Muzeul Țării 
Crișurilor a inițiat o singură expozi
ție temporară și a participat cu o 
brigadă muzeistică la activitatea Co
misiei pentru difuzarea culturii și 
științei. Doar atit — la o prestigioasă 
instituție, cu peste 20 de specialiști, 
cu un fond de exponate numeros și 
valoros in săli și in depozite ni se 
pare extrem de puțin.

— Muzeul nu a organizat confe
rințe publice in sălile sale — afirmă 
Iosif Gui, inspector de specialitate 
la Comitetul județean pentru cultură 
și artă, nu a stabilit relații de cola
borare cu școlile, cu organizațiile de 
pionieri. Situația este in bună mă
sură identică și pentru muzeele din 
județ : cele din Beiuș, Secuieni, 
Ținea.

Că posibilități există, ne-au de
monstrat înșiși cei răspunzători de 
actuala situație — interlocutorul nos
tru și alții — citindu-ne o lungă 
listă de proiecte frumoase care ur
mează să prindă viață din toamnă. 
Din păcate, însă, pină atunci expo
ziția permanentă rămine "
nica formă de activitate 
lui orădean.

A doua constatare pe ___
trecerii in revistă a inițiativelor mu
zeale județene vizează insuficienta 
lor varietate, cantonarea în soluțiile 
cele mai lesnicioase, care nu necesi
tă un prea mare efort științific și 
organizatoric. Din simpla lectură a 
datelor anterioare se poate observa 
că de fapt există doar două forme 
principale prin care muzeele încearcă 
să adopte o atitudine activă în ra
porturile sale cu publicul : expozi
țiile itinerante și conferințele pe di
ferite teme Utilitatea lor este de ne
contestat, dar limitarea formelor edu
cative numai la aceste mijloace le mic
șorează de la bun început eficiența. 
Acest lucru a fost înțeles de Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste Ro
mânia, care — beneficiind de expe
riențele anilor anteriori — se pre
zintă In acest moment, la întîlnirea 
cu publicul, cu o gamă extrem de 
bogată de manifestări : lectorate de 
istoria artei pentru elevi, insumind 
12 lecții într-un an școlar ; organi
zarea unor deplasări în diverse orașe 
ale țării (in ultimii ani au fost vizi
tate orașele Caracal, Slatina, Tirgo
viște, Reșița, Birlad etc.) pentru 
expuneri periodice sub forma unui 
ciclu ; o suită de conferințe- 
lecții in timpul verii pentru toți ama
torii de artă (anul acesta, de pildă, 
se discută despre tehnicile artistice 
— evoluția picturii, sculpturii și 
graficii) ; seri muzeale — care includ 
muzica, dansul, poezia — cu parti
ciparea unor personalități ale vieții 
noastre artistice și științifice. Din pă
cate, inițiativele Muzeului de artă 
din București sint singulare, deși,

aproape u- 
a muzeu -

marginea

Concursul și festivalul

de muzică ușoară romanească

„Floarea de lotus11
ORADEA — Prin telefon de 

la Iosif Popa : Timp de mai 
multe zile, la Oradea s-a des
fășurat ediția a doua a concur
sului și festivalului de muzică 
ușoară românească „Floarea de 
lotus" — inițiat de comitetul 
municipal U.T.C. Au participat 
tineri interpreți din rindul ele
vilor, reprezentînd majoritatea 
orașelor țării. Paralel cu desfă
șurarea concursului, trei seri la 
rind, orădenii au putut să-i as
culte pe laureații primei ediții 

după aprecierile specialiștilor, difi
cultățile organizatorice sint minime 
și deloc Insurmontabile chiar pentru 
muzeele județene, care dispun acum 
de o bază materială de invidiat

Cea de-a treia — și cea mai im
portant» — concluzie formulată se 
referă la caracterul mult prea oca
zional al manifestărilor cultural-edu
cative ale muzeelor.

La Iași, prof. Gh. Bodor ne spu
nea :

— Activitatea In afara muzeului 
este completată cu expuneri șl lec
ții în școli și la sale. Dar această 
formă o folosim doar atunci cind 
sintem solicitați. Tot ocazional au 
fost ținute și lecții-expuneri în fața 
elevilor veniți să viziteze muzeele. 
De regulă, se fac obișnuitele expu- 
neri-ghid, nu lecții și cursuri organi

ACTIVITATEA MUZEALĂ SĂ FIE
MAI PUTERNIC ANGAJATĂ

ÎN MUNCA CULTURAL-EDUCATIVĂ

insă

fapt

loc

zate. O colaborare mai strinsă cu 
Inspectoratul școlar poate extinde 
activitatea. Nu am planificat 
concret o astfel de activitate.

Și la Alba Iulia am notat un 
asemănător :

— In sălile muzeului au 
lecții de istorie, ore de dirigenție. 
în acest sens, intre muzeu și școli 
există o înțelegere pe baza căreia 
LA ORICE SOLICITARE (subl. ns.) 
sălile muzeului se transformă in săli 
de clasă.

Dar de ce trebuie așteptate „so
licitările"? De ce muzeul acceptă un 
rol pasiv în loc ca el să fie fer
mentul în relațiile cu diverse insti
tuții ? Ceea ce am remarcat la in
stituțiile vizate a fost izolarea lor 
de contextul larg al vieții sociale a 
localității respective, slaba legătură cu 
acele foruri care ar putea să le faci
liteze acțiunile, cu zecile de mii de 
locuitori. Or, pentru ca activitatea 
cultural-educativă a muzeului să ca
pete consistența unei acțiuni rigu
ros gindite, metodic aplicate și con
secvent urmărite, acesta nu trebuie 
să se afle izolat în eforturile de
puse.

— Muzeul ca instituție culturală, 
aprecia Marcela Săndulescu, mu
zeograf principal la Muzeul de 
artă din București, poate pune oricind 
la dispoziție celor interesați „cartea de 
aur" a tradițiilor naționale glorioa
se. a izbinzilor spirituale ale uma
nității. Dar pentru ca „răsfoirea" ei 
să fie făcută cu folos e absolut ne
cesară o colaborare strinsă cu acele, 
organizații și instituții cu ajutorul 
cărora publicul cel mai divers poale 
fi înglobat intr-o riguroasă acțiune 
cultural-educativă.

Este drept, legăturile muzeelor cu 
școlile sint, așa cum am văzut, des
tul de strinse. Dar din sfera preocu
părilor unităților muzeistice vizitate 
lipsesc organizațiile de U.T.C. și de 
pionieri, comitetele sindicatelor, sec
țiile de invățămint, asociațiile studen
ților. Lipsesc de asemenea celelalte a- 
șezăminte culturale județene : casele 
de cultură, căminele culturale, clu
burile din marile uzine sau între
prinderi. Uneori, sălile caselor de 
cultură găzduiesc expoziții itineran
te : dar putem limita la atit activi
tatea cultural-educativă a muzeelor 
in aceste instituții ? Se pierde astfel 
din vedere o extrem de importantă 
parte a publicului, potențiali vizita
tori ai muzeelor : tineretul din fa
brici, salariații unităților economice.

La Alba Iulia, discuția cu tovară
șul Victor Drașovcan, prim-secretar 
al comitetului municipal U.T.C.. a scos 
pregnant in evidența absența colabo
rării sistematice, continue dintre mu
zeu și organizația de tineret. „In ge
neral — ni s-a spus — relațiile co
mitetului municipal U.T.C. cu mu
zeul pe linia educării patriotice, co
muniste a tineretului sînt intimplă- 
toare. Ponderea acestor legături o 
constituie vizitele la muzeu".

Apelăm din nou la experiența Mu
zeului național de artă, exemplară 
și in acest sens. Aici, expunerile au 
caracterul unui ciclu, temele ți- 
nînd cont de programa analitică 
școlară la materia 
tate. Lectoratul de 
team se organizează 
strinsă legătură cu 
școlar al municipiului, 
semenea, o colaborare 
Consiliul municipal al sindicatelor, 
cu conducerile uzinelor „23 August", 
Danubiana, Fabrica de confecții 
București etc., in scopul invitării pe
riodice a muncitorilor din aceste în
treprinderi în sălile muzeului. Și re
zultatele nu au lntîrziat să se vadă. 
Statisticile întreprinse demonstrează, 
cu cifre concludente, că acolo unde 
există o bogată activitate cultural-e
ducativă a muzeului se Înregistrează 
și o substanțială creștere a numă
rului de vizitatori. Prestigiu! insti
tuției culturale 
proporțional cu 
depusă.

Ni s-a vorbit 
timpul 

de speciali- 
care amin- 
în cea mal 
inspectoratul 

Există, de a- 
apropiată cu

este așadar direct 
activitatea culturală

extrem de mult în 
anchetei noastre despre

a festivalului „Floarea de lotus", 
precum și pe cițiva soliști de 
muzică ușoară consacrați. La 
actuala ediție a concursului oră- 
dean de muzică ușoară, marele 
premiu a revenit elevei Angela 
Ciochină, In virstă de 16 ani, din 
Piatra Neamț, iar premiul ju
riului a fost obținut de Elena 
Toma din Tirgoviște. O dată cu 
inminarea premiilor, laureații 
acestei ediții a concursului au 
susținut duminică seara un spec
tacol de gală.

PROGRAMUL I

cercurile de „Prieteni al muzeului". 
Din păcate, in cele mai multe locuri, 
ele au rămas la stadiul de intenții, 
deoarece — nejustificat — persistă 
concepția stranie câ ele nu constituie 
atit un sprijin pentru instituția cul
turală respectivă, cit mai mult o îm
povărătoare îndatorire suplimentară.

— Fără îndoială — aprecia dr. 
Florian Georgescu, director al Mu
zeului de istorie al Republicii Socia
liste România, abordarea formală 
a acestei probleme nu poale duce de-, 
cit la un rezultat modest. Prietenii 
muzeului sint, indiferent de virsta 
și numărul lor, cei cc-și manifestă 
dorința de a colabora și de a spri
jini muzeul. La rindul său, acesta 
iese in intimpinarea prietenilor săi, 
asigurindu-le o ‘ ' 
de informare și 

îndrumare, o bază 
un cimp de mani

festare. îmbina
rea unor preocu
pări reciproce stă 
la baza deplinei 
reușite a legătu
rilor dintre mu
zeu șl cercul pri
etenilor lui. In
vestigațiile noas
tre ne permit să 
tragem concluzia 
că, în momentul 
de față, legături
le stabilite între 
muzee și diferite 
instituții sint no- 

rînd prin aspectul 
abia apoi prin cel 

instructiv-

tabile in primul 
lor cantitativ și 
calitativ, de eficiență 
educativă. La muzeul de artă al țării 
se întreprinde un studiu psiho-peda- 
gogic privindu-i pe tinerii vizita
tori, dar și această inițiativă ră- 
mine singulară. De aceea, după 
cum aprecia dr. Florian Geor
gescu, nu ar fi lipsită de interes 
„crearea unui grup mixt, alcătuit din 
specialiști din muzeu și din învăță- 
mînt, care să studieze și să funda
menteze științific colaborarea siste
matică dintre muzeu și școală". A- 
cest colectiv ar urma să elaboreze 
propuneri concrete privind introdu
cerea in programele analitice a u- 
nor activități practice cu elevii și 
studenții.

Muzeele, s-a subliniat de nenumă
rate ori in cadrul anchetei noastre, 
au datoria — mai ales în aceste moȚ 
mente cind întreaga națiune este 
preocupată de înfăptuirea programu
lui de măsuri propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, pentru întărirea spiritului 
partinic, revoluționar al întregii ac
tivități politico-ideologice din țara 
noastră — să-și aducă o contribuție 
substanțială la realizarea acestei im
portante sarcini. Numai ieșind din o- 
bișnuita sală de expoziție in gran
diosul for public — MUZEUL îșl 
poate verifica adevărata măsură 
eficacității sale educative.

Radu CONSTANTINESCU 
Manole CORCACI 
Stefan DINICA

Cercetarea in domeniul materialelor refractare
poate și trebuie să progreseze mai rapid!

