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Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ccaușescu,

a primit pe directorul
executiv al O.N.U.D.L

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
după-amiază, pe Ibrahim Helm! 
Abdel-Rahman, directorul executiv 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială.

A participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

IN PAGINA A ll-A

Măsurile de îmbunătă
țire a muncii politico- 
ideologlce ți cultural- 
educative în dezbaterea 
plenarelor lărgite cu ac
tivul comitetelor de 
partid: CRITERIUL ESEN
ȚIAL AL PRINCIPIALITĂ
ȚII COMUNISTE — SPI
RITUL MILITANT IN ÎN
FĂPTUIREA POLITICII 

PARTIDULUI

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R.
In ziua de 31 august 1971 a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor 
Instituții centrale.

In cadrul ședinței au fost examinate și 
aprobate propunerile privind îmbunătăți
rea activității Academiei de învățămînt 
social-politic „Ștefan Gheorghiu" ; lărgi
rea șl reorganizarea școlilor interjudețene

pentru pregătirea activiștilor de partid, al 
organizațiilor de masă și obștești, precum 
și propunerile de organizare a Institutu
lui pentru pregătirea cadrelor de condu
cere din economie și administrația de 
stat.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
mai adoptat hotărîri cu privire la execu
tarea unor lucrări de investiții, modifica
rea Decretului pentru organizarea și func
ționarea Băncii de investiții, precum și cu 
privire la alte probleme curente.

6800 
DE APARTAMENTE 
Un nou microraion 

în construcție
TIRGOVIȘTE (C. Soci, cores

pondentul „Scînteii"). In partea 
de sud a orașului Tîrgoviste, In 
vecinătatea platformei industri
ale, se desfășoară în ritm susți
nut lucrările de construcție a 
unui nou microraion de locuințe 
— „Constructorul". Aici se vor 
ridica 6 800 de apartamente, în 
blocuri cu 4 și 9 niveluri. Noul 
cartier va fi dotat cu o serie 
de obiective : spital cu 650 de 
paturi, policlinică, autogară, o 
tipografie etc. Pentru construc
torii uzinei de strunguri, tot aici 
este In curs de execuție un că
min cu 300 de locuri și un grup 
școlar metalurgic. Anul viitor 
vor incepe lucrările la liceul In
dustrial pentru construcția de 
mașini. Pe lingă aceste obiective, 
în special destinat? unităților 
industriale din preajma platfor
mei industriale, sînt prevăzute a 
se construi școli de cultură ge
nerală, care laolaltă însumează 
48 săli de clasă, 3 creșe-grădini- 
țe. un club al tineretului, spații 
comerciale și de deservire — 
construcții independente sau la 
parterul blocurilor — și altele.

O secția a Uzinei de prelucrare a aluminiului — Slatina
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Omul față in față 
cu el însuși...

...Ca pasărea 

pentru 

zbor

PAGINA A VI-A

HARGHITA 
pământ 

al frăției 
și al 

înfloririi

AUTOUTILAREA:
nu campanii și măsuri sporadice,

ci o acțiune permanentă,
organizată și eficientă

Puțin extinsă pînă nu demult, în 
majoritatea întreprinderilor, autou- 
tilarea cunoaște in prezent o reală 
reconsiderare in urma indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu prilejul vizitelor de lucru pe 
care le-a făcut in acest an in între
prinderi din Capitală și din țară, 
secretarul general al partidului s-a 
interesat îndeaproape de modul con
cret în care se desfășoară acțiunea 
de autoulilare, de condițiile care e- 
xistă în unități și centrale indus
triale pentru extinderea acesteia, a 
recomandat să se studieze temeinic 
posibilitățile de a satisface in pro
porție cit mai mare necesarul de 
mașini și utilaje pentru nevoile pro
prii, subliniind că autoutilarea tre
buie să constituie o preocupare a 
fiecărei fabrici, a fiecărei secții, a 
fiecărui inginer și muncitor.

Că s-a trecut imediat, cu hotărîre 
Ia materializarea in practică a aces
tor prețioase indicații o dovedesc, 
fără putință de tăgadă, realizările 
remarcabile obținute in acest an, in 
direcția valorificării la maximum a 
forțelor proprii pentru extinderea 
accelerată a autoutilării. Numai în
treprinderile bucureștene au realizat 
prin autodotare peste 800 de mașini, 
instalații și aparate, in valoare de 
peste 64 milioane lei ; în zeci de în
treprinderi s-au înființat, printr-o 
redistribuire a personalului, sectoare 
de autoutilare, avind programe pre
cise de lucru pe intregul an, ca și 
pe întregul cincinal ; numai în anii 
1970—1971 economiile valutare obți
nute prin autoutilare in unitățile 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale totalizează circa 70 de milioa
ne lei valută ; pentru prima oară 
angajamentele luate in întrecerea so
cialistă pe acest an cuprind preve
deri speciale referitoare la realiza
rea unor mașini și utilaje prin forțe 
proprii ; de la începutul anului s-au 
organizat la nivelul ramurilor in
dustriale trei mari expoziții, cuprin- 
zind mașini, utilaje și aparate reali
zate prin autodotare.

Chiar și numai aceste exemplifi
cări sint în măsură să dovedească 
că, in prezent, acțiunea de autouti
lare s-a extins și generalizat în în
treaga economie. Dintr-o preocupare 
întimplătoare, sporadică, determinată 
de nevoia realizării unor sarcini de 
plan deosebite, autodotarea s-a trans
format intr-o acțiune de largă 
cuprindere, capabilă să ofere în per
manență posibilități avantajoase de 
dotare tehnică a fabricilor și șantie
relor țării.

Dar lucrul poate cel mai important 
este că, prin promovarea acțiunii de 
autoutilare, s-a creat un cimp și 
mai larg de afirmare inițiativei și 
capacității de creație tehnică a ca
drelor din ' întreprinderi. „Astfel 
a fost învinsă o concepție gre
șită despre propriile noastre po

sibilități — ne spune tov. Nicolae 
Popa, secretarul comitetului de par
tid de la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București. Este un 
mare ciștig pe care l-am obținut de 
pe urma intensificării eforturilor do 
autoutilare, intrucit este vorba de un 
ciștig moral".

încrezători în forțele proprii, în 
inventivitatea și priceperea lor, mun
citorii și tehnicienii din această mare 
uzină a Capitalei au fabricat mașini 
care stîrnesc interesul oricărui vizi
tator. Cu toate că alternativa impor
tului era mai comodă — de altfel 
unii inclinînd fără ezitare spre ea 
— specialiștii uzinei au hotărit să 
fabrice ei, piesă cu piesă, două freze 
portal de care aveau nevoie pentru 
dotarea tehnică proprie ; s-a econo
misit pe această cale timp și mai 
ales valută, importul fiind redus cu 
6,5 milioane lei.

Iată doar o secvență din sutele de 
acest fel consemnate in ultimele 
luni în diferite colțuri de țară. La 
Uzina de tractoare din Brașov, un 
grup de ingineri șl tehnicieni in 
frunte cu ing. Ion Moșneag a ex
clus din discuție alternativa procu
rării din import a tronsonului de li
nie automată pentru tratamente ter
mice pe bază de inducție, prin crea
rea In atelierele proprii ale între
prinderii a unui ansamblu complet 
format din presă de călit roți din
țate mari, mașină pentru preîncălzi- 
rea coroanelor, mașină universală 
pentru călit piese cilindrice, mașină 
de încălzit prin inducție ș.a. în pre
zent, nu numai uzina brașoveană 
beneficiază de această creație, ci și 
alte unități din țară. In cetatea si
derurgică a Hunedoarei, maistrul 
Vasile Greavu, ne-a vorbit cu a- 
ceeași justificată mîndrie despre 

ÎN ZIARUL DE AZI:
O Cu ce experiență intră în noul an agricol 
fermele cooperativelor ?• Avantaje certe ple
dează pentru extinderea largă a acordului 
global pe șantiere © Doctorandul și producția

Plecarea delegației militare

două ingenioase instalații conceputa 
și realizate În atelierul combinatului, 
care aduc economii anuale de 1,3 
milioane lei. La rîndul lor, construc
torii de mașini de la Uzina mecani
că din Timișoara se mindresc cu li
nia de fabricat reductoare pentru 
utilaje de ridicat și transportat, fa
bricată tot prin autoutilare.

Sint realități care se constituie 
într-o replică energică la adresa a- 
celora care, așa cum pe bună drep
tate arăta secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se ploconesc în fața * 
tot ce este străin, neglijlnd în ulti
mă instanță puterea creatoare a 
muncitorilor, tehnicienilor șl ingine
rilor noștri. Și dacă pe alocuri mal 
dăinuie asemenea concepții, înseși 
realitățile vieții noastre arată că a 
sosit vremea ca ele să fie combătute 
fără menajamente, convinși fiind că 
bazîndu-ne pe forțele proprii, pe pri
ceperea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, practic nu există 
problemă, oricît de dificilă ar fl ea, 
să nu poată fi rezolvată.

Experiența de pînă acum demon
strează că extinderea acțiunii de au
toutilare impune întărirea serviciilor 
de concepție cu cadre tehnico-ingi- 
nerești capabile să rezolve operativ 
și competent multiplele probleme pa 
care le ridică fabricarea unor uti
laje complexe. Este un fapt pozitiv 
că. de regulă. Întreprinderile nu au 
recurs la umflarea schemelor, la an
gajarea de noi cadre tehnice pentru 
a face față cerințelor puse de con-

Vlorel SAJLAGEAN

(Continuare In pag. a IlI-a)

0 realizare tehnica 
de prestigiu 
la Filipeștii 
de Pădure

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scînteii", C. Căpraru). Munci
torii, tehnicienii și inginerii de 
la Uzina de utilaj minier din Fi
lipeștii de Pădure, județul Pra
hova, au obținut o realizare de 
prestigiu: terminarea celui de-al 
doilea complex mecanizat de 
abataj — utilaj de înaltă tehni
citate destinat mecanizării tu
turor operațiilor de extracție a 
cărbunelui prin sistemul de aba
taj cu front lung.

După cum ne informează ingi
nerul Tiberiu Balba. de la Cen
trala cărbunelui Ploiești, noul 
complex mecanizat de abataj, 
executat după proiectele și 
documentația unui grup de ingi
neri și specialiști din uzină șl 
centrală, are caracteristici teh- 
nico-funcționali superiori față 
de cel al primului realizat anul 
trecut tot In unitatea respectivă. 
Efortul cadrelor de concepție a 
fost Îndreptat și în direcția re
ducerii pieselor și subansamble- 
lor provenite din import. Astfel, 
B-a reușit să se utilizeze cu suc
ces în construcție materiale și 
profile de laminate produse in 
țară. In următorii ani. colectivul 
de la Filipeștii de Pădure va a- 
sigura Întregul necesar de com
plexe de abataje pentru indus
tria cărbunelui a țării care vor 
duce la creșterea productivității 
muncit

SPECTACOLE CU PIESE

ALE NOASTRE Șl PENTRU NOI 

-la înălțimea nobilei misiuni a artei teatrului!
Printre cifrele dejnne de semnalat 

ale bilanțului ultimelor stagiuni — 
precis, stagiunea 1969—70, aproximat 
cea 1970—1971 — se află cel puțin cite- 
va foarte importante : cele pri
vind numărul în creștere al specta
torilor. Cifre superioare celor care 
caracterizau stagiunile precedente.

Un aspect asupra căruia recentele 
documente de partid au insistat în 
mofi deosebit a fost insă acela al efi
cienței spirituale, al forței de forma
re și inriurire a conștiințelor, al in
fluenței educative pe care a avut-o 
faptul artistic, cultural in rindul spec
tatorilor.

In ce măsură deci numărul sporit 
de spectatori (și, de asemenea, să 
mai consemnăm : de spectacole, de 
titluri) a reprezentat — in acest plan 
valoric — și eficiență educativă ?

Revelațiile prin artă sînt desigur și 
un rezultat al capacității, al puterii 
de înțelegere și adincire, al „spiritului 
de finețe" și al capacității de asociație, 
comparație ; al înclinației la meditație 
a spectatorilor. Esențială rămîne insă 
substanța pe care teatrele o propun 
spre percepere, spre receptare publi
cului.

Sistemul — de altfel foarte util — 
de abonamente la spectacole conti
nuă să râmină la noi lntr-un stadiu 

incipient. Cu atit mai mult credem, 
frecventarea teatrului nu ține de o- 
bișnuința dată de abonament, ci de o 
particulară, nobilă necesitate Interi
oară. Cunosc însă teatrele, reflectă 
ele prin opțiunile făcute particulari
tatea acestei necesități interioare care 
îl atrage pe omul societății noastre 
către artă in general, către arta sce
nică în special ?

ancheta culturală

Răspunsul ? Răspunsul pe care 
pare a-1 contura investigația noas
tră in rindul spectatorilor din cite- 
va mari orașe ale țării : insuficient 
sprijinite de investigații de sociolo
gie a culturii, neefectuind nici cele 
mai elementare sondaje cu privire 
la ecoul spiritual al realizărilor lor, 
teatrele iși cunosc prea puțin, cel 
mai adesea superficial, spectatorii.

„Aș dori să văd cit mai multe co
medii inspirate din viața contempo
rană, în care să fie studiate diferite 
feluri de a înțelege și interpreta via

ța omului în societatea socialistă. Ca 
să mă înțelegeți, voi preciza că aș 
putea să revăd cu plăcere, de pildă, 
„Opinia publică" de Aurel Baranga" 
— ne declara Nineta Grigorescu, eco
nomist la Combinatul chimic Cra
iova. Este această specificare — pri
vitoare la caracterul realist, la con
ținutul militant al comediilor aplau
date — o clauză care a apărut frec

vent în discuțiile cu Iubitorii genului 
comic

Există un anume paradox al succe
sului pe care teatrele ar trebui să-1 
fi înțeles mai demult. Paradoxul con
stă in faptul că publicul vine la „Pu- 
ricele în ureche", se amuză („Mi-a 
plăcut", „Am ris" — zice spectatorul) 
dar aceasta nu înseamnă că ii dă și 
aprecierile maxime („Dar mare lucru, 
desigur, nu a fost" — se mai preci
zează, după asemenea spectacole). 
Este o reacție firească a publicului, 
care, in majoritate, a dobindit In anii 

noștri acces în teatru, a publicului pe 
care, cele peste două decenii de dez
voltare culturală socialistă au reușit 
să îl facă atent, sensibil, să il ridice 
in mare măsură la înțelegerea a ceea 
ce înseamnă teatru adevărat.

Mulți dintre Interlocutorii noștri 
și-au exprimat preferința pentru un 
teatru'serios și profund prin proble
mele pe care le abordează. Elena Pană, 
funcționară, din București, ne-a vor
bit despre „interesul pentru un teatru 
în care să afle aspecte și situații ale 
actualității, frămîntări sufletești, mo
rale, sociale in care să se regăsească". 
Că este așa ne-au dovedit-o și opi
niile despre teatru ale spectatorilor 
din Baia Mare, puternic centru mun
citoresc, dotat cu teatru creat abia 
in anii socialismului, sau ale celor 
din Craiova, oraș al Industriei și al 
culturii, cu un vechi Teatru Național.

Teatrul din Baia Mare s-a remarcat 
cu consecvență în ultimii ani ca un 
teatru cu un repertoriu judicios, echi-

N. STANCU 
și corespondenții 
„Scînteii'

(Continuare in pag. a IV-a)

a Republicii Populare Chineze
Marți dimineața a părăsit Capitala 

delegația militară a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de tovarășul 
Li Dă-Șin, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, șeful 
Direcției Generale Politice a Arma
tei Populare Chineze de Eliberare, 
care, la invitația tovarășului general 
de armată Ion Ionițâ, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministrul Forțelor Ar
mate, a făcut o vizită oficială, de 
prietenie, în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze, delega
ția a fost condusă de generalul de 
armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor 
Armate, general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului 
Forțelor Armate șl șef al Marelui 
Stat Major, general-colonel Ion Co- 
man, adjunct al ministrului Forțelor 
Armate și secretar al Consiliului Po
litic Superior, general-locotenent Ion 
Dincă, prim-adjunct de șef de sec

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

Dragi tovarăși,

La cea de-a 50-a aniversare a creării partidului nostru, am primit 
telegrama dv. de felicitare. Felicitările dv. reprezintă pentru partidul 
și poporul nostru un mare sprijin și însuflețire. Vă exprimăm mulțumiri 
sincere și cordiale.

Vă urăm noi victorii în revoluția socialistă și construcția socialistă, 
în lupta împotriva imperialismului american și a tuturor lacheilor lut

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

ție la C.C. al P.C.R., adjuncții minis
trului, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, Octav Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., generali și ofițeri, 
alte persoane oficiale, ziariști.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, membri ai amba
sadei.

Au fost, de asemenea, de fațâ ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditate la București.

Comandantul gărzii de onoare • 
prezentat raportul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii Popu
lare Chineze și Republicii Socialiste 
România.

General de armată Ion Ioniță și to
varășul Li Dă-Șin au trecut în revistă 
garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

Numeroșii militari și cetățeni a- 
flați la aeroport au salutat cu căl
dură pe membrii delegației.

(Agerprei)
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‘Taptuli
'DIVERS;

Confesiunile I 
arhivei

Cercetători! de la Arhivele sta- I 
tului din Cluj au pus in evi- • 
dcnță o serie întreagă de docu- i 
mente provenite de la Mihai Vi- I 
teazul care se referă la activita- | 
tea lui politică, diplomatică și 
militară pentru înfăptuirea uni- I 
tații celor trei țări române. Cele 1 
mai multe dintre ele sint acte ’ 
inedite, oferind informații pre- 1 
ți oase cu privire la lupta de la I 
Șelimbăr din toamna anului 1599, | 
precum și a unor măsuri de or- . 
ganizare politico-administrativă I 
a Transilvaniei și a unor orașe I 
ca Alba Iulia, Cluj, Turda, Bis- 1 
trița etc. Aflat in studiu, boga- I 
tul material documcntaristic, va I 
oferi cercetătorilor noi date pri- I 
vind activitatea marelui voievod. ■

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE

Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA PLENARELOR LĂRGITE

CU ACTIVUL COMITETELOR DE PARTID

CRITERIUL ESENȚIAL 
AL PRINCIPIALITĂȚII COMUNISTE - 
spiritul militant în înfăptuirea 

politicii partidului

- „Adresa ? Blocul A 6 A, 
sau mai precis 

în Drumul Taberei, 
pe dreapta..."

tempora!...
Tirgoviștea — spun documen

tele vremii — pe timpul lui 
Petru Cercel nu ducea lipsă de 
cișmele. Căci întregul oraș era 
străbătut de la un capăt la altul 
de tot felul de apeducte. Astăzi, 
însă, numeroșii turiști care vi
zitează vestigiile istorice de aici 
pot să-și potolească setea numai 
dacă și-au adus apă de acasă. 
De ce ? Paradoxal, dar in tot 
orașul nu există măcar o cișmea I 
publică. Să fi „secat" oare grija I 
edililor locali pentru acest as- • 
pect, deloc de neglijat ? Intr-un I 
atare caz n-ar strica, măcar din I 
cind in cind, să recurgă la „iz- | 
voarele" istoriei.

Păsările | 

lacurilor
sărate

Timp de mai multe luni, un 
grup de cercetători de la Muzeul 
de istorie naturală „Grigore An- 
tipa" din Capitală a studiat din 
punct de vedere faunistic, zona 
lacurilor sărate, de pe cursurile 
inferioare ale riurilor Buzău, 
Călmățui și Ialomița. Un deose- ■ 
bit interes a prezentat fauna or- I 
nitologică, specialiștii reușind să I 
identifice aproape 200 specii de 
păsări, multe dintre ele flopă- I 
tari, călifari albi, cioc-intors. că- I 
tăligă și altele) numărindu-se • 
printre raritățile faunistice ale I 
țării, unele fiind declarate mo- I 
numente ale naturii. Plăcute sur- | 
prize a rezervat cercetătorilor și . 
fauna subacvatică. Din bogatul I 
material adunat a fost descope- I 
ritâ o specie de crustaceu — ’ 
Branchinella spinosa — necu- I 
noscută in țară, precum și alte I 
exemplare valoroase. Tn an- | 
samblu, o cercetare utilă asupra . 
unei zone biologice puțin studia- I 
te pină in prezent.

Șapte luni 
pentru șapte I 

zile
Fiind bolnavă. Cornelia Ga- I 

vra, angajată la Combinatul tex
til din Sighișoara, a primit, pen- I 
tru tratament, opt zile de con- I 
cediu medical. După expirarea 
concediului medical, neavind 
chef să se întoarcă la lucru, a 
luat hotărirea să-și prelungeas
că, cu de la sine putere, conce
diul. Cu ajutorul unui stilou, a 
transformat cifrele inițiale, pre- 
lungindu-și, dintr-un condei, 
concediul medical cu încă o săp- 
tămînă. Apoi a depus la între
prindere certificatul medical 
astfel „completat1. Descoperin- 
du-i-se insă falsul, a făcut cu
noștință cu instanfa de judeca
tă, care, prin sentința pronun
țată, i-a acordat un concediu 
special de șapte luni de zile.

O secundă 
de noroc

Autobuzul 31-SM-1119, aparți- 
nind autobazei Satu-Mare, se a- 
propia, încărcat cu 40 de călă
tori, de trecerea la nivel, fără 
barieră, peste linia ferată în
gustă ce trece spre comuna Ar- 
dud (Satu-Mare). Deși obligat să 
se asigure înainte de a o traver
sa, șoferul Mihai Demen a por
nit înainte cu toată viteza, chiar 
în momentul cind trenul trecea 
la nivel. Ciocnirea, firește, n-a 
putut fi evitată. Din fericire, 
autobuzul apucase să intre doar 
cu „fața" pe linia ferată, sin
gurele urmări din ciocnirea cu 
trenul fiind „răsucirea" autobu
zului în sensul ...invers de mers, 
ușoara rănire a șoferului, spai
ma călătorilor pe care doar o 
norocoasă fracțiune de secundă 
i-a despărțit de un tragic acci
dent. Cazul petrecut la Ardud 
constituie însă o nouă dovadă a 
primejdiilor ce le implică neres- 
pectarea regulilor de circulație.