Astăzi nu se poate concepe obține
rea unor oțeluri și aliaje superioare, 
fără cuptoare siderurgice moderne, 
iar realizarea acestora din urmă cere 
o mare varietate de produse refrac
tare, de înaltă calitate Cu toate suc
cesele obținute, cu toată gama spo
rită de astfel de materiale produse 
In prez^pt, nu se poate spune, totuși, 
că, in acest domeniu, se ține pasul 
cu cerințele industriei noastre side
rurgice, aflate în plin avint. O do
vadă o constituie și faptul că impor
tul diverselor soluții și materiale de 
profil are incă o pondere destul de 
mare. Cum s-ar putea remedia a- 
ceastă situație ?

întrebarea a fost adresată ing. Bu
jor Roșea, directorul general al Cen
tralei industriale de materiale re
fractare — Alba Iulia, care ne-a răs
puns :

— în primul rind, prin „folosirea 
mal bună a forțelor proprii de cer
cetare, tehnice și muncitorești", po
trivit indicației cu caracter general 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea sa la Con
sfătuirea de lucru a activului de 
partid dfn domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educa
tive. Pentru a duce la Îndeplinire în 
condiții optime această indicație, va 
trebui ca in întreaga noastră activi
tate să se facă simțită „ințelcgcrea 
clară a necesității de a pune pe pri
mul plan forțele proprii, folosirea 
muncii șl conștiinței proprii, a pri
ceperii proprii", așa cum arăta in 
continuare secretarul general al par
tidului.

Concret, ne vom mobiliza ca 
să asimilăm o serie întreagă de 
materiale procurate deocamdată din 
import, ceea ce a făcut ca balanța de

cinema

20,15.

• Parada Circului (ecran pano
ramic) . PATRIA — 10; 12,45; 15,30; 
18; 20,30.
O Cromwell : SCALA — 10; 13,30;
17; 20,30, CAPITOL — 8.30; 11,15; 
14,15; 17,15; 20.15, la grădină —
19.30.
o CintArcțul buclucaș : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Asediul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA — 
9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL —
9; 12,30; 10,15; 20, BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, FAVORIT —
9,15; 12,30; 16; 19,30, GRADINA
DOINA — 19,30.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
0,30; 12,15; 16; 19.
• Simon Bolivar : EXCELSIOR
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, AU
RORA — 9; 11,15, 13,30; 15,45; 18; 
GRADINA HERĂSTRĂU - 19,30, 
GRADINA AURORA 22,X.
o Brigada Diverse in alertă : 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15, BUZEȘTI — 15,30; 18, la gră
dină — 20,15, LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 19,45, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 13,15; 20,30.
• Tick, Tick, Tick : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18, 
MODERN — y; 11,15;
13,15; 20,30, la grădină -
• Săptămina nebunilor : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20. COSMOS
— 15,30; 10; 20.15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Floarea soarelui : PACEA — 

5; 18; 20, FLOREASCA — 15,30;
20,30, POPULAR — 15,30; 18; 

5.
Cum am declanșat ai doilea 
boi mondial : ÎNFRĂȚIREA 

INTRE POPOARE — 15,30; 19. 
© Omul orchestră : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
O Spartacus : CINEMATECA (sala 
Union), — 9; 12,15; 15,30; 19.
o Meridianul zero : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.

de amortizare

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune literara q Anchetă. 
Programa analitică șl cărțile 
de literatură română din li
brării 0 Cronica literară. Za- 
haria Stancu : „Poezii" voi. 
I și II.

18,15 „Brățara de aur". Emislune- 
concurs pe meserii realizată 
de Redacția de tineret a Tele
viziunii în colaborare cu C.C. 
al U.T.C.

19.10 Tragerea 
ADAS.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul
20.10 Reflector.
20,25 Instrumente _________ ____

neștl. Emisiunea vă prezintă 
secvențe din cea de-a IlI-a 
ediție a Festivalului național 
de instrumente populare care 
s-a desfășurat recent la 
Turnu-Severln.

20,45 Seară de teatru : „Comu-

de seară.

populare româ-

produse refractare pe anul 1970 să 
se încheie cu un deficit considerabil, 
ca multe solicitări ale beneficiarilor 
să fie acoperite insuficient, sau să 
rămînă neacoperite. Aceste carențe se 
datorează în bună măsură faptului 
că, deși confruntată eu probleme tot 
mai complexe, centrala noastră nu a 
reușit, pină de curînd, să-și grupeze 
corespunzător forțele cercetării de 
speoialitate. Fiecare unitate de pro
ducție iși rezolva singură și doar 
parțial cerințele, prin mijloacele de 
care dispunea sau apelind la uni
tăți științifice de nivel departamen
tal : Institutul de cercetări metalur
gice (I.C.E.M.), Institutul de stu
dii și proiectări metalurgice 
(I.P.R.O.M.E.T.). O asemenea dis
persare de forțe și activități avea 
consecințe dintre cele mai nedorite : 
nu permitea stabilirea obiectivelor 
esențiale, majore ale sectoarelor de 
produse refractare pe linia cercetării, 
proiectării și asimilărilor ; ducea la 
îngreunarea colaborărilor și tergiver
sarea finalizării unor lucrări : favo
riza existența unor paralelisme etc.

— întruclt vorbiți despre toate a- 
cestea la trecut, trebuie să înțelegem 
că au fost luate măsurile necesare ?

în discuție a intervenit Gheorghe 
Ignat, șeful serviciului de organi
zare a muncii :

— Consiliul de administrație al 
centralei noastre a înscris, printre 
sarcinile prioritare, preluarea unei 
importante părți din activitatea de 
cercetare șl proiectare. Practic, de 
citeva luni a luat ființă, la nivelul 
centralei, un serviciu de studii și 
proiectări, deocamdată încă in curs 
de organizare. Tot recent a fost înfi
ințat și serviciul de cercetare — cu

• Un italian in America t DACIA
— 8,30—20 în continuare,
• Secretul planetei maimuțelor ! 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină — 
20,15, CIULEȘTI — 18,30; 17,45; 20.
• Riscul : FLACĂRA — 15,30 18; 
20.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
VICTORIA — fl; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, la grădină — 20, FLA
MURA — 9, 11,15; 13,30; 15; 18,15;
20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : LU
MINA — 9—16 in continuare ; 18,15;
20,30.
• Ii cunoașteți pc Urban ? : U- 
NIREA — 15,30; 10.
• Notre Dame de Paris : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
o Direcția Berlin : MUNCA — 18; 
18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
O Roata vieții : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O floare și doi grădinari : 
CRINGAȘI — 10; 15,30; 19, VITAN
— 16, la grădină — 20, LAROMET
— 15,30; 18,45.
O Capcana : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
o Greșeala fatală : MOȘILOR — 
15,45; 17,45 la grădină — 20.
• Hello Dolly : GRĂDINA SE
LECT — 19,30, GRADINA FESTI
VAL — 19,30.
• Jandarmul se însoară : GRĂ
DINA UNIREA — 20.

e Teatrul Național . Cara-
giale“ (sala Comedia) : Cui 1-e fri
că de Virginia Woolf? — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Comedie cu ol
teni — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu’* (la Teatrul de 
vară „23 August") : Fetele Dldlnel 
— 20.
e Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
migiu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 20: 20,45.

Reder,

niștii" de Ion Marina. Men
țiune la concursul de scenarii 
TV. In distribuție : Emanoll 
Petruț, Mihaela Dumbravă, 
Costel Constantin, Constan
tin Brezeanu, Marius Pepino, 
Mircea Cojan, Jean r.zlzr.
Dem. Savu, Ștefan Bănică, 
Mihai Heroveanu, ” 
Stavăr. Regia : 
Muntcanu.

21,45 Tele-varletățl.
22,15 Oameni șl fapte.
22,35 Telejurnalul de noapte.

Romeo 
Domnița

PROGRAMUL II
20.10 Tineri interpreți : Nicolae 

Bilciurescu (vioară) șl Crim- 
hilda Crlstescu (plan). In pro
gram : Sonata „Kreutzer" do 
Beethoven.

20,33 Desene animate.
20,45 Muzică ușoară românească.
20,55 Blocnotes de Eugen Mândrie. 
21,05 Buletin de știri.
21.10 Cărți șl idei. Literatura ro

mână între 1900—1916 șl im
perativele actuale în cerceta
rea istoriei literare — de Con
stantin Ciopraga. Participă : 
Ion Dodii Bălan, Valeriu 
Răpeanu.

21,30 Film serial : „Atragem focul 
asupra noastră" (VI).

i

două compartimente — care. Împre
ună cu serviciul de studii și proiectări, 
va trebui să abordeze cit mai grabnic 
o serie de obiective de maximă ur
gență.

După cum am aflat în timpul des
fășurării anchetei noastre, la înche
garea acestor servicii un rol impor
tant a revenit colectivelor de cerce
tători și proiectanți care au activat 
anterior in cadrul diferitelor unități 
de producție. Printre acestea se nu
mără. de pildă, colectivul laboratoru
lui uzinal de la întreprinderea „Re
fractara". din localitate. Precizări jn 
legătură cu felul cum vor sprijini 
noile servicii unitățile subordonate 
centralei' ne-au fost oferite de lng. 
Ion Negrea, directorul uzinei „Carbo- 
chim“-Cluj :

— Unul dintre compartimentele 
serviciului de cercetare va fl profilat 
pe probleme care preocupă în mod 
deosebit uzina noastră : producerea 
materialelor abrazive și cărbunoase, 
avind un specific aparte, în cadrul 
familiei materialelor refractare. Vor 
putea fi abordate astfel teme cu un 
caracter mai pronunțat de aplicativi
tate fără a se pierde din valoare u- 
nele aspecte fundamentale.

Considerind binevenite aceste mă
suri, am căutat să vedem care este 
efectul lor practic. Ne-am adresat, 
așadar, ing. Carol Krelssl, șeful ser
viciului de cercetare, care ne-a decla
rat :

— Noi pornim de la unele rezul
tate obținute anterior, cum sint re
țetele. pe bază de materii prime in
digene. pentru obținerea produselor 
refractare tcrmoizolatoare. sau cea a 
cimentului superaluminos (realizată 
împreună cu Institutul de cercetări 
metalurgice). Mal amintesc și soluți

Vizitele delegației Partidului
Comunist din Japonia, condusă

de Kenji Miyamoto
Delegația Partidului Comunist din 

Japonia, condusă de tovarășul Kenjt 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, și-a continuat 
luni vizita in județul Dolj. Dele
gația a fost însoțită de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Dimineața a avut loc o întîlnire 
cu activul Comitetului județean de 
partid. Cu acest prilej, tovarășul 
Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
a făcut o expunere asupra Istoricu
lui acestui teritoriu, a mutațiilor 
social-economice petrecute aici în 
anii construcției socialiste. Vorbito
rul s-a referit, de asemenea, la pre
ocupările actuale ale comitetului ju
dețean de partid și organizațiilor de 
partid din această parte a țării.

Tovarășul Kenji Miyamoto, cei
lalți oaspeți s-au interesat de modul 
de organizare a activității comitetu
lui județean de partid, comitetelor 
municipal, orășenești și comunale 
din județ, de diferitele aspecte ale 
muncii pe care acestea o desfășoară 
în rindul oamenilor muncii.

S-a vizitat, apoi, uzina „Electro- 
putere", întreprindere unde se rea
lizează aproape o treime din pro
ducția industriei electrotehnice ro
mânești. Ing. Mihai Liculescu, direc
tor general al grupului de uzine, a 
făcut o expunere privind profilul 
întreprinderii, nivelul producției și 
perspectivele sale de dezvoltare In 
actualul cincinal.

La încheierea vizitei, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia a

Lucrările Conferinței
internaționale Pugwash

Luni dimineață, participanțil la cea 
de-a XXl-a Conferință Pugwash 
s-au întrunit, in ședință plenară, 
pentru a asculta concluziile desprin
se din dezbaterile care au avut loc 
in cele cinci grupe de lucru. în con
tinuare, discuțiile s-au referit la de
finitivarea documentului final al 
conferinței.