Rubricâ redactata de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

După cum se știe. în aceste zile au 
loc, in întreaga țară, plenare lărgite 
cu activul comitetelor de partid, con
sacrate dezbaterii sarcinilor ce le re
vin in lumina programului de edu
cație comunistă a întregului po
por, elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. La lucră
rile unora din aceste plenare parti
cipă vechi activiști de partid, vete
rani ai mișcării muncitorești din țara 
noastră care, luind cuvîntul in cadrul 
dezbaterilor, împărtășesc noilor gene
rații de comuniști din bogata expe
riență acumulată de P.C.R. in anii 
ilegalității in domeniul muncii ideo
logice, relevă necesitatea continuă
rii pe un plan superior a tradițiilor 
de combativitate și intransigență re
voluționară care au caracterizat, in 
decursul deceniilor, întreaga activi
tate politico-educativă a partidului 
nostru. La lucrările plenarei comite
tului de partid de la Fabrica de con
fecții și tricotaje din București a luat 
parte tovarășul Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., vechi mi
litant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Căutînd o dominantă a dezbateri
lor din plenara lărgită cu activul 
comitetului de partid de la Fabrica 
de confecții și tricotaje din Bucu
rești, pe primul plan s-a situat ideea 
necesității intensificării eforturilor în 
vederea dezvoltării continue a conști
inței revoluționare. Forjarea unor 
conștiințe înaintate, pe deplin con
cordante cu exigențele epocii pe 
care o străbate țara noastră, iată, 
problema care, cu ample referiri la 
realitățile din această unitate, a tra
versat atit substanțiala și combati
va informare prezentată plenarei de 
către secretara comitetului de partid, 
tovarășa Eleonora Cojocaru, cit și 
cuvintul celor mai mulți participant 
la dezbateri. Prin perspectiva des
chisă de recentele documente de 
partid, întemeiată pe experiența bo
gată a acestei puternice organizații 
de partid, care numără 2 800 de co
muniști, plenara a aprofundat, exi
gent și responsabil. împlinirile șl 
neimplinirile din viața spirituală a 
colectivului, a jalonat sarcinile și 
modalitățile esențiale ale perfecțio
nării muncii politice și ideologice.

— Programul de educare comu
nistă, elaborat de conducerea parti
dului, are drept obiectiv principal, 
perfecționarea omului fără de care 
este de neconceput progresul socie
tății noastre, spunea muncitoarea 
Maria Mitu, secretara organizației de 
bază nr. 21. Acest program, care 
pune in centrul său conștiința omu
lui trebuie să-1 înfăptuim gindind 
mal mult, căutînd mai mult, în 
munca politică, metode și căi cit mai 
eficiente, prin care să facem să pă
trundă cit mai adine in conștiințe 
cuvintul partidului, principiile aflate 
la temelia politicii sale, a moralei 
comuniste. Eu cred că trebuie să în
cepem de aici — de la desfășurarea 
unei astfel de munci ideologice și 
politice, incit fiecare membru de 
partid să participe activ la viața de 
organizație. Noi încă nu facem, în 
organizațiile de bază din fabrică, o 
educație revoluționară care să por
nească de la factorul principal, de 
bază — activizarea comuniștilor — 
ci plutim, deseori, în generalități, 
ne mulțumim să stabilim sarcini for
male, să facem bilanțuri globale, 
fără să vedem în primul rind omul, 
să angajăm pe fiecare membru do 
partid intr-o activitate politico-ideo- 
logică vie, continuă.

Care sînt mijloacele de activizare, 
în primul rind, a comuniștilor ? Ce 
trebuie întreprins pentru imprima
rea unui spirit de înaltă răspundere 
al acestora față de dezvoltarea con
științei socialiste a celor 16 000 de sa- 
lariați ai fabricii ?

— Conștiința o construim, așa cum 
am construit și fabricile, și uzinele, 
și țara, răspundea acestor întrebări 
care „pluteau" în atmosfera plenarei, 
inginerul Mircea Popa, propagandist 
în cadrul învățămîntului de partid. 
Este limpede subliniat in expunerea 
secretarului general al partidului a- 
cest adevăr și limpezi trebuie să 
fie pentru noi, comuniștii, ma
rile îndatoriri ce ne revin în a- 
cest sens. Nu putem vorbi de con
știința înaintată fără o temeinică 
pregătire politico-ideologică, iar rolul 
învățămîntului ideologic in dezvolta
rea acestei conștiințe este bine cu
noscut. Iată insă că deseori, desfă
șurarea învățămîntului de partid in 
organizația noastră nu a răspuns exi
gențelor calitative cele mai înalte. 
S-au organizat cercuri cu un număr 
prea mare de cursanți, precum cel de 
studiu individual în probleme econo
mice, dezbaterile au înregistrat o re
dusă participare și au avut un ca
racter tehnicist, numărul absențelor 
a fost mare. Cauzele ? In primul 
rind, de fond. Pregătirea propagan
diștilor făcută de-a valma, la toate 
formele deodată, n-a fost în măsură 
să asigure aprofundarea problemelor, 
să ne ajute să ni le însușim temeinic, 
să ne perfecționăm metodologia. Spri
jinul comitetului de partid al sectoru
lui 7. al comitetului municipal de 
partid a fost cu totul sporadic.

S-a remarcat în plenară, la cel mai 
mulți vorbitori, preocuparea pentru 
ceea ce s-ar putea numi „eficiența" 
muncii politico-educative, concreti
zată în stabilirea unor relații de con
diționare între conștiință și rezulta
tele activității economice, între aceas
ta și nivelul general al muncii de 
partid.

— Educația politico-ideologică se 
răsfrînge direct in viața noastră de 
zi cu zi, arăta tehnicianul Constantin 
Rusa. In mod justificat, în informa
rea comitetului de partid s-a vorbit 
critic despre cazuri de lipsă

de grijă față de avutul obștesc, ab
sențe, întirzieri, risipă de timp. Ase
menea neajunsuri reflectă și deficien
țele muncii de educație partinică in 
ansamblu, dar și ale celei desfășurate 
de fiecare comunist. Adică vreau să 
spun : luăm noi, fiecare, atitudine îm
potriva manifestărilor înapoiate ? 
Cultivă îndeajuns munca politică 
sentimentul neimpăcării cu fenome
nele negative, poziția civică comba
tivă ? Cred că nu. De aceea, socot că 
atenția noastră va trebui să se în
drepte în viitor, mult mai mult, asu
pra acestui aspect al eficacității edu
cației politice — capacitatea acesteia 
de a stimula formarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, față de so
cietate.

Cum era șl firesc pentru acest co
lectiv in care numărul muncitorilor 
tineri este considerabil, in cadrul 
dezbaterilor plenarei problemele for
mării și dezvoltării conștiinței socia
liste muncitorești in rindul tineretu
lui au concentrat atenția multor vor
bitori.

a conștiinței politice a muncitorului 
tinăr.

— Munca noastră — rezultatele ei 
— sint rodul educației partinice, a 
spus, apoi, in cuvîntul său, tovarășul 
Iosif Steinbach, directorul general al 
Centralei industriei confecțiilor Bucu
rești. Sintem aci un colectiv de oa
meni din care, foarte mulți, ne cu
noaștem de ani și ani. Ne cunoaștem 
izbinzile, ne cunoaștem și insucce
sele. Pe cele dinții le vom dezvolta, 
iar pe cele din urmă le vom înlătura 
numai luptind împotriva tendințelor 
de automulțumire. Aceasta este una 
din marile idei ce se desprind din 
cuvântarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru cu activul de partid din dome
niul ideologiei : să luptăm împotriva 
automulțumirii, să explicăm genera
țiilor tinere că tot ceea ce am în
făptuit a fost posibil numai cu mari 
eforturi, cu grele jertfe, cu un sen
timent de necontenită nemulțumire 
creatoare față de noi înșine și de 
munca noastră. Să creăm, prin acti-

— Partidul ne-a încredințat nouă, 
membrilor săi, misiunea de mare răs
pundere de a crește generațiile vii
toare, spunea Vasile Barabancea, se
cretarul comitetului de partid din 
secțiile 5 și 6. Creșterea schimbului 
de miine este, în fond, o sarcină po
litică. Noi trebuie să formăm con
științe comuniste, conștiințe capabile 
să ducă mai departe, pe un plan su
perior, înfăptuirile noastre. Acest 
lucru nu se poate realiza decît prin 
intensificarea muncii de educare co
munistă continuă a tinerilor, printr-o 
activitate politică și cultural-educa- 
tivă care să dea răspuns întrebărilor 
pe care și le pun, nevoilor dezvoltării 
conștiinței lor. Din păcate, in orga
nizațiile de partid din fabrică, educa
ția tineretului se desfășoară cu inter
mitențe. Unii tineri, o dată primiți in 
partid, nu se mai pregătesc sub ra
port politic și ideologic ; în rindul 
unora dintre tinerii recent angajați, 
veniți de la sate, dăinuie, fără un 
răspuns ferm din partea noastră, ma
nifestări de misticism, tendințe de 
delăsare, etc. Iată de ce sint de pă
rere că in acest domeniu, al educării 
tineretului, trebuie să ne analizăm in 
mod exigent întreaga activitate, să-i 
imprimăm un puternic impuls, să-i 
sporim combativitatea.

S-a efectuat in plenară o succintă 
analiză a dezideratelor Îmbunătățirii 
muncii de educare comunistă a 
tineretului, o sondare atentă a 
resurselor de care dispun orga
nizațiile de partid sub acest as
pect, a felului în care posibili
tățile existente sint utilizate. Mulți 
vorbitori, printre care Gherghina Io- 
nescu, secretara comitetului de partid 
de la secția tricotaje. Elena Nae, pre
ședintele comitetului de sindicat, 
Elena Teodorescu, secretara comite
tului U.T.C. din fabrică, și alții, au 
criticat insuficienta grijă a unor or
ganizații de partid, a conducerii fa
bricii, pentru dezvoltarea armonioasă

vitatea politico-ideologică a organi
zațiilor de partid, un adevărat cult 
al muncii creatoare, să cultivăm sen
timentul că muncind bine, realizind 
produse de înaltă calitate, avind o 
ținută etică înaltă, îți dovedești dra
gostea față de patrie, de orinduirea 
noastră socialistă.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Matei, secretar al comitetu
lui municipal de partid, care, in lu
mina programului adoptat de condu
cerea partidului, a reliefat sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid din 
întreprindere, cadrelor de conducere, 
tuturor salariaților. pentru sporirea 
forței muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, a capacității ei de 
a mobiliza toate energiile la îndepli
nirea politicii partidului.