După-amiază a avut loc o masă 
rotundă, organizată de studenții a- 
mericani și români participant la 
lucrările conferinței. Cu acest pri
lej, au fost abordate problemele pri- 

ZALĂUL
(Urmare din pag. I)

misiuni de maximă importanță pen
tru economia județului, pentru ridi
carea rapidă a industriei lui la co
tele exigenței actuale ale industriei 
țării. Pe inginerul-șef, Anton Wille, 
îl întilnim in hala mare, la linia de 
bataj, destrămare-batere a materiei 
prime. Aici, echipa condusă de zi
darul Andrei Tolnay lucrează la fi
nisarea halei. Față de grafic, con
structorii sînt în avans cu aproape 
trei luni. Prin aceasta se va realiza 
o producție suplimentară de aproape 
2 milioane lei.

ile pentru produsele clincherizate, 
necesare bateriilor de cocs de la 
Combinatul siderurgic Galați. O di
recție importantă a activității noastre 
va continua să fie cea legată de îm
bunătățirea calității produselor, cu a- 
tit mai mult cu cit, în unele cazuri 
(perfecționarea sistemului de briche- 
tare a argilelor, de exemplu), s-a ob
ținut nu numai o îmbunătățire a in
dicilor calitativi, dar șl economii im
portante de materie primă. In acest 
domeniu există Încă multiple posibi
lități, care ar fi fructificate într-o 
mai mare măsură dacă am dispune 
de personalul necesar.

Și alți interlocutori menționau, ca 
un serios impediment, lipsa de spe
cialiști, cu toate că — fapt subliniat 
cu tărie — dotarea tehnico-materială 
a serviciului de cercetare este la 
înălțime, puțind tenta pe orice spe
cialist pasionat.

Au fost făcute eforturi, s-au luat 
unele măsuri, dar posturile respective 
continuă să rămînă, în majoritatea 
loc, vacante. „Nu sint specialiști" — 
ni se spune. O sugestie, for
mulată în cadrul anchetei, se
adresează Ministerului Industriei 
Metalurgice. Ea se referă la
folosirea rațională a specialiștilor 
din domeniul materialelor refractare 
— actualmente dispersați in 
toate unitățile de acest profil 
tară.

Sînt cîteva dintre aspectele 
condiționează progresul rapid al 
cetării din acest domeniu, angajarea 
ei mai susținută în rezolvarea mul
tiplelor cerințe ale producției.

mai 
din

care 
cer

Inq. Ion LAZAR 
D. ȘTEFAN 

semnat In cartea de onoare ■ uzi
nei.

In continuare este vizitată cetate* 
chimiei Olteniei — Combinatul chi
mic din Craiova. In fața unei ma
chete, lng. Oliviu Popa, director 
tehnic al unității, a prezentat aceas
tă mare Întreprindere, dind expli
cații asupra eficienței economice ■ 
chimizării gazelor naturale, modului 
în care este transformată această 
însemnată bogăție naturală a țării 
în Îngrășăminte chimice.

Ultimul obiectiv al vizitei membri
lor delegației Partidului Comunist din 
Japonia pe meleagurile Doljului l-a 
constituit Complexul de sere Ișalnîța. 
Aici, inginerul șef al complexului — 
Gheorghe Enache — a înfățișat oaspe
ților avantajele materiale ale amena
jării celor aproape 150 ha de sere cara 
dau anual în două cicluri de produc
ție circa 20 000 tone roșii și alte le
gume. Membrii delegației s-au inte
resat de tehnologia producției și da 
gradul de mecanizare a lucrărilor etc.

In unitățile vizitate, ca și pe între
gul traseu parcurs, populația Cralo- 
vei a salutat cu căldură pe membrii 
delegației Partidului Comunist dij. 
Japonia. Oaspeții au adresat colec
tivelor unităților vizitate urări de noi 
succese In activitatea rodnică pe care 
o desfășoară, exprimînd cuvinte de 
apreciere la adresa realizărilor ob
ținute.

Seara, delegația Partidului Comu
nist din Japonia a sosit la Pitești. L* 
intrarea pe meleagurile argeșene oas
peții au fost întimplnați de tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Ar
geș, președintele consiliului popular 
județean, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

(Agerpres)

vind rolul studenților In dezvoltarea 
economică și socială. în acest seni 
au fost făcute considerații pe mar
ginea profilului moral politic și pro
fesional al viitorilor specialiști. O 
altă temă discutată s-a referit Ia ro
lul activ al tineretului în rezolvarea 
problemelor fundamentale ale con
temporaneității. Discuțiile s-au pur
tat în cadrul unei ambianțe cordiale, 
prilejuind un interesant schimb de 
opinii.

(Agerpres)

Hă-

Ca șl pe șantierul uzinei de armă
turi, și la filatura de bumbac am 
intilnit aceeași mobilizare in muncă. 
Florin Lazea, ingincr-șef de lot, ne-a 
relatat oarecum incurcat :

— Mi-ar fi tare greu să spun care 
anume dintre constructori s-au re
marcat in mod deosebit. Sînt aici 
sute și sute de constructori, toți la fel 
de pricepuți și de harnici. Și totuși, 
nume ca Vasile Alexâ, un maistru 
tinăr dintre cei mai respectați și as
cultați pe șantier, Enache Toma, 
„castorul" nostru — cum a fost denu
mit aici pentru că el sapă la mari 
adincimi, merită cu deosebire amin
tite.

Constructorii sălăjenl veniți de p* 
toate șantierele țârii Iși fac pe depliri 
datoria. Ei sint acela cure au pus 
piatra unghiulară a dezvoltării in
dustriale a Sălajului, reușind să-și 
respecte sarcinile și angajamentele. 
Pe locurile unde odinioară nu se în- 
timpla nimic, constructorii au Înălțat 
coloane de fier și beton, au ridicat 
principalele obiective industriale ala 
județului Sălaj.

— De aici, atunci clnd nu va mai 
fi nevoie de noi — și nu va trece 
mult timp pină atunci — vom plec» 
mai departe, îmi spunea lng. 
prian, nu fără o undă de regret.

La Șimleul Silvaniei îi așteaptă 
una dintre cele mai importante in
vestiții ale actualului cincinal: fabri
ca de pinzeturi impregnate.

...Peste cîteva zile, aproape 700 ti
neri muncitori textiliștl, care abia 
au terminat cursurile de pregătire, 
urmează să pună în funcțiune mo
derna filatură. Alți aproape 500 mun
citori și maiștri, calificați In diferit* 
colțuri ale țării, vor minui tehnic* 
modernă de la Uzina de armături 
metalice.

Constructorii !1 așteaptă. Ora pre
dării obiectivelor se apropie. Acest* 
prime contingente de muncitori au 
început opera de metamorfozare * 
Zalăului lntr-un centru industriaL 
Zalăul a părăsit, o dată pentru tot
deauna, drumul anonimatului. Creș
terea necontenită a numărului de sa- 
lariați în industrie a atras după sin* 
construirea a mii de apartamente. 
De altfel, cele două cvartale da 
blocuri, in care locuiesc și vor locui 
muncitorii de la Uzina de armături 
metalice șl de la filatură, se află In 
imediata apropiere a zonei industrial* 
zălăoane. La acestea se adaugă *poi 
construirea unor importante obiecti
ve social-culturale, a unor unități d* 
prestații și de servicii publice la ni
velul cerințelor orașului — printr* 
care o autogară pentru călători, b 
stație C.F.R., mai multe complex* 
comerciale, un hotel turistic.

Pe platforma Industrială a Zalăului 
se plămădește platforma solidă a 
unor ample prefaceri În fizionomia 
orașului, in viața locuitorilor săL
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Excelenței Sale NICOL AE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
V fi roc sâ acceptați sincerele urfiri de fericire $i de prosperitate pe 

care poporul Voltei Superioare, guvernul său și eu personal le adresăm 
Excelenței Xoastre și poporului român, cu prilejul sărbătorii sale naționale.

Cu cea mai Înaltă considerație.
General SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

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

si filozofia stiintei

Cronica zilei

Luni ru continuat la București lu
crările celui de-al lV-lca Congres in
ternațional de logică, metodologie și 
filozofia științei.

Au fost prezentate expunerile : 
secția I — „Cercetări asupra arit
meticii de ordinul 11“ de A. Mos- 
towski (Polonia) ; „Logica elementa
ră- de acad. Gr. C. Moisil (Roma
nia) ; — secția a IX-a — „Posibili
tățile aplicării matematicilor pentru 
științele psihologice- de F. Bresson 
(Franța) ; — secția a XH-a — „Ra
ționalitate și obiectivele in schimba
re in cercetarea științifică" de S. 
Toulmin (S.U.A.). Totodată a avut loc 
simpozionul pe tema „Despre obiec- 
t.ritatea probabilității" (dedicat me
moriei lui R. Carnap) la care au luat 
cuvintul P. Suppes (S.U.A.), R. N. 
Giere (S.U.A.), I. Hacking (Anglia), 
W. StegmuUer (R.F. a Germaniei), 
și simpozionul cu tema „Despre auto
matele celulare și importanța lor 
pentru fundamentele biologiei** in 
cadrul căruia au vorbit M. Beckner 
(S.U.A.), M. Arbib (S.U.A.), G. Her
man (S.U.A.), A. Lindenmayer (Olan
da), V. Varshavsky (U.R.S.S.).

In continuare, lucrările congresului 
s-au desfășurat în cadrul diferitelor 
secții de lucru. La secția I au fost 
prezentate comunicările : „Despre re- 
zolvabilitatea problemei deciziei pen
tru calculul secvențial al predicatelor 
fără prescurtări" — V. A. Smirnov 
(U.R.S.S.) ; „Rezolvabilitatea proble
mei deciziei pentru clasa formulelor 
proprii- — R. A. DiPaola (S.U.A.) ; 
„Aplicații ale fosingului la teoria 
grupurilor algebric închise" — A. Ma- 
cintvre (Anglia) ; „O generalizare a 
stratificării- A. Oberschelp (R. F. a 
Germaniei) *, „Asupra logicii lui Hei- 
ting4* de Gh. S. Nadiu (România) ; 
..O cercetare asupra logicilor superin- 
tuiționistâ" — A. V. Kuznețov, V. J. 
Gerchiu și M. F. Ratza (U.R.S.S.) ; 
„Calculul aritmetic al propozițiilor"
— M. Sanches-Mazas (Elveția) ; 
„Două rezultate in teoria enume- 
rației", — I. A. Lavrov (U.R.S.S.) : 
..Algoritme normale Markov fără 
formulă de conchidere" — G. Ger
mano (Italia). La secția a IV-a : 
..Logismul lui Carnap" — H. G. Boh- 
nert (S.U.A.) ; „Teoria categoriilor 
semantice și analiza noțiunii de formă 
logică" — E. D. Smirnova (U.R.S.S.) : 
„Logica nonfregeanâ" — R. Suszko 
(Polonia) ; „Critica unor argumente 
uzuale in sprijinul tezei lui Church"
— W. J. Thomas (S.U.A.) : „Reflecții 
pe marginea interpretării teoriei kan
tiene a construcției conceptelor mate
matice la E. W. Beth" — E. Radu 
(România) ; „Paradoxul lui Grelling : 
observații despre gramatica logicii 
sale" — L. Peterson (S.U.A.) ; „Prin
cipiul dualității in logica formală" — 
P. Bieltz (România) ; „Noetica sem
nificației și constructivității“ — Cri
zantema Joja (România). La secția 
a V-a : „Referitor la criteriile gene
rale pentru lege probabilă- — D. I. 
Schulz (R. F. a Germaniei) ; „Cu ce 
se aseamănă legea" — W. Hoerlng 
(R. F. a Germaniei) ; „Formalizarea 
teoriilor empirice și semantica lor" — 
E. Agazzi (Italia) ; „Problema exis
tenței obiectelor teoriei" — P. Yolon 
(U.R.S.S.) ; „Raporturile reciproce in

LUCRĂRILE UNOR COMISII 
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale
Luni, 30 august 1971, Comisia pen

tru sănătate, muncă și asigurări so
ciale a Marii Adunări Naționale a 
dezbătut, sub conducerea tovarășu
lui Gheorghe Vasilichi, președintele 
comisiei, concluziile rezultate din a- 
naliza efectuată, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, asupra activității 
de ocrotire a sănătății in țara 
noastră.

La ședință au participat tovarășul 
dr. Dan Enăchescu, ministrul sănă
tății, președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Naționale, 
cadre din conducerea ministerelor 
care au rețea sanitară proprie, repre
zentanți ai conducerii altor organe ale 
administrației de stat și obștești și 
unii specialiști în domeniul ocrotirii 
•ănătățiL

Comisia pentru
Comisia pentru politică externă a 

Marii Adunări Naționale s-a întrunit 
in ședință in ziua de luni, 30 august 
1971, sub președinția tovarășului Mi
hai Dalea.