In încheiere, a luat cuvintul tova
rășul ALEXANDRU SENCO
VICI.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului nos
tru, a spus vorbitorul, dînd dovadă, 
încă o dată, în mod strălucit, 
de înalt spirit revoluționar, de 
profundă grijă față de destine
le patriei și poporului, de prin
cipialitate partinică, a elaborat 
— pe baza dezvoltării și concretiză
rii indicațiilor programatice ale Con
greselor IX și X ale P.C.R. — un 
vast și însuflețitor program pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, un 
puternic instrument al perfecționării 
vieții noastre sociale. înfăptuirea, de 
către toate organele și organizațiile 
de partid, de către toți oamenii mun
cii. a programului privind îmbună
tățirea muncii politico-ideologice și 
cultural-educative va imprima, ne
greșit, un impuls și mai puternic 
dezvoltării patriei noastre, amplei 
activități închinate făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Așa 
cum ne învață partidul, trebuie să ne 
făurim neîncetat fie noi înșine și sîn- 
tem datori să făurim, în același timp.

omul de miine, trăsăturile lui înain
tate, conștiința sa revoluționară co
munistă. La temelia acestei conști
ințe înaintate trebuie să stea răspun
derea socială, sentimentul că avem 
datoria de a continua opera ce
lor care s-au jertfit pentru iz- 
binda ideilor socialismului. In 
primul rind, trebuie să ne fa
cem datoria la locul nostru de 
muncă, să muncim în spiritul ordi
nii și disciplinei. Sînt de peste 50 de 
ani în mișcarea revoluționară și 
vreau să vă spun că, întotdeauna, și 
în ilegalitate, ordinea și disciplina 
au caracterizat partidul nostru, au 
fost trăsăturile definitorii ale comu
niștilor. Cu atit mai mult astăzi, 
cind clasa muncitoare deține puterea, 
cind oamenii muncii sînt stăpini în 
țara lor, se impune să muncim în, 
spiritul celei mai înalte discipline, 
să nu lăsăm ca din miinile noastre 
să iasă produse necorespunzătoare 
calitativ, să combatem manifestările 
de risipă, indolență, lipsa de grijă 
față de avutul obștesc. Fiindcă cei ce 
nu-și fac datoria conștiincios, cei ce 
păgubesc avuția națională, ne aduc 
prejudicii nouă, tuturor, și, la urma 
urmei, și lor inșile. De aceea, orga
nizațiile de partid, organizațiile de 
masă trebuie să-1 ajute pe fiecare 
muncitor să ajungă Ia înțelegerea 
calității sale duble, de producător șî 
proprietar al mijloacelor de produc
ție. in lumina căreia are datoria să 
militeze pentru progresul colectivi
tății, al întregii noastre societăți.

Referindu-se pe larg la sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid din 
fabrică, pentru întărirea disciplinei, 
cultivarea atitudinii înaintate față 
de muncă, stimularea unui spirit 
combativ intransigent față de nea
junsurile de orice fel. vorbitorul a 
scos in evidență necesitatea perfec
ționării formelor activității educati
ve, astfel incit ea să contribuie mai 
eficient la lărgirea orizontului politic 
și cultural al salariaților ; el a criti
cat, totodată, unele manifestări de a- 
politism, de slabă combativitate în 
fața influențelor ideologiei burgheze, 
pe tărimul artei, literaturii, muzicii, 
dînd multe exemple in acest sens.

— Expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru cu activul de partid din dome
niul propagandei constituie un bogat 
îndreptar pentru întreaga viață spi
rituală a societății noastre, a spus in 
încheiere vorbitorul. Ideile dezvoltate 
in acest document de excepțională 
însemnătate principială și practică 
trebuie aprofundate de fiecare din
tre noi, trebuie să ni le însușim cu 
spiritul nostru de clasă, revoluționar, 
să le traducem in viață, pentru a a- 
sigura progresul și prosperitatea pa
triei noastre.

Plenara comitetului de partid de la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București a sintetizat propunerile 
izvorite din dezbaterile în cadrul or
ganizațiilor de bază, ca și cele re
zultate din consultarea anterioară a 
unui mare număr de salariați într-un 
cuprinzător plan de măsuri, a cărui 
materializare va determina, fără în
doială, acel progres în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, eficient prefigu
rat prin desfășurarea adunării.

Platon PARDĂU

Ne aflăm la serviciul 
de cartare și transport 
al Direcției de poștă a 
municipiului București, 
unde se triază, pentru 
a fi îndrumate oficiilor 
poștale de distribuție, 
toate scrisorile destina
te cetățenilor Capita
lei. ,,La noi — ne spu
ne Vasile Zamfirescu, 
șeful serviciului de 
cartare — cad la re
but, cu prilejul cartă
rii, din pricina adrese
lor incomplete, 4 000—
5 000 de scrisori lunar. 
Printre acestea, multe 
care poartă pe ele doar 
inițialele blocurilor. A- 
ceste scrisori sint de
pozitate la magazia de 
rebuturi și ținute acolo
6 luni, timp in care, 
dacă sint reclamate, se 
Întreprind măsuri pen
tru predarea lor, iar 
dacă nu, după expira
rea termenului respec
tiv, iau drumul crema
toriului".

Așa cum se va 
vedea in cele ce ur
mează, scuza invocată 
de funcționarii servi
ciului de cartare nu 
este pe deplin înteme
iată ; dar, să vedem, 
mai intii, ce înseamnă 
„adresă incompletă".

După cum se știe, în 
București se constru
iesc in fiecare an zeci 
și zeci de blocuri noi 
— practic, se poate 
spune că vechiului oraș 
i s-a adăugat, in ulti
mul deceniu, un oraș 
nou. Din păcate, însă, 
orientarea în ansam
blurile care-1 alcătu
iesc se desfășoară ex
trem de greoi, întrucit, 
în cele mai multe ca
zuri, blocurile nu sînt 
identificate, așa cum 
toată lumea s-a obiș
nuit, printr-o referire 
Ia o stradă și un număr 
de ordine, ci cu ajuto
rul unor șimboluri 
convenționale, lăsate 
drept moștenire de că
tre proiectanți și con
structori. In „Drumul 
Taberei" — și nu nu
mai acolo — există 
numeroase asemenea 
cazuri. In cel mai tî- 
năr microraion al car
tierului, bunăoară, nu 
există nici un fel de 
tăblițe indicatoare — 
de străzi sau numere — 
unicul mijloc de iden
tificare a blocurilor fi
ind inițialele înscrise 
pe ele : R3. R4, Z5, 
A6A, A6B. A6C, A6D 
etc. Acestea sînt, în 
fapt, unicele adrese cu
noscute de locatari, 
chiar dacă pe undeva, 
prin scriptele consiliu
lui popular municipal, 
blocurile respective fi
gurează fiecare pe o 
anume stradă și cu un 
număr de ordine. In 
aceste condiții, cel care 
caută un bloc anume, 
nedispunind de alt cri
teriu de orientare, de 
altă „adresă", decît 
inițialele amintite, se 
vede nevoit să rătă
cească prin cartierele 
noi, ca într-un labirint, 
și să apeleze la servi

ciile „localnicilor", a- 
deseori la fel de dez
orientați și ei. Este de 
neînțeles cum e posibil 
ca, atunci cind pentru 
conceperea și construi
rea zecilor de mii de 
apartamente noi se de
pune un remarcabil e- 
fort material și de gin- 
dire, să se facă atit de 
puțin pentru a facilita 
orientarea în cartierele 
noi, pentru a aduce la 
îndemina oricui posibi
litatea găsirii lesnicioa
se a adresei căutate.

Este adevărat că fac
torii poștali, in virtu
tea meseriei pe care o 
practică, ajung curînd 
să se descurce destul 
de bine in acest veri
tabil labirint ; cu toate 
acestea, sistemul actual 
cunoaște încă, cel pu
țin in cazul municipiu
lui București, nume
roase imperfecțiuni, 
făcind munca funcțio
narilor poștei destul 
de dificilă. Unor străzi 
li s-a schimbat pină 
acum denumirea de cî- 
teva ori ; multe artere 
poartă aceeași denu
mire (in București și 
in comunele subordo
nate există, de pildă, 
5 artere care poartă 
numele N. Bălcescu) ; 
în numerotarea unor 
imobile situate în car
tierele vechi există o 
adevărată harababură : 
numere care nu res- 
□ectă ordinea naturală, 
încurcate sau repetate 
de cîteva ori (pe str. 
Cetății, de pildă, sint 
7_8 imobile care 
poartă nr. 12, Iar pe 
str. 7 Noiembrie, nu
mărul 201 apare pe 16 
imobile). La fel și în 
unele cartiere noi : în 
„Drumul Taberei", pe 
str. Bistra, există doua 
blocuri care poartă nr. 
3 (OD1, Z31), trei
blocuri cu nr. 14 (F.l, 
Z.32, Z.38), două blocuri 
cu nr. 16 (F3 și E21), 
două cu nr. 18 (E33 șl 
F4). In aceste condiții, 
vorbind de cartierele 
noi, menținerea iniția
lelor date de construc
tor apare ca indispen
sabilă pentru identifi
carea destinatarilor. 
Insă, chiar și în car
tierele noi există mul
te blocuri care au în
scrise pe ele litere și 
cifre identice. în 
„Drumul Taberei", 
spre exemplu, sînt trei 
blocuri OD5, situate pe 
străzi diferite, două 
blocuri FI, 2 blocuri 
C4 ș.a.m.d. Pentru a li 
se putea preda trimi
terile poștale respecti
ve, destinatarii tre
buie căutați în toate 
blocurile care poartă 
inițiale identice.

Ce-i drept, există o 
hotărîre a Consiliului 
popular al municipiu
lui București, prevă- 
zind obligativitatea ca 
fiecare construcție să 
fie identificată exclu
siv în raport cu stra
da pe care se află, in- 
terzicînd totodată u-

tilizarca ca adresă a 
simbolurilor din pro
iecte. Dar, din negli
jența edililor sectoa
relor Capitalei și a co
mitetelor asociațiilor 
de locatari, pe unele 
artere noi nu există 
tăblițe indicatoare, iar 
multe blocuri nu au 
înscrise pe ele nume
re de ordine. Nume
roasele anomalii exis
tente in nomenclatura 
străzilor și numerota
rea imobilelor din Ca
pitală — dintre care o 
parte sint semnalate 
în rindurile de față — 
nu au făcut încă, din 
păcate, obiectul unor 
măsuri energice din 
partea reprezentanți
lor consiliului popular. 
In aceste condiții, de
sigur, nu lucrătorilor 
poștei le revine răs
punderea principală 
pentru numărul mare 
al rebuturilor poștale, 
motivate, așa cum spu
neam la început, de 
lipsa unor adrese 
complete pe trimite
rile poștale. Nu-i mai 
puțin adevărat, însă, 
că, atunci cind intro
duce în cutia poștală o 
scrisoare — plătind an
ticipat serviciul pe ca
re il solicită — cetățea
nul acordă poștei în
treaga sa încredere, 
fiind convins că mesa
jul său va ajunge la 
destinație. Tocmai de 
aceea, se cuvine ca 
din partea D.P.M.B , 
a funcționarilor săi, să 
se manifeste toată so
licitudinea pentru ca 
— chiar și pină la în
lăturarea de către edili 
a carențelor actuale — 
frecvența trimiterilor 
poștale rebutate să 
scadă cit mai mult. In 
paranteză fie zis, des
tule adrese notate cu 
inițiale și socotite de 
negăsit, la serviciul de 
cartare, sint binecu
noscute la oficiile poș
tale de către factorii 
poștali și reprezintă 
nu odată unicul mod 
de identificare a unui 
anumit apartament. 
Cu atit mai mult sînt 
de reținut, din discu
ția purtată cu Octa
vian Angelescu, direc
tor adjunct al D.P.M.B., 
și cu alți lucrători din 
cadrul acestei institu
ții, asigurările date, 
precum că lucrătorii 
poștei depun toate e- 
forturile pentru a-i 
găsi pe destinatari și 
a le preda scrisorile. 
Alături de aceste e- 
forturi, ar fi util să-și 
facă Ioc cele ale re
prezentanților consi
liilor populare ale sec
toarelor și ai asocia
țiilor de locatari, pen
tru sistematizarea no
menclaturii străzilor, 
a numerotării imobile
lor, pentru asigurarea, 
la parterul fiecărui 
bloc, a condițiilor co
respunzătoare de de
punere a scrisorilor.

Alexandru STROE

q ■ E E Q D
Sub orice formă s-ar 

practica, orice nume ar 
purta, oricît de mare sau 
oricit de mic ar fi — bac
șișul, denumit pe bună 
dreptate „factor poluant al 
mediului etic", întîmpină, 
in aceste zile, ofensiva ho- 
tărîtă a opiniei noastre pu
blice. Tn sutele de scrisori 
primite la redacție, cetățe
nii descriu feluritele forme 
pe care le îmbracă acest 
nărav, își exprimă catego
rica dezaprobare față de cei 
care practică degradantul 
obicei al bacșișului și, mai 
cu seamă, cer să se ia mă
suri care să ducă la stîrpi- 
rea lui.

După ce subliniază judi
cios că „muncitorii, produ
cătorii bunurilor materiale, 
cei care muncesc din greu 
ca să construiască fabrici 
și uzine, cei care extrag ți
țeiul și cărbunele din adin- 
cul pămîntului, agriculto
rii care ne asigură pîinea 
cea de toate zilele, milioane 
de oameni cinstiți primesc 
salariul și numai salariul 
pentru munca lor, așa cum 
este normal, în schimb, 
pentru a fi serviți, sînt ne- 
voiți să dea din cîștigul lor 
In dreapta și în stînga pen
tru a umple buzunarele la
come ale unor oameni puși 
pe căpătuială" — tehnicia
nul Ion Iarca, de la între
prinderea de foraj Bascov 
scrie : „Nu știu dacă 
numai o campanie de 
presă este suficientă. De
sigur, rolul nostru, al 
opiniei publice, este mare 
și eu cred că imensa ma
joritate a cetățenilor țării 
este împotriva bacșișului. 
Noi nu vom mai da bacșiș; 
dar acolo unde numai ho
tărirea noastră nu este de 
ajuns este cazul să acțione
ze și alți factori și in pri
mul rind conducerile or
ganismelor ale căror sala- 
riați sint cei mai tentați să 
primească bacșiș".

Cititorul V. Dăngescu, 
din București, str. Fildeșu
lui nr. 4. ne scrie : „Cu 
privire la măsurile preco
nizate pentru stirpirea

năravului bacșișului, consi
der că este necesar ca ele 
să nu se limiteze doar la 
campania de presă care 
consemnează gindurile 
noastre, ale opiniei publice. 
Sint de părere că este ne
voie de măsuri energice pe 
linie administrativă din 
partea ministerelor, a con
ducerilor unităților respec
tive, mergind pină la legi
ferarea unor măsuri con
crete care vor duce la era
dicarea bacșișului".

Aceeași idee — a necesi-

gerez o asemenea perfec
ționare: în toate hotelurile, 
motelurile, hanurile, cam
pingurile din țară, unde de 
obicei „nu sint locuri" 
(bineînțeles, pînă nu dai 
bacșiș), diagramele cu 
locuri să fie la vedere, să 
poată fi examinate de 
clienți — fără ștersături, 
însă. Cred că șl alți citi
tori vor da sugestii asemă
nătoare, din alte domenii".

Intr-adevăr, un mare nu
măr de cititori — printre 
ei : prof. Pop Vasile, co-

fermâ a legilor (inclusiv a 
Codului Penal) care încri
minează bacșișul sub for
mele sale cele mai perni

cioase, ca primirea de fo
loase necuvenite, mita etc. 
ca și elaborarea unui text 
de lege care să sancționeze 
practicarea bacșișului ; e- 
ventual, adăugarea unei 
prevederi în consecință la 
Decretul 153/1970.

b) Afișarea în toate uni
tățile unde este cazul a u- 
nui anunț BACȘIȘUL IN
TERZIS I

țămîntului, a meditării de 
către profesori a elevilor 
din propria școală ; după 
opiniile unor cititori (cu o 
tristă experiență...), ele nu 
sînt decît forme ascunse de 
mită. De asemenea, se ce
re ca profesorilor din co
misiile concursurilor de 
admitere să li se interzică 
să dea meditațiL

f) Majoritatea corespon
denților cer ca măsurile ce 
se vor lua să fie larg popu
larizate prin toate mijloa
cele de informare în masă.

SĂ STlRPIM BACȘIȘUL!

Opinia publică cere măsuri hotărite din partea forurilor competente

tății de a conjuga măsurile 
menite să ducă la creșterea 
conștiinței cu măsurile ad
ministrative — o întilnim 
și in scrisorile altor cititori. 
Iată, de pildă, opinia pro
fesorului Ion Azoiței, din 
Păucești-Sascut, județul 
Bacău : „Există multe for
me de bacșiș — le cunoaș
tem mai fiecare. Mie per
sonal — care aprob din 
toată inima campania de 
presă împotriva bacșișu
lui — mi se pare însă 
că articolele din ziare, a- 
fișele propuse și cele
lalte măsuri de acest gen 
sînt insuficiente. E ne
voie de măsuri concrete — 
atit de legiferarea unor 
sancțiuni aspre, cit și de 
perfecționări organizatori
ce in diverse sectoare. Su-

muna Band, județul Mureș. 
Anatol Bocancea, str. Ros- 
marin 15, București, Ion 
Popescu, str. Melinești 11, 
București, Ion- D. Scorei, 
Colonia Sadu, județul Gorj, 
prof. Aurel Căplescu, co
muna Broșteni, județul Me
hedinți — fac propuneri 
concrete care, aplicate, ar 
duce la stirpirea năravului 
împotriva căruia ne ridi
căm. Ne facem o datorie 
firească din a reproduce 
aici cea mai mare parte din 
propunerile cititorilor noș
tri — fără a pretinde, bine
înțeles, că ele acoperă an
samblul de măsuri care 
trebuie luate sau că sînt 
cele mai bune dintre mă
surile posibile.

a) Aproape toți corespon
denții noștri cer aplicarea

c) Introducerea — în uni
tățile de alimentație publi
că — a sistemului ca, odată 
cu prezentarea consuma
ției, ospătarul să aducă și 
bonul eliberat de o casă 
centrală — așa cum se face 
în multe țări. „Și așa cum 
la unele unități cu autoser
vire — ne scrie un cititor 
din București — pe bon 
este imprimat „Vă mulțu
mim", pe bonurile din re
staurante, bodegi etc. să 
scrie „Bacșișul interzis!"

d) Schimbarea sistemului 
de plată în frizerii, 
unde clientul este trimis cu 
bonierul la casă — bonier 
pe care trebuie să-1 aducă 
înapoi lucrătorului care l-a 
servit.

e) Interzicerea categorică, 
de către Ministerul Invă-

Cu acest prilej, reamin
tim că în articolul nostru 
„Să stîrpim bacșișul !", din 
30 iulie a.c., scriam textual: 
„In numele opiniei publice, 
invităm pe această cale Mi
nisterul Comerțului Inte
rior, Ministerul Turismu
lui, Ministerul Sănătății, 
Ministerul învățămîntului, 
Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, 
C.S.E.A.L., UCECOM să 
studieze părerile exprimate 
de masa largă a oamenilor 
muncii și să ne informeze, 
în cel mai scurt timp, asu
pra măsurilor pe care le 
preconizează, pe plan edu
cativ, cit și.pe plan admi
nistrativ, pentru stirpirea 
bacșișului. Vom face loc 
neîntirziat în coloanele

ziarului comunicărilor pe 
care le vom primi".

Din nefericire, sînteni] 
In situația să comunicăm 
opiniei publice că pînă as
tăzi nici unul dintre foruri
le amintite mai sus nu a co
municat redacției măsurile 
pe care le-a luat. Probabil, 
pentru că nu le-au luat ; 
consideră oare tovarășii din 
conducerea organismelor 
amintite că obligația de a 
da un răspuns clar și pre
cis opiniei publice este o 
obligație platonică ? Pro
blema bacșișului — adică 
problema corectitudinii, a 
cinstei, a onoarei — li se 
pare o problemă minoră ? 
Oricare ar fi situația, re- 
înnoim invitația noastră cu 
convingerea că vom fi In 
măsură, cit de curînd, să 
comunicăm cititorilor mă
surile pe drept cuvint aș
teptate.

încheiem aceste rînduri 
cu un citat din scrisoarea 
învățătorului pensionar 
Alexandro Predețeanu, din 
comuna Brastavăț, județul 
Olt :

„Dumneavoastră, „Scîn- 
teia", luînd poziție împo
triva bacșișului, sînteți e- 
coul firesc al opiniei publi
ce ; vă rugăm să nu înce
tați acțiunea pînă cînd nu 
vom vedea limpede roadele 
ei.

Cer aceasta cu atît maî 
mult cu cit într-o ședință 
a cooperativei noastre agri
cole în care protestam, ca 
membru al comisiei de re
vizie, împotriva unor „ciu- 
bucuri" înlesnite de condu
cerea C.A.P. unor persoane 
din anumite instituții, pen
tru diverse servicii (de alt
fel datorate C.A.P.-ului) mi 
s-a răspuns : „Ce să facem, 
dacă așa. este în țara 
asta!?".

Nu 1 Nu-i așa In țara 
asta I Țara este cum sintem 
noi. Și poporul acestei țări 
este bun. cinstit și harnic, 
iar dacă se mai găsesc și 
uscături, trebuie să le cu
rățim. Și ie vom curăți".

G. RADU
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CU CE EXPERIENȚĂ INTRĂ
IN noul an agricol

FERMELE COOPERATIVELOR?
Intre măsurile privind perfecțio

narea formelor de organizare a pro
ducției și a muncii In cooperativele 
agricole un loc important îl ocupă 
crearea fermelor de producție pe 
principiul gestiunii economice inter
ne. La începutul anului în curs au 
fost constituite 6324 de ferme. îndeo
sebi in zootehnie, legumicultura, vi
ticultură, pomicultură, cultura plan
telor tehnice, la producerea semințe
lor etc. Fermele cuprind peste 80 la 
sută din sectorul zootehnic. 60 la 
sută din cel hortiviticol și aproape 
/n totalitate producerea de semințe. 
Acest cadru organizatoric nou a 
permis întocmirea unor planuri de 
producție fundamentate, organizarea 
temeinică a muncii și repartizarea 
de sarcini precise pe formațiuni de 
lucru. Toate aceste elemente asigură 
aplicarea acordului global ca formă 
de retribuire a cooperatorilor.