Membrii comisiei au examinat și 
discutat, din însărcinarea Consiliului 
de Stat, Proiectul de decret privind 
aderarea Republicii Socialiste Româ
nia la Convenția internațională pen
tru protecția vegetalelor și Proiectul 
de decret pentru ratificarea unui a- 
mendament la Convenția privind 
aviația civilă internațională.

De asemenea au fost analizate și 
dezbătute Proiectul de decret privind 
ratificarea Acordului comercial intre 
Republica Socialistă România și Ca

Semnarea acordului de cooperare 
în domeniul folosirii energiei atomice 

în scopuri pașnice intre România și India
La 30 august a.c. a avut loc. la 

Comitetul de Stat pentru Energia 
Nucleară, semnarea Acordului de 
cooperare in domeniul folosirii e- 
nergiei atomice in scopuri pașnice 
între guvernele Republicii Socialiste 
România și Indiei.

Acordul a fost semnat din partea 
română de către Adrian Georgescu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, iar 

tre știință și artă" — A. Stoicov (Bul
garia) : „Demonstrație prin fapte și 
informația semantică- — M. V. Po- 
povici (U.R.S.S.) ; „Cunoașterea știin
țifică bazată pe observație, pe teorie" 
— C. Grecu (România) ; „Critica ra
ționalității aplicată la anumite situa
ții de fapt, mijloc pentru efectuarea 
deciziei" — Samuel E. Gluck (S.U.A.) ; 
„Clasificare, criterii și evidență" — 
A. J. Lyon (Anglia) ; „Analiza meta- 
tcoretică a teoriei sistemelor" — V. N. 
Sadovsky (U.R S.S.); „Caracterul per
suasiv al limbajului" — T. Pawlow
ski (Polonia). Secția a Vil-a : „Fun
damentarea teoretică necuantică a 
așa-numitei logici cuantice'* — M. S. 
Watanabe (S.U.A.) ; „Logica cuanti
că" — V. Sotirov (Bulgaria) ; „Com
plementaritatea ca logică cuantică a 
contextelor", — P. A. Heelan (S.U.A.); 
„Problema determinismului in meca
nica cuantică", — P. G. Kard 
(U.R.S.S.) : „Unele interpretări meto
dologice și filozofice ale „mecanicii 
invarianților", — L. Sofonea (Româ
nia) ; „Unele implicații ale axioma- 
tizării fizice", — F. Quelon (Anglia) ; 
„Contribuții la axiomatizarea mecani
cii clasice a punctului material", — A. 
Froda (România); „Concepția lui Mach 
asupra forțelor inerțiale", — R. S. 
Metzger (S.U.A.) ; „Logica și ecua
țiile diferențiale", — J. L. Ilic și
J. R. Ilic (Iugoslavia) ; „Unele con
secințe fizice și epistemologice ale 
principiului informației", — J. Pin- 
kava (Cehoslovacia) ; „Funcția gno
seologică a diferitelor tipuri de ipo
teze in fizica modernă", — G. Kli- 
maszewsky (R. D. Germană) ; „Pro
gresele științei și evoluția sistemelor 
materiale", — I. Kuznețov (U.R.S.S.). 
Secția a X-a : „Probleme ale meto
dologiei și filozofiei istoriei științe
lor", — Ph. P. Wiener (S.U.A.) ; „Me
todele istorice și funcțiile lor în ști
ința contemporană", — V. I. Stolja- 
rov (U.R.S.S.) ; „Selectarea faptelor 
istorice", — V. Liveanu (România) ; 
„Repetarea succesiunii în cunoașterea 
istorică" — A. Ignatov (Bulgaria) ; 
„Gindirea matematică aplicată la 
studiul modern al istoriei", — R. Cio- 
ca i-Ivănescu (România) ; „Filozofia 
și științele politice", — O. Trăznea 
(România) ; „O axiomatizare a 
timpului istoric", — W. Leinfellner 
(S.U.A.) ; „Legi de evoluție in știin
țele sociale" — S. Gale (S.U.A) ; 
„Inferențe cauzale in tehnica regle
mentării juridice", — G. Mihai-Lucen 
(România).

★

Tu aceeași zi in clădirea Universi
tății a fost deschisă o expoziție a 
publicațiilor de specialitate. Sint ex
puse peste 1 000 de cărți și reviste 
din mai multe țări. Ele oglindesc 
contribuția actuală a oamenilor de 
știință Ia dezvoltarea logicii, filozo
fiei și metodologiei științelor. Stan
dul românesc se remarcă prin larga 
sa arie de cuprindere și numărul ex
ponatelor, ■ el constituind o expresie 
a aportului adus de către savanții 
din țara noastră la circuitul interna
țional al valorilor științifice, la pro
gresul cercetărilor de specialitate.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

ln raportul prezentat și in cursul 
dezbaterilor s-au evidențiat realiză
rile obținute în domeniul ocrotirii 
sănătății și au fost relevate unele de
ficiențe. Pe baza constatărilor și a 
propunerilor făcute, comisia a pro
pus măsuri menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității Ministeru
lui Sănătății, precum și a altor or
gane ale administrației de stat, în 
domeniul ocrotirii sănătății popu
lației.

Comisia pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale a Marii Adunări 
Naționale urmează să înainteze Con
siliului de Stat raportul cuprinzind 
concluziile și propunerile sale.

(Agerpres)

politică externă
nada și Proiectul de decret privind 
ratificarea înțelegerii stabilite prin 
schimbul de scrisori din 1 iulie 1970, 
care fac parte integrantă din Con
venția consulară dintre Republica So
cialistă România și Regatul Belgiei. 

Proiectele de decrete au fost pre
zentate de tovarășii Ion Stanciu, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și 
apelor, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Mircea Bădică, secretar general la 
Ministerul Comerțului Exterior.

Comisia pentru politică externă a 
avizat favorabil proiectele de decrete.

(Agerpres)

din partea indiană de S. Than, am
basadorul Indiei la București.

La semnare au fost prezenți prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, și 
V. Sarabhai, președintele Comisiei de 
Energie Atomică a Indiei. Au asis
tat funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și Comite
tul de Stat pentru Energia Nucleară, 
precum și membri ai Ambasadei In
diei la București. (Agerpres)

întilnirea delegației militare 
a R. P. Chineze cu ofițeri 
din garnizoana București

Luni dimineață, delegația militară 
chineză, condusă de tovarășul Li Dâ- 
șin, a vizitat Academia Militară. 
Membrii delegației au participat apoi 
la o intilnire cu ofițeri din garnizoana 
București.

întilnirea a fost deschisă de genc- 
ral-locotenent Nicolae Militaru, co
mandantul garnizoanei București.

Luind cuvintul, general de armată 
Ion loni|4 a adresat in numele mili
tarilor români un călduros salut dele
gației militare a Republicii Populare 
Chineze.

După ce a relevat succesele obți
nute de poporul chinez in anii con
strucției socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, vorbito
rul a infâțișat pe larg realizările po
porului român in îndeplinirea progra
mului elaborat de cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

Poporul român — a arătat vorbi
torul — muncește cu convingerea că 
realizările obținute in construirea 
socialismului, in întărirea patriei sale 
reprezintă, totodată, o contribuție la 
creșterea prestigiului și influenței 
socialismului in lume, la intărirea 
forțelor antiimperialiste, la cauza ge
nerală a progresului.

In continuare, general de armată Ion 
Ioniță a subliniat hotărirea nestră
mutată a oamenilor muncii, strîns 
uniți in jurul partidului, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a construi societatea 
socialista multilateral dezvoltată, de 
a spori puterea de apărare a patriei. 
In centrul politicii sale externe, 
România situează neabătut intărirea 
și adincirea continuă a prieteniei, 
alianței și colaborării multilaterale cu 
toate statele socialiste pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, ale res
pectării independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, ne
amestecului in treburile interne, 
întrajutorării tovărășești și avantaju
lui reciproc. în acest context, vorbito
rul a arătat că in conformitate cu po
litica profund internaționalistă a Par
tidului Comunist Român, armata 
noastră întărește colaborarea cu for
țele armate ale celorlalte state parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
dezvoltă prietenia și colaborarea cu 
armatele tuturor țărilor care constru
iesc noua orinduire, pe baza stimei, 
respectului reciproc și spiritului to
vărășesc.

Subliniind că poporul român, mi
litant hotărit pentru triumful idea
lurilor de libertate și progres ale 
umanității, se pronunță cu fermitate 
împotriva politicii agresive a impe
rialismului, sprijină activ lupta po
poarelor împotriva asupririi străine, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stătător 
destinele, vorbitorul a relevat că oa
menii muncii din România, partidul 
comunist și guvernul țării noastre iși 
afirmă solidaritatea neclintită și spri
jină activ lupta dreaptă a popoare
lor vietnamez, laoțian și khmer îm
potriva agresiunii americane, se ri
dică cu hotărire pentru încetarea 
războiului din Vietnam, din întreaga 
Indochină, pentru soluționarea poli
tică a acestui război prin retragerea 
totală a trupelor Statelor Unite ale 
Americii, pentru ca popoarele din 
această zonă să-și poată hotărî dez
voltarea lor fără nici un amestec din 
afara.

In cuvintul său, vorbitorul a subli
niat dezvoltarea continuă a legături
lor de prietenie dintre popoarele ro
mân și chinez, relevind că recenta vi
zită a delegației de partid și guver
namentale române, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in R. P. 
Chineză și in celelalte țări socialiste 
ale Asiei reprezintă un moment de 
importanță istorică in dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre partidele 
și țările noastre, a colaborării in toate 
domeniile de activitate, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii in lume.

A luat apoi cuvintul Li Dă-șîn, 
care a mulțumit pentru primirea de 
care s-a bucurat delegația militară 
chineză în România și, in numele 
poporului chinez și al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, a 
adresat poporului român și forțelor 
armate ale țării noastre salutări cor
diale și un salut de luptă.

In continuare, relevind glorioasa 
tradiție revoluționară a poporului ro

Recepție oferită
de ambasadorul R. P. Chineze

Ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, Cian Hai-fun, 
a oferit luni seara o recepție cu pri
lejul vizitei oficiale de prietenie in 
țara noastră a delegației militare 
chineze, condusă de tovarășul Li 
Dă-șin.

Au luat parte general de armată 
Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, 
general-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor arma
te și șef al Marelui Stat Major, ge
neral-colonel Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate și secre
tar al Consiliului Politic Superior, 
general-locotenent Ion Dincă, adjunc- 
ții ministrului, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, ziariști.

Erau prezenți atașați militari ai 
unor misiuni diplomatice acreditați in 
Republica Socialistă România,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La „mondialele" 
de lupte libere

Luni seara au luat sfirșit la 
fia campionatele mondiale de lupte 
libere La categoria 74 kg, sportivul 
român L. Ambruș a obținut meda
lia de argint. O medalie de bronz 
a ciștigat Vasile Iorga la categ. 82 
kg. 

mân, vorbitorul s-a referit la lupta 
oamenilor muncit, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
independență națională și eliberarea 
patriei. După ce a subliniat că înfăp
tuirea insurecției armate de la 23 Au
gust a deschis o nouă eră in istoria 
României, poporul român recon- 
struindu-și țara și trecind apoi la 
transformarea socialistă a econo
mici, Li Dă-șin a spus : în prezent, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român, 
plin de încredere, luptă cu energie 
pentru înfăptuirea noului plan cinci- 
nal, elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român pen
tru dezvoltarea economiei naționale. 
Conducătorul delegației chineze a 
subliniat apoi in cuvintul său faptul 
că poporul român sprijină activ și 
este solidar cu lupta popoarelor viet
namez. laoțian și cambodgian împo
triva agresiunii americane și pentru 
salvarea națională, condamnă agresiu
nea imperialismului american împo
triva Indochinei.

Vorbind apoi despre succesele Re
publicii Populare Chineze, tovarășul 
Li Dă-șin a arătat că în agricultură 
s-au obținut nouă ani de-a rindul 
recolte bogate, producția industrială 
cunoaște un avînt susținut, iar in 
prezent poporul chinez, după ce a 
îndeplinit cu succes cel de-al treilea 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale, a trecut la înfăp
tuirea următorului plan cincinal. 
Dictatura proletariatului, a arătat vor
bitorul, s-a consolidat și mai mult și 
relațiile R. P. Chineze cu alte state 
se dezvoltă pe zi ce trece.