Se poate aprecia că in cele mal 
multe cooperative agricole fermele 
au devenit formațiuni de lucru bine 
consolidate. La cea din Seaca de 
Cimp. județul Dolj, toată activitatea 
de producție a fost organizată pe 
ferme : patru la cultura plantelor de 
cimp. două în zootehnie și cite una 
legumicolă și seminceră. Fiecărei 
ferme, după profil, i s-a predat su
prafața de teren, efectivele de ani
male împreună cu tot inventarul ne
cesar. Din planul de producție și fi
nanciar al cooperativei au fost sta
bilite sarcinile de producție care tre
buie realizate de fiecare fermă. Dis- 
punînd de tot ce le trebuie, fermele 
au preluat activitatea directă de pro
ducție, intocmindu-și fiecare plan 
propriu de muncă. „Săptăminal — a- 
răta tov. Paul Văduva, vicepreședin
tele cooperativei — au loc ședințe 
de lucru cu fermierii și consiliul de 
conducere, unde se analizează sta
diul executării lucrărilor, îndeplini
rea pianului de venituri și cheltuieli 
etc. Producțiile obținute atit la cul
tura plantelor, cit și in zootehnie 
sint mult mai mari decit în ceilalți 
ani". Rezultate asemănătoare au ob
ținut multe din cele 441 ferme agri
cole create in cooperativele agricole 
din județul Dolj. Ele demonstrează 
că această formă de organizare su
perioară a producției și a muncii în 
cooperativele agricole, mărește răs
punderea cooperatorilor și a mecani
zatorilor pentru realizarea unor pro
ducții mari.

în multe locuri însă activitatea 
fermelor nu s-a conturat precis ca 
formațiuni de lucru stabile și cu sar
cini de producție bine precizate. A- 
ceasta se datorește, în principal, fap
tului că In unele cooperative agri
cole au fost create multe ferme ig- 
norindu-se indicațiile care reglemen
tează organizarea treptată a acesto
ra, pe măsură ce se creează toate 
condițiile necesare ca să desfășoare 
o activitate economică eficientă. In 
zootehnie sint aproape 3 000 de fer
me. dar foarte puține din ele sint 
specializate, marea lor majoritate fi-

Industria locală a județului Bacău realizează

1500 produse
cu o largă utilizare

O expoziție de bu
nuri de larg consum, 
deschisă la Bacău, a 
prilejuit cetățenilor și 
reprezentanților co
merțului de aici să ia 
cunoștință „pe viu" cu 
diversitatea și calita
tea produselor fabrica
te de industria locală 
a județului. Au fost 
expuse cu acest pri
lej peste 1 500 de pro
duse. De exemplu, nu
mai întreprinderile ce 
aparțin de ramurile 
industriei lemnului, 
metal-chimie și textile 
au adus la expoziție 
peste 400 de diferite 
sortimente de bunuri 
de larg consum, din 
care circa 100 au fost 
apreciate ca noutăți. 
Este vorba, printre al
tele, de garniturile de 
mobilă tip „Rodica", 
„Măgura" și „Mioara", 
cu o funcționalitate 
complexă, un colorit 
atrăgător și forme es
tetice adaptabile la a- 
partamente de confort 
diferențiat. Tot in rin- 
dul noutăților se mai 
numără biroul de lu
cru. de dimensiuni re
duse, utilizabil atit de 
către elevi, cit și de a- 
dulți, apoi sufrageria 
tip „Ecran", compusă 
din cinci piese, came
ra populară „Gabrie
la", camera de tineret 
„Corina" etc.
' Masele plastice ocu
pă un loc important in 
industria locală băcă
uană. Ingeniozitatea cu 
care creatorii din sec
torul de concepție au 
știut să răspundă unor 
cerințe practice stir- 
nește admirația. Ghi
veciul pentru flori, e- 
tajera pentru baie 

(destinată Îndeosebi 
noilor apartamente), 
diferitele modele de 
solnițe, cești și agăță
toare pentru haine 
constituie numai citeva 
din articolele cu o ma
re căutare. Alături de 
acestea se găsesc o 
seamă de produse de 
tinichigerie, ca ruloul 
pentru frișcă, diferite 
forme pentru cozonaci, 
ingenioase grătare de 
fript carne și copt le
gumele la aragaz, cu 
flacără indirectă. Nu 
sint lipsite de interes 
nici produsele din ra
ionul confecții-textile. 
Rețin atenția, îndeo
sebi. articolele de îm
brăcăminte pentru noi 
născuți, bonete, jache
te, pleduri. Acestea 
sint mult solicitate și 
la export

Există în Industria 
locală băcăuană și 
sectoare unde meseria 
se împletește cu arta. 
Pe malul Trotușului, 
în municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, 
meșteri iscusiți creea
ză din cioburi de sti
clă colorată adevărate 
podoabe de artă. Ele 
și-au cîștigat de mult 
faima atit in țară, cit 
și peste hotare. Aces
tora li s-au adăugat noi 
modele de tăvi, oglinzi 
„venețiene", nasturi 
pentru haine, aplice 
cu vederi, servicii de 
birou. Aproape că nu 
există unitate specia
lizată care 6ă nu-și 
dorească să ofere cli— 
enților săi și produse 
de artizanat.

O gamă largă din 
aceste sortimente fa
bricate de industria 
locală băcăuană se ex-

lnd ferme zootehnice mixte. In Ju
dețul Olt sint 106 ferme zootehnice 
mixte și numai 13 specializate. In 
județul Dolj sint 113 ferme zootehni
ce mixte. Cum s-au constituit aces
tea ? Vechile sectoare zootehnice, 
care cuprindeau trei-patru specii de 
animale, și-au schimbat doar nume
le in ferme zootehnice mixte cu a- 
celeași specii și efective de animale. 
Referindu-se la această situație, me
dicul veterinar Florea Ionescu. șeful 
fermei zootehnice mixte a cooperati
vei agricole Tunarii Vechi, județul 
Dolj, ne arată că ferma a preluat 
trei specii de animale cu efective 
mici. Sectoarele fiind situate la dis
tanțe mari unele de altele, iar baza 
furajeră foarte dispersată, îngreu
nează îndrumarea tehnică și con
trolul. fac imposibilă aplicarea unor 
tehnologii moderne de producție. Ca 
urmare, in noua formă de organiza
re s-au perpetuat unele din neajun
surile care au existat in fostul sec
tor zootehnic. De altfel și in alte u- 
nități noțiunea de concentrare și spe
cializare a producției nu este înțe
leasă cum trebuie. Cooperativa Sea
ca de Cimp are, de exemplu, la cul
tura plantelor de cimp. o fermă spe
cializată numai pe cultura porum
bului. Evident, această specializare 
pe monocultură se oglindește nega
tiv în activitatea fermei deoarece nu 
permite întocmirea unei rotații a 
culturilor și o folosire rațională a 
bazei tehnice și a forței de muncă.

Fărîmițarea activității de producție 
în sectoare mici constituie un impe
diment pentru Înființarea fermelor 
specializate. Din acest motiv, în unele 
cooperative, pentru a atinge indica
torii de mărime, suprafață de teren 
sau număr de animale, au fost or
ganizate ferme mixte. înseamnă oare 
să se renunțe la crearea de ferme 
specializate ? Nicidecum. Această pro
blemă poate fi rezolvată prin aportul 
consiliilor intercooperatiste, care pot 
organiza ferme intercooperatiste spe
cializate. Consiliul intercooperatist 
Dăbuleni, din județul Dolj, a hotărit, 
cu acordul și consimțămîntul fiecărei 
cooperative in parte, ca, începînd cu 
anul viitor, cele cinci cooperative 
agricole membre ale consiliului, 
trei in comuna Dăbuleni și două 
în comuna Călărași, să-și unifice 
forțele în cadrul comunelor în două 
unități mari : Dăbuleni și Călărași, 
care vor putea să-și organizeze pro
ducția și munca în ferme speciali
zate în toate sectoarele de activi
tate. în județul Dolj — ne informa 
tov. ing. Constantin Glăvan. direc
torul general al direcției agricole — 
sint în curs asemenea studii la ma
joritatea consiliilor intercodperatiste, 
care au hotărît să sprijine acțiunea 
de concentrare a producției, de spe
cializare a unităților, ceea ce creează 
condiții optime pentru organizarea de 
ferme specializate.

Organizarea constituie primul ele
ment al funcționării fermelor. Dar o 
dată constituite, ele trebuie

portă în 14 țări. Prin 
valorificarea resurse
lor locale naturale de 
materii prime, indus
tria locală a județului 
Bacău realizează anual 
milioane de cărămizi, 
sute de mii de mc ba
last, importante can
tități de piatră de 
gips și alte produse.

Pe lingă bunurile de 
larg consum, industria 
locală băcăuană pro
duce și o serie de pie
se de schimb și diver
se repere pentru in
dustria republicană : 
filtre și elemente pen
tru combinatele chi
mice și fabricile de za
hăr, chingi pentru u- 
nitățile textile, orga
ne de asamblare pen
tru irigații. De ase
menea, cooperează cu 
uzine republicane la 
realizarea unor produ
se destinate exportului 
sau consumului intern, 
cum ar fi : locomoti
vele Diesel hidraulice, 
instalații de sablare, 
hidranți, pluguri pen
tru deszăpezirea căilor 
ferate și altele. Prin 
autodotare, industria 
locală realizează o 
seamă de utilaje im
portante, cum ar fi 
mașinile de injectare a 
maselor plastice, sta
țiile de dedurizare a 
apelor, mașini de tocat 
deșeuri de polietilenă, 
instalații de sablare a 
pieselor de 
alte produse cu o lar
gă utilizare in econo
mie.

fontă și

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii*

indicatorii de

o formă supe- 
a producției șl 

prezintă 
tocmai datorită

bucure 4e sprijinul consiliului de con
ducere și al specialiștilor. Or. la 
multe din fermele deja organizate, 
neajunsurile constatate in activitatea 
lor sint generate de înțelegerea 
greșită a relațiilor ce trebuie să se 
stabilească intre consiliul de condu
cere al cooperativei, inginerul șef și 
șeful fermei. în multe cooperative, 
o dată cu înființarea fermelor, con
siliile de conducere au lăsat toată 
răspunderea pentru realizarea planu
lui de producție numai pe umerii 
șefilor de ferme. Este concludentă 
situația întilnită la cooperativa Brin- 
coveni, județul Olt. Ferma zootehnică 
— ne arăta șefa fermei, ing. zooteh
nist Eugenia Delcea — nu poate 
realiza producția planificată deoarece 
consiliul nu a sprijinit asigurarea 
bazei furajere. Din 220 ha necesare, 
fermei i s-au atribuit numai 136 ha ; 
la fel, din 1 800 tone de furaje însi- 
lozate nu s-a asigurat aproape nimic. 
Nu este de mirare că ferma n-a rea
lizat nici unul din 
plan.

Ferma agricolă — 
rioară de organizare 
muncii in cooperative 
multiple avantaje, t:...... ___
faptului că dispune de un teren de 
organizare și desfășurare a activi
tății bine precizat. Pentru ca fermele 
să devină cu adevărat unități de 
producție și economice eficiente, este 
necesar ca, peste tot, să se respecte 
principiile de organizare și de func
ționare a acestora. Primul din aces- . 
tea il constituie specializarea pro
ducției. „Noțiunea de concentrare și 
specializare a producției în cadrul 
fermelor — susține tov. ing. Vasile 
Truțescu, director in Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor — trebuie aplicată 
în mod diferențiat de la un sector 
la altul de activitate. Dacă în zoo
tehnie este necesar să se meargă pe 
o specializare strictă mai ales la spe
ciile bovine și porcine, in celelalte 
sectoare, cu deosebire cel al cultu
rilor de cimp, specializarea trebuie 
făcută pe o cultură de bază și alte 
două-trei complimentare, incit să 
poată realiza o rotație judicioasă a 
culturilor, care să permită folosirea 
cu randament ridicat a mașinilor și 
utilajelor din dotare, să se asigure 
de lucru forței de muncă pe tot par
cursul anului".

O dată cu recoltarea culturilor tîrzll 
și insămînțările de toamnă, trebuie 
să se aibă in vedere organizarea fer
melor după aceste principii. De ase
menea, consiliile de conducere și in
ginerii șefi din cooperativele agricole 
să se ocupe cu cea mai mare răs
pundere de bunul mers al activității 
fermelor, asigurindu-le baza mate
rială și sprijinul necesar, condiția de 
bază a realizării unor producții din 
ce in ce mai mari.

Gabriel GOIA
corespondentul „Scînteii

Aurel PAPADIUC

(Urmare din pag. I)

stituirea nucleelor de autoutilare. 
Cadrele necesare s-au asigurat prin 
transferarea celor mai buni ingi
neri din sectoarele de producție spre 
cele de concepție, întărind în același 
timp rolul maistrului în conducerea 
directă a fabricației. In acest fel, 
concentrarea în serviciile de concep
ție a unui număr important de spe
cialiști face posibil ca autoutilarea 
sâ se transforme într-o autentică 
muncă de creație, care stimulează in 
permanență promovarea susținută a 
progresului tehnic, modernizarea pro
ducției.

Există Insă, din păcate, situații — 
mai ales in întreprinderi din indus
tria chimică — in care, in desfășu
rarea acțiunii de autoutilare. lip
sește lucrul esențial, adică tocmai 
aceste nuclee de concepție ; efortu
rile de concepere a unei mașini sau 
a unui aparat sint incă dispersa
te. Pe de altă parte, nucleele 
de proiectare constituite de pe acum 
în întreprinderi nu trebuie conside
rate decit ca o primă treaptă de 
formare a unor puternice sectoare 
de concepție la nivelul centralei in
dustriale. Așa ar putea fi evitate 
paralelismele costisitoare existente 
în conceperea și executarea utilaje
lor și mașinilor prin autoutilare. Cu 
toate că la Uzina mecanică de ma
terial rulant din Brașov, bunăoară, 
s-au proiectat și executat electro- 
palane de 2,5 tone, uzina „Hidrome
canica" din același oraș și-a pro-

La Reșița

0 nouă marcă de oțel cu 
caracteristici superioare
REȘIȚA (corespondentul „Scln- 

teli", Florea Ciobanu). In urma 
unor minuțioase pregătiri teh
nologice, topitorii oțelăriei reși- 
țene, sprijiniți efectiv de specia
liștii din secție și din combinat, 
au reușit să elaboreze prima 
șarjă dlntr-o nouă marcă de 
oțel aliat cu nichel șl molibden, 
oțel caracterizat printr-un grad 
foarte inalt de puritate și re
zistență. Noua marcă de oțel, 
realizată cu succes la Reșița, 
este destinată industriei produ
cătoare de utilaj petrolier și va 
fi utilizată pentru confecționa
rea tijelor de pompaj și sapelor 
cu role — piese care reclamă o 
rezistență deosebită.

In ierarhia
competitivității

„Camelia" sau 
al XVI-lea“. barul 
holul și biblioteca 

', camera de tineret 
“ sau sufrageriile „Li- 
.Chipendalle" și „Re- 
sint doar citeva dintre

Unitățile de exploatare și in
dustrializare a lemnului din ju
dețul Arad au cunoscut în ultimii 
ani o puternică dezvoltare, mar
cată cu pregnanță de aprecieri 
care însoțesc constant creșterea 
și diversificarea producției.

Un loc deosebit îl ocupă Fa
brica de mobilă din Arad, între
prindere care, împreună cu cea 
similară din orașul Pincota, a 
reușit să realizeze încă de anul 
trecut de 4,5 ori mai multă 
mobilă decit se producea în în
treaga țară la nivelul anului 
1950.

Vorbind despre Fabrica de 
mobilă din Arad, trebuie să ne 
referim și la faptul că tipurile 
de mobilier de aici se exportă 
în 30 de țări de pe toate 
continentele, că firme de renume 
mondial din Austria, Franța. 
U.R.9.S.. S.U.A., Canada. Olanda 
și alte țări cumpără cu încre
dere, de mulți ani, garniturile 
produse în orașul de pe Mureș.

Dormitoarele „Camelia" sau 
„Ludovic 
„ Venus", 
„Neptun", 
„Voroneț" 
ving", „< 
geance", s._ .. ___ ____  ____
cele 20 de tipuri de mobilă 
create de meșterii arădeni in ul
timii cinci ani. Concomitent, 
mîinile lor talentate au sporit 
producția mobilei de artă, avînd 
acum admiratori și cumpărători 
în lumea întreagă.

Sînt numai citeva dintre pres
tigioasele succese ale harnicului 
colectiv de muncă ce-și desfă
șoară activitatea la Fabrica de 
mobilă din Arad, care ridică an 
de an, la noi dimensiuni canti
tative și calitative, roadele unui 
meșteșug vechi, roade ce și-au 
cîștigat un depsebit renume.

în fotografie : Vedere a 
Combinatului arădean de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului

pus sâ proiecteze un produs asemă
nător fără să folosească documenta
ția primei unități. Prin concentrarea 
activității de concepție Ia nivelul 
centralei, s-ar putea trece la tipizarea 
și standardizarea diferitelor piese și 
subansamble ale mașinilor și utila
jelor ; așa ar putea circula mai iute 
și mai eficace experiența ciștigată 

AUTOUTILAR
de un colectiv de concepție tau al
tul.

De fapt, modul în care circula 
realizările obținute în autoutilare 
trebuie să constituie o chestiune la 
ordinea zilei în toate unitățile an
gajate în această acțiune de mare 
-interes economic. Este oare conve
nabil ca o mașină, un agregat sau 
un utilaj de interes larg pentru zeci 
și zeci de întreprinderi, realizate cu 
succes intr-o unitate sau alta, să ră- 
mină numai un bun de importanță 
locală ? Din păcate, sint încă situații 
în care cu toate că se fabrică „un
deva" în țară o mașină anume, acest 
lucru nu se cunoaște In restul uni
tăților industriale, din care cauză se

Intr-un articol recent, publicat In nr. 8 838 al ziarului „Scintcla", a fost 
abordată problema necesității creșterii productivității muncii in activitatea 
de construcții-montaj. Printre căile eficiente dc creștere a productivității 
muncii constructorilor, la care nc-am referit, s-a numărat și extinderea sis
temului dc lucru și retribuire a muncii in acord global. Care este sfera de 
aplicare a acestui sistem, in ce constau efectele sale economice, ce împiedică 
aplicarea sa mai largă pe șantierele dc construcții ?

de construcții-

de 
de

în primul semestru din acest an, 
la întreprinderea „Energo-construcția" 
din Capitală 39 la sută din munci
tori au lucrat in acord global. Ei au 
executat aproape 70 la sută din pro
ducția realizată de această unitate de 
construcții in perioada ianuarie-iu- 
nic. De altfel, exemplul întreprinde
rii „Energo-construcția" nu este izo
lat. O analiză desfășurată recent In 
75 de Întreprinderi J~ 
montaj, de spe
cialiști din Banca 
de Investiții a e- 
vidențiat faptul că 
aproape o treime 
din volumul total 
al producției re
alizate in primele 
trei luni ale a- 
nului a fost exe
cutată de munci
torii salariați in 
acord global. E o 
dovadă certă că, 
într-un șir 
întreprinderi 
construcții-mon

taj. comitetele de 
direcție au folo
sit din plin avan
tajele ce le oferă 
lucrul in acord 
global.

Citeva date sint 
edificatoare în a- 
cest sens : din lu
crările contractate 
în acord global 
ce au fost anali
zate — aproape
13 000 — 82 la sută 
s-au executat în 
termenele stabi
lite, iar 11 la 
sută chiar înainte 
de termen. Este 
deosebit de im
portant să ară
tăm că produc
tivitatea muncii 
realizată de con
structorii care au 
lucrat în acord 
global a fost cu
14 la sută mai 
mare decit cea 
realizată de mun
citorii care au lu
crat în acord 
simplu, iar sala
riul mediu al pri
mei categorii a- 
mintite a fost cu aproape 13 la sută 
mai mare. Desigur, acestea sint cifre 
medii. Facem această precizare de
oarece, așa cum ne spunea ing. Ion 
Dumitrescu, directorul tehnic al în
treprinderii „Energo-construcția", sa
lariul efectiv al muncitorilor în i 
cord global a crescut la această or
ganizație de construcții cu 20—25 la 
sută, iar productivitatea muncii — cu 
pină la 34 la sută.

Efectele economice favorabile ge
nerate de aplicarea acordului global 
sint, deci, evidente. Și totuși, intr-o 
serie de unități de construcții, siste
mul in acord global are o arie de 
răspindire restrinsă. La întreprinde
rile de construcții-montaj din jude
țele Sălaj, Mehedinți și Ialomița, nu
mai 0,5—5 la sută din producția rea
lizată in primul trimestru a.c. s-a 
executat in acord global ; la între
prinderea de construcții in transpor
turi din Craiova, aparținînd Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, producția executată în a- 
cord global a fost de numai 4 la 
sută, iar la întreprinderea de con
strucții speciale industriale și montaj 
din cadrul Ministerului Industriei 

a-
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procură în continuare din import Așa, 
de pildă, în urmă cu trei ani, la Me
diaș s-a realizat o instalație de produ
cere a catalizatorilor pentru oxidarea 
hidrocarburilor. Din cauza lipsei unei 
colaborări Intre ministerele indus
triei construcțiilor de mașini, meta
lurgiei și chimiei, nu s-au putut crea 
condiții In vederea folosirii cataliza- 

lorilor pentru toate Instalațiile de 
gaz protector din țară, astfel că în 
prezent continuă să se importe cea 
mai mare parte din necesarul de a- 
lemenea catalizatori.

Generalizarea operativă a rezulta
telor bune obținute in acțiunea de 
autoutilare trebuie să preocupe in 
cel mai înalt grad și, in primul rind, 
centralele industriale și ministerele 
de resort. Ele trebuie să cunoască 
exact, in fiecare moment, stadiul e- 
xecuției unei lucrări importante, să 
orienteze eforturile d« autodotare 
spre direcțiile de interes major ale 
economiei. Centralele Industriale, mi
nisterele economice au datoria să 
găsească cele mai operative mij- 

Construcțiilor de Mașini — de 6.2 la 
sută.

Se pune întrebarea : cum se ex
plică această reținere nejystifîcată ? 
Avantajele pe care le oferă aplicarea 
acordului global nu sint, ele singure, 
suficient de convingătoare pentru ca 
această formă de lucru și de retri
buire a muncii să se impună cu pre
ponderență în toate unitățile de con
strucții montaj ? Ing. Mircea Pă- 

ACORDULUI

GLOBAL PE

trășcolu, șef de serviciu la întreprin
derea de construcții-montaj pentru 
industria alimentară — unitate la 
care, pină în luna iulie a.c., mai pu
țin de 1 la sută din valoarea pro
ducției planificate în acest an s-a 
contractat in acord global — ne-a 
spus :

— Datorită unor prevederi — mal 
ales reținerea unei părți din salariu 
în scopul constituirii garanției pri
vind executarea corespunzătoare a 
lucrărilor contractate — mulți mun
citori nu sint tentați să lucreze in 
acord global. Extinderea rapidă a a- 
cordului global este împiedicată și 
de fluctuația mare a constructorilor.