Reamintind că imperialismul ame
rican ocupă incă cu forța Taivanul, 
conducătorul delegației militare chi
neze a subliniat că Statele Unite ale 
Americii trebuie să-și retragă tot 
personalul militar și toate instalații
le militare de aici și din zona strim- 
torilor Taivanului. El a subliniat apoi 
că sint sortite eșecului orice fel de 
planuri de a crea „două Chine" sau 
„o Chină, un Taivan", relevind că 
Taivanul reprezintă o parte a teri
toriului R. P. Chineze.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la succesele și exemplul oferit 
de cele trei popoare indochineze in 
lupta împotriva agresiunii imperia
liste. R. P. Chineză sprijină ferm 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian in ducerea pină la victoria 
completă a războiului de rezistență 
și pentru salvarea națională. Li Dă- 
șin a declarat că poporul chinez 
sprijină cu fermitate toate propune
rile juste ale celor trei popoare in
dochineze cu privire la rezolvarea 
problemei indochineze. El a cerut ca 
forțele armate ale imperialismului a- 
merican să fie retrase din partea de 
sud a Coreei, din Japonia, din Asia, 
din toate locurile ocupate de aces
tea, să înceteze amestecul in trebu
rile interne ale popoarelor din dife
rite țări.

In încheierea cuvintului său, condu
cătorul delegației chineze a mulțu
mit României pentru ajutorul acor
dat cauzei construcției socialiste din 
China și pentru restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. Li Dă-șin a subliniat in acest 
context că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, pe principiile egalității de
pline, ale respectării suveranității și 
independenței, neamestecului in tre
burile interne.

In cadrul intilnirii. general de 
armată Ion Ioniță a inminat tovară
șului Li Dă-șin, din partea Ministe
rului Forțelor Armate, un drapel, ca 
simbol al prieteniei dintre militarii 
români și cei ai Armatei Populare 
Chineze de Eliberare. Tovarășul Li 
Dă-șin a dăruit un steag in numele 
poporului chinez și al Armatei Popu
lare de Eliberare, ca semn al priete
niei dintre cele două popoare și 
armate.

★

In aceeași zi, delegația militară 
chineză, condusă de tovarășul Li 
Dă-șin. a făcut o vizită la Ministe
rul Forțelor Armate, unde a fost pri
mită de general de armată Ion Io
niță, ministrul forțelor armate.

Convorbirile, care au avut loc cu 
acest prilej, s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

In timpul recepției, care s-a desfă
șurat intr-o atmosfera caldă, priete
nească, tovarășii Li Dă-șin șl gene
ral de armată Ion Ioniță au rostit 
toasturi.

In cuprinsul toasturilor cel doi vor
bitori s-au referit la relațiile de prie
tenie dintre cele două partide, țări și 
popoare, la evoluția pozitivă a aces
tor relații pe baza marxism-leninis
mului și a internaționalismului pro
letar, la realizările dobîndite de po
poarele român și chinez in făurirea 
orinduirii socialiste. Ei au toastat in 
sănătatea conducătorilor celor două 
partide și state, pentru continua în
tărire a relațiilor de prietenie dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, pentru 
dezvoltarea colaborării frățești dintre 
cele două popoare șî armate.

(Agerpres)

FOTBAL Conferința de presă de la F.R.F.

Ieri, la sediul federației de fotbal 
a avut loc o conferință de presă cu 
care ocazie ziariștii au fost informați 
asupra unor probleme analizate de 
către biroul federal. în primul rind, 
s-a discutat despre pregătirile pen
tru meciul cu echipa reprezentativă 
a Finlandei, anunțindu-se convocarea 
in lot a fundașului central de la 
F C. Argeș, Olteanu, în eventualita
tea formării unui cuplu de apărători 
centrali cu celălalt piteștean, Vlad.

Probabil, această soluție va fi în
cercată cu prilejul meciului de 
miercuri contra lui O.F.K. Beograd, 
meci de verificare, de altfel decisiv

VIZITELE MINISTRULUI DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE 
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AL FRANȚEI

PRIMIRE LA CONSILIUL ECONOMIC
Luni dimineața, tovarășul Manea 

Mănescu, președintele Consiliului 
Economic, președintele părții române 
a Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-lranceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, a primit 
pe Franțois-Xavier Ortoli, ministrul 
dezvoltării industriale și cercetării 
științifice al Franței, care face in a- 
ceste zile o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Gheor-

Ministruî dezvoltării industriale și 
cercetării științifice al Franței a ofe
rit un dejun in saloanele Ambasadei 
franceze. Au participat Manea Măncn- 
cu, președintele Consiliului Economic, 
președintele părții române a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică, loan Avram, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Mi
hail Florescu, Ion Crăciun, miniștri 
și alte persoane oficiale. A fost pre
zent Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

în aceeași zi, ministrul dezvoltării 
industriale și cercetării științifice al 
Franței, Franțois-Xavier Ortoli, a fă-

VIZITA 
MINISTRULUI ADJUNCT 

AL AFACERILOR EXTERNE 
AL R.P.D. COREENE

La 30 august, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Ri Man Săk, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, care face o 
vizită in țara noastră la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe al Re
publicii Socialiste România.

în aceeași zi, Corneliu Mănescu a 
oferit un dejun in cinstea oaspetelui 
coreean.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București, și alte persoane oficiale 
coreene.

Primirea șl masa s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

In aceeași zi, la Ministerul Aface
rilor Externe au avut loc discuții intre 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Ri Man 
Săk, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. D. Coreene. Au par
ticipat funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ambasa
dorul R. P. D. Coreene la București, 
Kang Iăng Săp, și alte persoane ofi
ciale coreene.

Ri Man Săk, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. D. Coreene, 
a făcut in zilele de 2e, 29 și 30 august 
o călătorie in județele Argeș, Brașov 
și Prahova, unde a vizitat întreprin
deri industriale și obiective social- 
culturale De asemenea, adjunctul 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. D. Coreene a vizitat întreprin
deri și instituții social-culturale din 
București.

SOSIREA 1N CAPITALA 
A MINISTRULUI POȘTELOR

AL S.U.A.
Luni a sosit intr-o vizită in țara 

noastră ministrul poștelor al S.U.A., 
Winton Blount. La sosire, pe aero
portul Otopeni, oaspetele a fost salu
tat de Florian Dănălache, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Gheorghe Airinei, șeful Departamen
tului poștelor și telecomunicațiilor, și 
alte persoane oficiale. Au fost de față 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București, $1 membri ai 
ambasadei.

După-amiază, ministrul poștelor al 
S.U.A., Winton Blount, a făcut o vi
zită la Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor, unde a avut o în
trevedere cu ministrul Florian Dănâ- 
lache. în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea colaborării în do
meniul telecomunicațiilor intre țara 
noastră și S.U.A. La întrevedere au 
participat Gheorghe Airinei, șeful 
Departamentului poștelor și teleco
municațiilor, specialiști in acest do
meniu, precum și Leonard C. Mee
ker, ambasadorul S.U.A. la București.

în cinstea oaspetelui. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor 
a oferit un dineu.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 
PUBLICE ȘI AL FAMILIEI 

DIN BELGIA
Delegația Ministerului Sănătății 

Publice și al Familiei din Belgia, 
condusă de ministrul L. Nameche,

vremea
Ieri,- In țară : Vremea a fost frumoa

sa și călduroasă în toate regiunile ță
rii. Cerul a fost variabil, cu înseninări 
temporare. Vîntul a 6uflat slab, pînă 
la potrivit, Iar temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 18 grade la Cîm- 
pulung-Muscel șl 27 grade la Craiova. 
La București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil, vînt slab, tempera
tura maximă 27 de grade.

Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 sep
tembrie, in țară : Vreme In general 
frumoasă, cu cerul variabil. La în
ceputul Intervalului se vor semnala 
ploi izolate. Vîntul potrivit Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 20 șl 30 
de grade. La București : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul schimbător. Vln- 
tul va sufla slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară la începu
tul intervalului.

pentru alcătuirea formației reprezen
tative.

La punctul al doilea s-a prezentat 
o informare asupra stadiului pregă
tirilor echipelor de club ce ne vor 
reprezenta in competițiile europene : 
Dinamo, Steaua, Rapid, U.T.A.

Cu ocazia conferinței de presă 8-a 
precizat că lotul olimpic nu a fost 
desființat — așa cum anunța
seră unele publicații sportive — ci 1 
s-au suspendat deocamdată pregăti
rile spre a nu se suprapune celorlalte 
acțiuni fotbalistice din luna septem
brie. 

glie Cioară, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gic, Petrache Buzoianu, directorul ge
neral al Direcției Centrale de Statis
tică, șl Ion Stoichici, adjunct de șei 
de secție la Consiliul Economic.

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

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme de interes reciproc 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării economice 
și lehnico-științifice dintre România 
și Franța.

★
cut o vizită la Ministerul Comerțului 
Exterior, unde a fost primit de minis
trul Cornel Burtică. La întrevedere, 
desfășurată într-o atmosferă cor
dială, au luat parte Nicolae Cocoș, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, precum și 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței la 
București.

Luni scara, 
Xavier Ortoli 
Pe aeroportul ______ . .
fost salutat de ministrul român al 
industriei construcțiilor de mașini și 
de alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți ambasadorul Franței la 
București și membri ai ambasadei.

ministrul Franțois- 
a părăsit Capitala. 
Otopeni, oaspetele a

care se află în țara noastră, a făcut 
luni dimineața o vizită la Ministerul 
Sănătății. în aceeași zi, delegația a 
avut o întrevedere cu Dan Enăches
cu, ministrul sănătății, la care au 
participat Eugen Mareș, adjunct al 
ministrului. Virginia Russ, secretar 
general al ministerului, precum și 
Paul Duque, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Belgiei la București. 
Cu acest prilej, oaspeții au fost in
formați asupra unor aspecte ale ac
tivității depuse pentru asigurarea 
sănătății populației în țara noastră, 
asupra rezultatelor obținute in ulti
mele decenii în acest domeniu. Tot
odată s-a făcut —1.1—2_ 1~
formații privind politica sanitară in 
cele două țări.

un schimb de in-

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare primului ministru și minis
trul afacerilor externe al Malayeziei, 
Tun Abdul Razak, cu ocazia zilei na
ționale a acestei țări.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, luni a avut loc Ia Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. o seară cultu
rală consacrată Zilei naționale a 
Republicii Orientale a Uruguayului. 
Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor _ Externe, 
oameni de știință și cultură, un nu
meros public. Au luat parte membri 
ai Ambasadei Republicii Orientale a 
Uruguayului la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE |

RIJEKA
orașul cu ferestrele

spre mare
De obicei, orașele, 

în procesul dezvoltării 
lor, capătă amprenta 
locului in care sint am
plasate, modelindu-șl 
contururile după acti
vitățile favorizate de 
mediul ambiant. Mun
ca și preocupările oa
menilor, aspectul clă
dirilor și al străzilor, 
viața cotidiană in ge
nera! se înscriu ca ele
mente specifice in bio
grafia citadină.

Un popas la Rijeka, 
pe coasta adriatică a 
Iugoslaviei, este edifi
cator in această pri
vință. Scăldat de tala
zurile albastre ale mă
rii și aflat in imediata 
apropiere a munților, 
orașul înfățișează pan
te domoale —cu străzi, 
case și edificii public?, 
dintre care nu puține 
sint noi. Aceste străzi 
coboară ca intr-o albie 
in artera principală de 
circulație, aflată în 
imediata apropiere a 
țărmului, iar ferestre
le caselor par ochi în
dreptați necontenit 
spre orizontul marin.

Emblema orașului o 
constituie o navă — 
mesager al muncii și 
priceperii constructori
lor săi. Tntr-adevăr, 
ceea ce relevă deosebit 
de pregnant profilul 
orașului sint șantierele 
„3 Mai", reper impor
tant în cadrul indus
triei navale a Iugosla
viei socialiste. Le-am 
vizitat într-o diminea
ță senină, cind cerul și 
marea păreau două 
oglinzi albastre așeza
te fața în față. Era ca
drul cel mai potrivit 
pentru momentul la 
care urma să asistăm : 
lansarea unei noi nave 
de mare tonaj con
struită pe șantierele 
respective. într-o am
bianță festivă, din care 
nu lipseau florile, fan
fara, tradiționala sti
clă de șampanie, în 
mijlocul constructori
lor îmbrăcațî în haine 
de sărbătoare s-a dat 
ultima comandă si 
,,Artic Troll" a primit 
„sărutul apei". Era 
primul din seria de 
patru vase de 32 000 
tone comandate de o 
firmă londoneză.

Fiecare lansare de 
acest gen adaugă noi 
elemente și noi pagini 
de seamă la biografia 
industriei construc
toare de nave din Ri
jeka. Performanțele pe

care le poate atinge 
astăzi această ramu
ră economică sint re
zultatul unei evoluții 
mereu ascendente, care 
a cunoscut cele mai 
importante etape ale 
sale in anii construc
ției socialiste. Ar fi 
de ajuns să se arate 
că în 1945 la Rijeka 
se construiau doar va
se cu tonaj redus, fo
losite îndeosebi pentru 
pescuit, și se execu
tau lucrări de reparații, 
iar numărul munci
torilor din acest do
meniu nu depășea ci
fra de trei sute. De a- 
tunci, insă, dezvoltîn- 
du-se în pas cu pro
gresul întregii țări, in
dustria navală iugo-

INSEMNARI DIN 
IUGOSLA

VIA
R.S.F.

slavă a luat un avînt 
considerabil. Astăzi, 
șantierele de la Rije
ka pot produce, în 
condiții tehnice adec
vate, atît vase de to
naj mediu, cit șl nave 
cu o capacitate de 
pină la 150 000 tone. 
Elocvent în ce priveș
te aprecierea și faima 
de care se bucură 
constructorii de la „3 
Mal" este faptul că de 
pe acum sint contrac
tate toate comenzile 
de construcție pînă în 
1973, o mare parte a 
solicitanților fiind fir
me străine. De altfel, 
in ultimii doi ani șan
tierele navale iugosla
ve de pe coasta Mării 
Adriatice (Rijeka, Po- 
la, Split) au contrac
tat construirea pentru 
diverse companii de 
transport maritim 
străine a aproape 80 
de nave, cu o capaci
tate totală de 4,2 mili
oane tone. De aseme
nea, pină la sfirșitul 
anului 1975 se prevede 
sporirea actualului to
naj al flotei comer
ciale iugoslave la 
2 500 000 tone. Este 
semnificativ că, din 
sarcinile globale pri
vind realizarea a- 
cestui obiectiv, șantie
relor de la Rijeka le 
revine aproximativ o 
treime.

»-a

Directorul executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială, Ibrahim Holmi Abdel- 
Rahman, a făcut luni dimineață o 
vizită la Ministerul Afacerilor Ex
terne, unde a avut o întrevedere cu 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului. Au fost discutate cu acest pri
lej unele probleme ale colaborării 
dintre România și O.N.U.D.I.

La Centrul de Informare al O.N.U. 
din București a avut loc luni după- 
amiază o conferință de presă organi
zată cu prilejul vizitei în țara noas
tră a directorului executiv al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Dez
voltarea Industrială, (O.N.U.D.I.), 
Ibrahim Helmi Abdel-Rahman, la 
care au participat numeroși ziariști 
din Capitală. Au fost, de asemenea, 
prezenți Sayed Abbas Chedid, direc
torul Centrului de Informare al 
O.N.U. din București, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în cadrul conferinței de presă, di
rectorul executiv al O.N.U.D.I. 
referit la o sferă largă de probleme 
privind activitatea O.N.U.D.L, locul 
și rolul ei în cadrul instituțional al 
O.N.U., precum și la relațiile dintre 
această organizație și România, evi
dențiind colaborarea fructuoasă, efec
tivă, dintre țara noastră și O.N.U.D.IM 
perspectivele de extindere șl diversi
ficare a acesteia.

★
La invitația vicepreședintelui Con

siliului de Miniștri, Iosif Banc, mi
nistrul agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și apelor, au sosit 
într-o vizită de citeva zile în țara 
noastră directorul executiv al Pro
gramului Alimentar.Mondial^ (P. A.M.), 
Francisco Aquino, împreună cu An
thony Cuomo, reprezentantul P.A.M. 
pentru Europa.

★
Cu prilejul Zilei armatei Turciei, 

atașatul militar și naval al acestei 
țări la București, colonelul Hayrettin 
Sbnmezay, a oferit luni o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au participat generali și ofițeri al 
forțelor noastre armate, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști. Au luat parte Nazif 
Cuhruk, ambasadorul Turciei la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice, 
atașați militari, membri ai corpului 
diplomatic.

★
Luni a plecat in R. D. Germană 

prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, care, la invitația Ligii 
pentru prietenia popoarelor din a- 
ceastă țară, va face o vizită în 
R. D. Germană.

★
Luni s-a înapoiat în țară delegația 

Ministerului Turismului condusă de 
ministrul Ion Cosma, care a făcut o 
vizită in R. P. Bulgaria la invitația 
președintelui Comitetului pentru tu
rism din această țară, Petko Todorov. 
Cu ocazia vizitei a fost semnat un 
protocol privind lărgirea colaborării 
dintre cele două țări in domeniul tu
rismului. (Agerpres)

de pasaje
se 

atenție 
îm- 

prolecte- 
edificiile

Am avea o Imagine 
incompletă a orașului 
de la Adriatlca dacă 
nu ne-am referi, mă
car în treacăt, și la 
alte aspecte ale dez
voltării sale, la preo
cupările oamenilor 
muncii ce îl popu
lează de a îmbogăți 
mereu peisajele cita
dine și, totodată, pro
pria lor viață. O dis
cuție avută la Skup- 
știna orășenească ne-a 
relevat cîteva date 
semnificative. Ca im
portanță economică, 
Rijeka se numără 
printre primele patru 
orașe ale Iugoslaviei, 
o treime din produ
sele realizate în în
treprinderile sale in
dustriale fiind expor
tate. Paralel, se fac 
eforturi însemnate 
pentru sistematizarea 
și modernizarea cît 
mai rapidă a artere
lor de circulație, în 
acest sens fiind pro
iectată construcția li
nei serii 2_ .. ’2*
subterane în punctele 
cu trafic intens, 
■urmărește cu 
diversificarea și 
bunătățirea 
lor privind --------
publice și blocurile de 
locuințe. Tn oraș exis
tă un medic la 422 de 
persoane, iar fiecare 
al cincilea locuitor 
dispune de televizor.

La fel cu toate ora
șele pe care le-am vi
zitat — Belgrad, Lju
bljana. Zagreb — Ri
jeka, prin prefacerile 
adinei pe care le cu
noaște, se încadrează 
armonios în efortul 
colectiv desfășurat de 
popoarele Iugoslaviei 
pe calea edificării o- 
rînduirii noi, socialis
te, reflectă marile 
succese dobîndite în 
cele mai variate do
menii ale vieții so
ciale. „ Ca pretutin
deni în Iugosla
via, am simțit și aici 
simpatia și stima pe 
care le nutresc oa
menii muncii față de 
țara noastră, am au
zit exprimată dorința 
lor de a extinde co
laborarea pe diferite 
planuri cu oamenii 
muncii din România, 
în spiritul relațiilor 
de frățească prietenie 
și colaborare rodnică 
ce unesc popoarele 
noastre.

Dumitru POPA



viața internațională
ACȚIUNI OFiNSIVE AIE FORTEIOR PA1RI0TICE 
Pt FRONIURIIE DE IUPÎA DIN INDOCHINA
• VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 30 (Agerpres). — Forțele 
patriotice, care acționează în diverse 
provincii ale Vietnamului de sud. au 
lansat, in ultimele 24 de orc. peste 
50 de acțiuni ofensive împotriva unor 
obiective militare americano-saigo- 
neze, relatează de la Saigon cores
pondenții agențiilor de presă. Se 
menționează că cele mai puternice 
lupte au fost angajate in Delta flu
viului Mekong.

* ★
Agenția „Eliberarea** informează că 

44 de organizații dc masă din Saigon 
au publicat o declarație comună prin 
care cer in mod energic punerea in 
libertate imediat a doamnei Ngo Ba 
Thanh, președinta Mișcării femeilor 
pentru dreptul la Viață și membră a 
Mișcării populare împotriva fraudelor 
electorale organizate dc administrația 
de la Sa icon, care a fost arestată de 
autoritățile saigoneze la 17 august 
Diferitele pături ale populației, arată

Mesajul președintelui C.C. al Frontului Patriotic 
din Laos, prințul Sufanuvong, adresat 

premierului Suvanna Fuma
XIENG QUANG 30 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, prințul 
Sufanuvong, a adresat premierului 
guvernului regal laoțian, Suvanna 
Fuma, un mesaj în care se revine 
asupra propunerilor Frontului pa
triotic adresate la 22 iunie a.c. la 
care autoritățile de la Vientiane nu 
au răspuns pină acum — informează 
agenția Khaosan Pathet Lao. Mesa
jul, difuzat de agenția citată, relevă 
că cercurile laoțiene din Vientiane care 
se bucură de sprijinul american in
tenționează să poarte discuții de pe 
poziții de forță, intensificind in ulti
ma vreme acțiunile militare provo
catoare împotriva regiunilor contro
late de forțele patriotice.

Propunerile Frontului patriotic, 
cuprinse în mesajul din 22 iunie, se 
spune in documentul difuzat de a- 
genția Khaosan Pathet Lao, se refe

Forțele patriotice 
din Laos au scos 
din luptă, in pri
mele șapte luni ale 
acestui an. 32 790 
de soldați inamici, 
între care mai 
mult de 15 600 sol
dați saigonezi, 250 
americani și mai 
mult de 2 000 de 
mercenari tailan- 
dezi. anunță agen
ția de presă Khao
san Pathet Lao. 
In aceeași perioa
dă, arată agenția, 
patrioții laoțieni 
au doborit sau a- 
variat la sol 657 de 
avioane și elicop
tere aparținind 
trupelor inamice, 
în fotografie : e- 
licopter american 
doborit de forțele 
patriotice în zona 
eliberată a Laosului

Personalitate proeminentă k vieții științifice belgiene, autor a nu
meroase studii și lucrări dedicate problemelor securității europene, 
prof. Emmanuel Coppieters conduce de mai mulți ani Institutul re
gal de relații internaționale din Bruxelles. în această calitate, d-sa a 
fost in mai multe rinduri oaspete al țării noastre. Folosind prilejul 
ultimei sale vizite in România, am solicitat profesorului belgian un 
interviu axat pe problematica securității europene.

— In cercurile politice, în lu
mea științifică de pe continent 
securitatea europeană este tot 
mai mult legată de o nouă vi
ziune de natură să permită a- 
șezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, precum și o intensi
ficare continuă a colaborării 
multilaterale dintre acestea. Am 
dori să aflăm cum vedeți per
sonal înfăptuirea acestui pro
ces ?

— De la Început aș dori să spun 
că, atunci tind se definește securitatea 
europeană și mijloacele de a o asi
gura, se cuvine a se preciza că este 
vorba de un nou concept de pace și 
de stabilitate. O anumită securitaie 
există în Europa ; acesta este un fapt 
care a permis continentului să ajun
gă la un nivel de dezvoltare econo
mică pentru care nu se pot găsi ter
meni de comparație in trecut In 
ciuda acestui fapt, toată lumea este 
de acord că situația actuală este 
nesatisfăcătoare. O securitate fonda
tă pe echilibrul armamentelor, o co
existență pașnică bazată pe declara
ții unilaterale care în orice moment, 
la cel mai mic dezacord, se poate 
transforma intr-o perioadă de criză, 
nu poate da satisfacție nimănui. In 
plus, securitatea în Europa intere
sează nu numai țările membre ale 
alianțelor militare, ci, de asemenea, 
toate popoarele bătrînului nostru 
continent, precum și ansamblul lu
mii. Iată de ce se cuvine a da o 
nouă formă securității, de a o așeza 
pe noi baze.

— Preocuparea pentru înfăp
tuirea securității se face simțită, 
după cum se știe, de mai mulți 
ani în cercurile guvernamenta
le, in opinia publică de pe con
tinent. Cum apreciați pașii care 
s-au înfăptuit pină in prezent 
pe această cale ?

— Personal, sînt de părere că pe 
drumul spre înfăptuirea securității 
in ultimii ani au fost realizate pro
grese sensibile. Dacă privim, de 
pildă, Europa în ansamblul său, ne 
putem da seama că noile relații care 
s-au stabilit intre statele continentu
lui au împiedicat războiul rece să 
degenereze intr-un al treilea război 
mondial. Relațiile politice, econo
mice și pe plan uman intre diferitele 
părți ale Europei sint mult mai bune 
la ora actuală decit la începutul ani
lor ’60. S-a conturat intre state cu 
regimuri sociale diferite o întreagă 
rețea de acorduri bilaterale, care au 

agenția, n-au încetat să manifesteze 
împotriva acestui act de terorism al 
clicii Nguyen Van Thleu prin care se 
încearcă lichidarea persoanelor din 
opoziție.

* CAMBODGIA
PNOM PENH 30 (Agerpres). — 

Forțele de rezistență populară cam
bodgiene, care acționează in provin
cia Kampot, au lansat puternice ac
țiuni Împotriva unităților regimului 
de la Pnom Penh in zona Tuk Meas 
— Kompong Trach, relatează agenția 
A.K.I. In provincia Battambang, a 
fost atacat un convoi militar, iar în 
zona orașului Takea au fost organi
zate 30 de acțiuni ofensive împotriva 
unor poziții deținute de forțele re
gimului de la Pnom Penh. Cele mai 
puternice ciocniri, menționează agen
ția, au fost semnalate in provincia 
Kompong Chom. unde forțele de re
zistență populară au scos din luptă 
aproximativ 100 de militari inamici.

ră la încetarea imediată a focului pe 
întreg teritoriul țării și constituie o 
bază realistă și rațională de solu
ționare a problemei laoțiene. Această 
propunere urmărește restabilirea pă
cii in întreaga țară și a armoniei 
naționale in conformitate cu aspira
țiile diferitelor pături ale populației 
laoțiene, precum și ale opiniei pu
blice internaționale iubitoare de pace.

Relevind că întreaga răspundere 
pentru situația care s-a creat in țară 
revine cercurilor imperialiste ameri
cane și acoliților acestora, prințul 
Sufanuvong a arătat că poporul lao
țian și Frontul Patriotic din Laos, in 
virtutea dreptului lor la apărare, vor 
lupta cu hotărîre contra agresiunii 
americane la adresa suveranității și 
securității țării și pentru apărarea in
dependenței Laosului.

lărgit și întărit relațiile in domeniul 
industrial, tehnic, comercial, cultural 
și turistic. Aceste acorduri, încheiate 
de marea majoritate a țărilor euro
pene, au deschis calea unei colabo
rări internaționale, care iși găsește 
ineluctabil o consecință in domeniul 
politic.

Nu se poate nega, cred, amploa
rea progreselor realizate după sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
R.F.G. și România. Tratatele sovieto— 
vest-german și polono—vest-german.

Prin eforturi comune și perseverente
SPRE ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII 

PE CONTINENTUL EUROPEAN
încheiate la Moscova și, respectiv, la 
Varșovia, permit să se măsoare dru
mul parcurs în acest sens.

— Ce credeți că trebuie făcut, 
în continuare, pentru a se îna
inta pe acest drum, pentru a se 
obține progrese din ce în ce mai 
vizibile ?

— Este un lucru cunoscut că numai 
printr-un efort continuu in vederea 
reducerii tensiunii, numai prin ne
gocieri asupra obiectivelor interme
diare ne putem apropia de scopul 
final. Pe drumul securității regiona
le europene, a sosit momentul cind 
trebuie să se încerce a se reali
za anumite obiective intermediare, 
care ar avea o mare importanță. în 
această ordine de idei, se poate, 
cred, concepe ca acordurile bilate
rale de cooperare economică și so
cială de care am vorbit înainte să 
devină multilaterale, iar principiul 
abolirii forței și a amenințării cu for

MOSCOVA

întrevedere I. Pățan 
- V. N. Novikov
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Co

respondență de la S. Podină : La 30 
august, tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care și-a petrecut o parte a conce
diului de odihnă in U.R.S.S., a avut, 
la Kremlin, o întrevedere cu V. N. 
Novikov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

La întrevedere a participat Teodor 
Marinescu, ambasadorul României in 
Uniunea Sovietică.

Vizita la Havana 
a unei delegații 

de activiști 
ai P.C.R.

HAVANA 30 — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmite : 
La invitația C.C. al P.C. din Cuba, 
luni a sosit la Havana, intr-o vizită 
în schimb de experiență, delegația 
de activiști ai P.C.R., condusă de to
varășul Iosif Uglar, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Satu-Mare al P.C.R. La 
aeroportul internațional „Jose Marți**, 
delegația română a fost întimpinată 
de Bias Roca, membru al secretaria
tului Comitetului Central al P.C. din 
Cuba, de activiști ai C.C. al P.C. din 
Cuba. A fost prezent Petre Ionescu, 
ambasadorul României la Havana.

Intilnire între
reprezentanții guvernului 

R.D. Germane și Senatului 
Berlinului occidental

BERLIN 30 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile A.D.N. și 
D.P.A., la Berlin a avut loc o nouă 
intilnire intre reprezentantul guver
nului R. D. Germane, Guenter Kohrt, 
secretar de stat, și reprezentantul 
Senatului Berlinului occidental, Ul
rich Mueller, director senatorial. Au 
fost continuate tratativele în proble
me de interes reciproc. Reprezentan
ții celor două părți au subliniat apro
barea exprimată de către guvernul 
R.D.G. și Senatul Berlinului occiden
tal față de rezultatele tratativelor 
purtate de ambasadorii celor patru 
puteri in problema Berlinului occi
dental.

Părțile au căzut de acord să con
tinue convorbirile la 6 septembrie 
a.c., în Berlinul occidental.

ța, care a fost Înscris în tratatele sem
nate intre U.R.S.S. și R.F.G., Polonia 
și R.F.G., să fie consfințit cu tim
pul intr-o proclamare solemnă și 
colectivă a marilor principii care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
toate statele europene, fără nici o 
excepție.

— Ce rol atribuiți în cadrul 
eforturilor îndreptate spre edi
ficarea securității unei conferințe 
a tuturor statelor europene ?

— Posibilitățile și rolul unei con
ferințe europene care ar reuni toate 
țările continentului, precum și alte 
state interesate, trebuie privite, cred, 
tocmai în optica mai sus enunțată. 
Desigur, problemele sînt complexe și 
vor fi probabil supuse soluționării 
mai multor conferințe. -Numai pe o a-

Interviu cu prof. 
Emmanuel COPPIETERS, 

director general al Institutului re
gal de relații internaționale din 

Bruxelles

semenea cale se va putea ajunge trep
tat la instaurarea pe continentul 
nostru a păcii și stabilității prin 
respectul justiției și drepturilor sta
telor și popoarelor. Fără îndoială, 
conferința nu se poate desfășura dn- 
cit într-un climat propice unei atari 
acțiuni. Acest climat presupune o 
voință generală și o speranță rezo
nabilă de a ajunge la soluții con
crete.

Contactele bilaterale, care s-au 
multiplicat în ultimul timp, au per

agențiile de presă transmit:
0 delegafie de partid șl 

guvernamentală sovietică, 
in frunte cu Nikolai Podgornii, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., va face 
o vizită de prietenie in R.D. Vietnam, 
la invitația C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam și a guver
nului R.D.V., la începutul lunii octom
brie, anunță agențiile T.A.S.S. șl 
V.N.A.

Ministrul afacerilor ex
terne al Franței, schu- 
mann, a primit luni pe Constantin 
Flitan, ambasadorul României la 
Paris, Ia cererea acestuia. In timpul 
întrevederii, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, s-a făcut un 
larg schimb de păreri asupra evolu
ției relațiilor bilaterale, precum și 
asupra securității europene.

0 delegație oficială a 
Adunării Naționale a R. D. 
ViOtnGîT! a sosit PraBa> la invi
tația Prezidiului Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace — informează agen
ția C.T.K. Delegația, condusă de 
Hoang Van Hoan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R.D.V., a fost 
salutată la aeroport de președintele 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace, Dalibor Haneș, și de alte 
persoane oficiale.

întrevedere J. Kădăr - J. 
Țedenbal. După cum transmite 
agenția M.T.I., Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jenă 
Fock, președintele guvernului ungar, 
l-au primit și au avut o convorbire 
cu Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, aflat la odihnă în R.P. 
Ungară.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii So- 
ViCtîC©, Alexei Kosighin, va face 
o vizită oficială în Algeria în octom
brie a.c., la invitația lui Houari 
Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției, președintele Consiliului 
de Miniștri al acestei țări — infor
mează agenția T.A.S.S.

Delegația comercială ro- 
mânâ care se află în Siria cu oca
zia Tirgului internațional de la Da
masc a avut convorbiri cu o dele
gație a Comerei de comerț siriene, 
condusă de președintele acesteia, 
Bakkir Ramadan, precum și la Ban
ca centrală a Siriei, cu vicepreșe
dintele Karam Touma. Victor Io
nescu, președintele Camerei de co
merț a țării noastre, a fost primit 
de Ammar Jamal, adjunct al mi
nistrului economiei și comerțului ex
terior al Siriei. In cadrul convorbiri
lor au fost examinate stadiul actual 
al relațiilor comerciale bilaterale și 
perspectivele lor de dezvoltare.

C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol și 
Consiliul de Miniștri al R.P. 
Mongol© au ad°ptat o hotărîre cu 
privire la măsurile pentru dezvoltarea 
continuă a școlilor de cultură gene

mis, desigur, confruntarea punctelor 
de vedere, precizarea lor și, adesea, 
găsirea unor terenuri de înțe
legere. în ceea ce privește pregăti
rea conferinței, ele au permis, mai 
ales, un consens asupra partici
pării. De asemenea, au permis 
să se pună primele baze ale unei 
ordini de zi. A lărgi insă dezba
terea. a-i da un caracter multilateral 
ar fi de natură să facă să pro
greseze lucrurile, să clarifice proble
mele, să se ajungă la un consens. 
Contactele multilaterale ar fi pre
țioase pentru a determina agenda 
propriu-zisă a conferinței, precum și 
regulile de procedură și nivelul său.

Cred că nu este inutil să amintim 
aici ce importanță are, în interesul 
unei consultări eficace, ca toate ță

rile interesate să aibă posibilitatea 
de a participa'pe picior de ega
litate la această explorare sub toate 
aspectele și sub toate formele saie. 
Această remarcă are in vedere desi
gur și conferința general-europeană, 
care trebuie să ofere tuturor țărilor 
mici, mari sau mijlocii posibilitatea 
de a lua parte activă și pe bază de 
egalitate in drepturi la adoptarea 
tuturor deciziilor. Bineînțeles, este 
necesar ca toate țările să facă efor
turi egale pentru a contribui, potri
vit gradului și naturii interesului lor, 
la elaborarea propunerilor.

— In legătură cu conferința 
general-europeană, cu ordinea 
sa de zi au fost avansate, după 
cum este cunoscut, diferite 
propuneri și sugestii, din partea 
statelor socialiste, precum și a. 
altor state. Care este părerea 
dv. despre aceste propuneri 7 

rală șl Îmbunătățirea calității lnvă- 
țămintului. Potrivit hotărlrii, orga
nele de resort vor elabora un nou 
program de invățămînt ce urmează 
să fie aplicat Incepind din anul șco
lar 1972—1973. C.C. al P.P.R.M. și 
Consiliul de Miniștri al R.P. Mon
gole au indicat o serie de măsuri 
concrete pentru perfecționarea for
melor și metodelor de invățămînt, 
întărirea bazei materiale a școlilor 
și ridicarea calificării pedagogilor.

Numeroși tineri din Co
reea de sud s-au ridicat din 
nou la luptă '^potriva exercl- 
țiilor militare impuse de clica lui 
Pak Cijan Hi, relatează A.C.T.C. Ast
fel, asociațiile studenților de la co
legiile de litere, știință și comerț, 
ca și de la Universitatea din Seul au 
publicat declarații in care anunță că 
refuză să mai participe la exercițiile 
organizate de către agenții regimu
lui lui Pak Cijan Hi.

Jn cadrul celei de-a 25-a ediții 
a Festivalului internațional de 
artă de la Edinburgh a avut loc 
deschiderea oficială a expoziției 
de artă contemporană româneas
că. La vernisaj au participat 
Anatol Mindrescu, vicepreședin
te al Uniunii artiștilor plastici, 
Vasile Pungan, ambasadorul 
României la Londra, reprezen
tanți ai vieții culturale și artis
tice din Marea Britanie, critici 
de artă, ziariști.

Pe marile ferme 
capitalisle, din di
ferite regiuni ale 
Italiei, continuă 
aefiunile revendi
cative ale munci
torilor agricoli. Fo
tografia redă un 
aspect din timpul 
unei recente de
monstrații a mun
citorilor agricoli 
desfășurată la 

Lecca

Lucrările primului congres 
al Uniunii Tineretului Co
munist din Peru au încePut la 
Lima. La lucrări participă repre
zentanți ai tineretului din toate re
giunile țării și invitați de peste ho
tare. In salutul adresat congresului, 
secretarul general al C.C. al Parti
dului Comunist din Peru, Jorge Del 
Prado, a chemat tineretul să parti
cipe activ la procesul transformări
lor social-economice care au loc In 
prezent in întreaga țară.

— Personal, apreciez ca foarte uti
le propunerile și sugestiile avansate 
de țările socialiste privind renunța
rea la folosirea forței și amenința
rea cu folosirea forței in relațiile 
dintre state, precum și cea le
gată de extinderea schimburilor e- 
conomice, culturale și științifice. In 
ceea ce privește prima dintre aceste 
propuneri, cred că ar fi indicat, por
nind de la situația specială a Euro
pei, să confirmăm in cadrul confe
rinței principiile Cartei Națiunilor 
Unite, in totalitatea lor și nu să le 
limităm doar la unul singur, oricit 
de important ar fi acesta. După pă
rerea mea, negocierea trebuie să por
nească de la acorduri de principiu 
asupra respectului egalității, suvera
nității și integrității teritoriale a tu
turor statelor europene ; angajamen
tul mutual de neintervenție și renun
țare la folosirea și amenințarea cu 
folosirea forței ; respectul și aplica
rea cu bună credință a obligațiilor 
internaționale ; in sfirșit, angajamen
tul de a rezolva diferendele pe căi 
pașnice. Pe de altă parte, mi se pare 
indispensabil ca semnificația acestor 
principii și aplicarea lor pe conti
nentul european să fie elucidată in
tr-o manieră clară, încit să nu existe 
nici un echivoc in privința conținu
tului lor. Definirea comună a prin
cipiilor pe care trebuie să fie așe
zate relațiile între statele europene 
ar avea drept avantaj să favorizeze 
apropierea dintre ele, să deschidă ca
lea unor progrese ulterioare. care 
vor putea duce, ca urmare a trata
tivelor, la crearea unui sistem de 
securitate europeană.

Și cel de-al doilea subiect propus 
spre discuție cred că ar putea fi 
lărgit. De pildă, putem discuta po
sibilitatea cooperării în chestiunile 
privind mediul înconjurător sub toa
te aspectele (poluarea aerului și 
apei, comunicațiile, creșterea zgomo
tului în marile centre etc.). în sfîr- 
șit, putem lărgi relațiile culturale, 
putem prevedea o mai largă circu
lație a ideilor, a valorilor spirituale.

După părerea mea, în pregătirea 
conferinței nici o formă de negocie
re nu trebuie să fie exclusă. Dar 
toate acestea vor trebui să fie alese 
în funcție de capacitatea lor de a ne 
apropia de obiectivul final : instau
rarea unui sistem de securitate în 
Europa. Sperăm că deceniul care a 
început va fi acela al unei negocieri 
continue, afectînd toate domeniile și 
implicind toate statele interesate și 
care ne va permite să facem pro
grese reale și esențiale pe calea spre 
acest obiectiv.

Radu BOGDAN

Un purtător de cuvînt al 
guvernului de la Tripoli * 
dezmințit afirmațiile autorităților de 
la Fort Lamy potrivit cărora Libia 
ar fi fost implicată in tentativa de 
lovitură de stat care a avut loc in 
Ciad, la sfirșitul săptămînii trecute 
— anunță agenția libiană de presă.

premierul ConsiCiu En-lai,
liului d<j Stat al R.P. Chineze, l-a 
primit pe Pirro Dodbiba, ministrul 
agriculturii al R.P. Albania, și de
legația de specialiști albanezi In a- 
gricultură, care fac o vizită in R.P. 
Chineză. După cum transmite agen
ția China Nouă, cu acest prilej a 
avut loc o convorbire cordială.

Președintele Guyanei, Ar
thur Chung, a primit dele
gația comercială guverna
mentală Chineză, conduși de 
Ciu Hua-min, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, anunță agenția 
China Nouă. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială.

S-a prăbușit în mare avl°- 
nul „11-18“ al societății ungare „Ma- 
lev“ la 6 km de pista de aterizare 
a aeroportului din Copenhaga. în 
ciuda eforturilor navelor de salvare 
și elicopterelor, numai trei persoane 
au putut fi salvate, din cele 30 aflate 
la bord — anunță agenția M.T.I.

0 ©Xplozi© s"a Pr°dus într-una 
din galeriile minei de antracit Vrșka 
Ciuka de lingă localitatea iugoslavă 
Zajecar, in urma căreia și-au pierdut 
viața 5 mineri, informează agenția 
Taniug. A fost constituită o comisie 
specială pentru a cerceta cauzele ce 
au dus la apariția și explozia meta
nului în galeria minei.

KUALA LUMPUR

Convorbiri
chino -malayeziene 

în domeniul comerțului V
KUALA LUMPUR 30 (Agerpres). 

— La Kuala Lumpur a fost semnat 
comunicatul comun privind vizita în 
Malayezia a delegației comerciale 
chineze, conduse de Cian Kuan-tu, 
membru al Consiliului chinez pen
tru promovarea comerțului interna
țional, director al Corporației pentru 
importul și exportul de produse chi
mice. După cum relatează agenția 
China Nouă, delegația chineză a fost 
primită de primul ministru Abdul 
Razak și a avut convorbiri cu oficia
lități malayeziene privind stringe- 
rea relațiilor bilaterale. De aseme
nea. delegația a avut convorbiri cu 
Enche Mohamed Khir Johari, minis
trul comerțului și industriei, precum 
și cu reprezentanți ai unor firme co
merciale și industriale. Cele două 
părți au căzut de acord asupra unor 
modalități de creștere a schimburilor 
comerciale dintre ele. A fost expri
mată convingerea că relațiile comer
ciale și contactele bilaterale se vor 
dezvolta și in viitor cu succes.

Convorbirile purtate într-o atmos
feră deschisă, prietenească și cor
dială — relevă comunicatul — au dus 
la o mai bună înțelegere reciprocă și 
la strîngerea prieteniei între cele 
două țări și popoare.

Sărbătoarea națională 
a Malayeziei

Astăzi se împlinesc 14 ani de cind 
Malayezia a dobîndit independența. 
Poporul malayezian a parcurs în 
acest răstimp un drum marcat de 
eforturi intense pentru lichidarea 
stării de înapoiere moștenite de la 
colonialiști. Ca o primă preocupare 
s-a impus in acești ani problema 
diversificării economiei, valorifică
rii bogatelor resurse, ale țării. Con- 
tinuind să sporească producția tra
dițională de cauciuc natural, care 
a atins nivelul de un milion tone 
in 1969, ca și pe cea de cositor 
(70 000 de tone), in Malayezia s-au 
extins totodată exploatările de țiței, 
aur șj bauxită. Planurile economice 
elaborate preconizează crearea unor 
industrii noi de prelucrare, moder
nizarea agriculturii, construirea de 
drumuri și școli. In agricultură, in

ORIENTUL 
APROPIAT,
• PROIECTUL DE CONSTITUȚIB 

ȘI PREVEDERILE CARTEI FE
DERAȚIEI REPUBLICILOR A- 
RABE APROBATE DE CONSI
LIUL POPORULUI DIN SIRIA

• REUNIUNEA CABINETULUI 
IORDANIAN

• MINISTRUL DE EXTERNE AL 
IORDANIEI LA CAIRO

DAMASC 30 (Agerpres). — Consi
liul Poporului din Republica Arabi 
Siria, reunit duminică In ședință ex
traordinară, a aprobat in unanimitate 
proiectul de constituție, precum și 
prevederile fundamentale ale Cartei 
Federației Republicilor Arabe. Texte
le respective constituie obiectul re
ferendumului de la 1 septembrie.

CAIRO 30 (Agerpres). — Potrivit 
ziarului „Al Ahram“, președintele 
egiptean, Anwar Sadat, a anunțat, in 
cursul reuniunii Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, că Re
publica Arabă Unită se va numi Re
publica Arabă Egipteană, In cazul In 
care rezultatele referendumului pri
vind crearea Federației Republicilor 
Arabe vor fi pozitive. Referendumul 
va avea loc la 1 septembrie.

AMMAN 30 (Agerpres). — Wasfl 
Tall, primul ministru iordanian, a pre
zidat duminică o reuniune consacrată 
examinării problemelor comerciale și 
industriale cărora Iordania trebuie să 
le facă față, informează agenția 
France Presse. Printre problemele 
analizate au figurat obligația comer- 
cianților iordanieni de a efectua toata 
importurile prin portul Akaba și po
sibilitatea creării unui organism ior
danian de navigație comercială. Ho- 
tărîrea guvernului de la Amman in 
legătură cu utilizarea exclusivă a 
portului Akaba pentru importuri a 
fost luată în urma închiderii fron
tierei dintre Siria și Iordania.

CAIRO 30 (Agerpres). — Hassan 
Sabri El Kholy, reprezentant perso
nal al președintelui Anwar Sadat, a 
primit pe Abdallah Salah, ministrul 
iordanian al afacerilor externe, care 
se află, Incepind de simbătă, Intr-o 
vizită In R.A.U. în timpul întreve
derii au fost abordate aspecte legate 
de activitatea de mediere egipteano- 
saudită pe lingă autoritățile iorda- 
niene și rezistența palestineană, în 
urma ultimelor incidente dintre cele 
două părți.

Plenara lărgită 
a C.C. al P.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 30 (Agerpres). — 
La 28 și 29 august a avut loc o ple
nară lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Dane
marca, la care au participat candi- 
dații propuși de partid pentru ale
gerile de deputați în Folketing — in
formează ziarul „Land og Folk**. 
Plenara a examinat sarcinile parti
dului în perioada preelectorală. In 
cuvîntul său, Knud Jespersen, pre
ședintele P.C. din Danemarca, a 
subliniat că partidul consideră lupta 
împotriva aderării Danemarcei la 
Piața comună drept una din princi
palele sale sarcini In etapa actuală.

URUGUAY

Stingă acuză 
autoritățile 

de încălcarea 
libertăților publice
MONTEVIDEO 30 (Agerpres). — 

„Frente Amplio** — organizație po
litică ce grupează reprezentanții for
țelor de stingă din Uruguay în ve
derea alegerilor din luna noiembrie 
— a dat publicității un comunicat In 
care acuză autoritățile de încălcarea 
libertăților publice în actuala cam
panie electorală și de crearea unul 
climat ce ar putea duce la falsifi
carea rezultatelor scrutinului. Comu
nicatul protestează energic împotriva 
arestării a zece membri al comite
tului de conducere al frontului, în 
timp ce aceștia participau la campa
nia de popularizare a programului 
electoral al stingi! și cere punerea 
lor imediată in libertate.

ultima perioadă au fost extins» 
considerabil suprafețele cultivat». 
Capătă extindere așezării» rurale, 
In cadrul cărora țăranii primesc 
subvenții pentru defrișarea jun
glei și cultivarea de plante alimen
tare și tehnice, precum și pentru 
construirea de locuințe.

Animate de dorința de a dezvolta 
legături de prietenie și cooperare 
in conformitate cu principiile co
existenței și respectului reciproc al 
independenței și suveranității, 
România și Malayezia au stabilit 
în anul 1969 relații diplomatice și 
au încheiat totodată un acord co
mercial. Cu prilejul zilei na
ționale a Malayeziei, poporul român 
adresează poporului malayezian 
urări de prosperitate și pace.
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