Intrucit și alți specialiști cu care 
am discutat au avut opinii asemănă
toare, trebuie să spunem lucrurilor 
pe nume : ei privesc problema din- 
tr-un unghi opus celui firesc. Să ne 
referim chiar la propriile lor argu
mente. Mai întii, garanția — un a- 
nume procent din Salariu — care se 
reține in cursul execuției lucrării nu 
poate fi un motiv care să determine 
abținerea muncitorilor de a lucra în 
acord global. Pe de o parte, deoarece 
reținerea nu constituie o pierdere 
pentru muncitori ; ea este acordată 

loace de informare intre specialiști, 
să introducă și să cultive schimbul 
de experiență, să formeze adevărate 
punți de întîlnire intre cei care 
caută soluții optime in acțiunea de 
autodotare.

Merită o subliniere aparte faptul 
e& in majoritatea întreprinderilor au- 
toutilarca este 6trîns legată de rlgo- 

rile creșterii eficienței economice. 
Specialistul de înaltă calificare Pe
tre Alexandru, împreună cu lăcătu
șul Petre Moise și maistrul Dan 
Lădescu de la întreprinderea „Indus
tria iutei" din Capitală au realizat 
o mașină de injectat mosoare din 
mase plastice care aduce o econo
mie anuală de 300 000 lei. La între
prinderea de reparații din Ploiești, 
unitate aflată în subordinea Ministe
rului Construcțiilor Industriale, s-a 
realizat o stație semiautomată de 
preparat betoane, una dintre cele mai 
moderne instalații de acest gen, care 
înlocuiește cinci stații obișnuite. 
Transportoarele construite prin auto
dotare la Uzina de utilaj minier din 

muncitorilor respectivi în momentul 
îndeplinirii contractului. In mod 
practic, constituirea garanției este o 
pirghie de stimulare a muncitorilor. 
Faptul că majoritatea covirșitoare a 
lucrărilor contractate In acord glo
bal au fost terminate, așa cum s-a 
văzut, la data stabilită, sau chiar mai 
devreme, atestă tocmai eficacitatea 
acestei pirghii. Pe de altă parte, nu 
trebuie uitat că cuantumul garanției 
nu depășește sporul cu care e mal 
mare, de regulă, salariul muncitori
lor in acord global față de salariul 
muncitorilor care lucrează In acord 
simplu. Așa că, oricum, nivelul sala
riului in acord simplu este asigurat.

In al doilea rind, nici argumentul 
potrivit căruia fluctuația muncitori

lor impietează a- 
supra extinderii 
utilizării acordu
lui global nu are 
putere să convin
gă ; dimpotrivă, 
extinderea acor
dului global con
stituie tocmai un 
instrument prin 
care se poate di
minua mult și 
chiar lichida fluc
tuația muncitori
lor. La urma ur
mei, constructorii 
sint interesați să 
ciștige mai bine. 
Or, așa cum ara
tă practica, a- 
ceastă condiție 
este asigurată pe 
deplin de siste
mul de plată in 
acord global. Este 
de înțeles că ast
fel încetează pe
regrinările unor 
muncitori dlntr-o 
întreprindere de 
construcții in alta. 

Adevărul este 
că aceste avanta
je nu au fost în
totdeauna cu cla
ritate explicate 
muncitorilor ; ve- 
hiculînd argumen
te de genul 
lor arătate 
înainte, unii 
tori de 
pundere din 
treprinderile 
construcții - mon
taj caută să trea
că sub tăcere „no
dul gordian" al 
întregii proble
me : aplicarea pe 
scară largă a a- 
cordului global 

de orice, îndeplini-

ce-

răs- 
În
de

necesită, înainte __ ___ , ___ r___
rea a o serie de condiții de natură 
tehnică și organizatorică. In pri
mul rind, este necesară o apro
vizionare ritmică și completă cu 
materiale și utilaje a șantiere
lor. La întreprinderea de con
strucții-montaj pentru industria ali
mentară, de pildă, ni s-a spus des
chis că nu întotdeauna o seamă de 
materiale pot fi asigurate la timp și 
la nivelul necesarului. De altfel, a- 
provizionarea neritmică a șantierelor 
cu unele materiale, neasigurarea la 
tinap a unor mecanisme de construc
ții și mijloace de transport, ca și a 
frontului de lucru, potrivit fluxului 
normal de execuție, constituie prin
cipalii factori frînă care au determi
nat ca forma de salarizare în acord 
global să nu se aplice decit într-o 
măsură scăzută într-un șir de între
prinderi de construcții-montaj.

Nu contestăm că această situație se 
datorește și intirzierilor beneficiari
lor în predarea documentațiilor de 
execuție și nerespectării termenelor 
de livrare de către unii furnizori de 
materiale de construcții. Cauza prin
cipală rezidă însă în neajunsurile e- 
xistente în organizarea și desfășura
rea activității de producție pe unele 
șantiere. Nu pot fi omise nici cazurile 
de descompletare a formațiilor de 
lucru in scopul trecerii muncitorilor 
— din dispoziția conducerii între
prinderii sau șantierului — la acele 
lucrări ce înregistrează rămlneri in 
urmă în execuție. Dacă la toate aces
tea mai adăugăm necuprinderea în 
formațiile de lucru in acord global, 
acolo unde este posibil și justificat, 
a inginerilor, maiștrilor, tehnicieni
lor care conduc nemijlocit execuția 
lucrărilor și care poartă răspunderea 
pentru organizarea execuției și asi
gurarea ritmică și Ia timp a materia
lelor, utilajelor și mijloacelor de 
transport — avem o Imagine aproape 
completă a cauzelor care împiedică 
extinderea largă a acordului global.

Cu toată claritatea se desprinde că 
extinderea sistemului de lucru și 
plată a muncii în acord global este 
nemijlocit legată de asigurarea da 
către conducerile șantierelor a tutu
ror condițiilor pentru execuția conti
nuă, ritmică a lucrărilor. Avantajele 
economice pe care le oferă acest sis
tem pledează convingător ca el să-șl 
găsească o arie largă de aplicare pa 
toate șantierele, Ia un volum cit mai 
mare de lucrări 1

Petroșani au un preț de trei ori mal 
scăzut decit cele fabricate în uzine 
specializate în construcții de mașini. 

Aceste fapte dovedesc că In între
prinderi este bine înțeleasă indica
ția conducerii partidului de a nil 
scăpa din vedere in acțiunea de au- 
toutilare criteriul eficienței, specia
liștii urmărind, concomitent cu asi
gurarea unor performanțe tehnice 
ridicate, și obținerea unor costuri 
scăzute 1a fiecare utilaj. O dată in 
plus, trebuie precizat — lntrucit in 
unele întreprinderi s-a încălcat toc
mai principiul economicității — că 
nu pot fi folositoare acele autoutilâri 
făcute de dragul de a întreprinde 
ceva în acest sens, dacă mașinile și 
utilajele sint concepute la un nivel 
tehnic scăzut, costă scump și nu au 
eficiența economică scontată în pro
ducție.

Din activitatea de plnă acum în 
domeniul autoutilării, ne-am oprit 
numai asupra citorva elemente pe 
care le-am considerat că definesc în 
prezent preocupările susținute ale co
lectivelor de întreprinderi pentru 
realizarea cu succes a uneia din sar
cinile importante trasate de condu
cerea partidului. Extinderea hotărită 
a acțiunii de autoutilare este dictată 
de interese majore ale dezvoltării e- 
conomiei naționale. Ținînd seama de 
indicațiile secretarului general al 
partidului, autodotarea trebuie să se 
constituie într-o mișcare generală 
permanentă a tuturor colectivelor de 
întreprinderi, intr-o acțiune vie șl 
antrenantă a muncitorilor și specia
liștilor noștri.
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10 000 de specialiști sint cuprinși 

azi in sistemul obținerii titlului de 
doctor, și numărul acestora este în 
continuă creștere. La îndemlna lor, 
pentru o pregătire dt mai temeinică, 
stau numeroase laboratoare cu utilaj 
modern, biblioteci universitare și ale 
institutelor de cercetări științifice, 
clinici, loturi experimentale agricole 
etc. Apare de aceea ca foarte fi
rească întrebarea ; In ce măsură con
tribuie doctorantura la acea sarcină 
de cea mai mare importantă pe 
care o formula tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la valorificarea 
mai eficientă a potențialului de cer
cetare proprie de care dispunem ?

Să vedem mai întii cit de mult se 
răsfrînge în industrie, in agricultu
ră. in producția materială — acolo 
unde se hotărăște progresul social- 
economic al patriei noastre — a- 
ceastâ formulă do superioară pre
gătire post universitară pe care o re
prezintă sistemul de acordare a titlu
lui de doctor. Concluzia se impune 
din chiar primul moment al cercetă
rii listelor de doctoranzi : recrutarea 
candidalilor din produefie este spo
radică. In ultimii trei ani. la Institu
tul politehnic din Iași, bunăoară, au 
fost incluși in sistemul de doctorat 
253 de specialiști. Cine sint aceștia ? 
în anul 1969. din totalul celor 121 de 
doctoranzi, 92 provin din invățămin- 
tul superior, in cuprinsul căruia se 
detașează, bineințeles, Institutul poli
tehnic amintit. 10 provin din institute 
de cercetare științifica. 6 din domenii 
mai mult sau mai puțin conexe celor 
două amintite înainte și doar 13 pro
vin cu adevărat din producție. In a- 
nul 1970. din totalul de 77 doctoranzi 
admiși, doar 8 activează in domenii 
direct productive, iar dintre cei admiși 
în 1971 doar circa 25 la sută activează 
în producție. Așa se face că in ulti
mii șase ani numărul doctoranzilor 
proveniți din producție pentru unele 
ramuri importante ale științei și teh
nicii este infim (mecanică tehnică — 
4, industrie ușoară — 2), sau lipsesc 
cu desăvirșire, cum este cazul specia
lității de științe tehnice și de îmbu
nătățiri funciare. Situația nu diferă 
prea mult nici la Institutul agro
nomic din Iași, cu zl
greșul specialităților științifice 
acest

toate că pro- 
din 

sector cu greu poate fi con
ceput fără o legătură multiplă și per
manentă cu practica. La specialitatea 
Alimentația animalelor domestice, din 
totalul celor 15 candidați înscriși la 
ultima sesiune. 11 provin din Institu
tele agronomice din Iași, Timișoara 
și Cluj, 1 din Institutul politehnic din 
Iași, 1 din Laboratorul central de 
control al alimentelor șl doar 2 din 
producție. Situația nu stă cu mult 
mai bine nici la Pomicultură, unde 
doar trei din totalul celor mai noi 
candidați provin din producție.

Cum se explică această prezență 
sporadică a specialiștilor din produc
ție ? De la început trebuie să spu
nem că e vorba nu doar de o expli
cație, ci de mai multe. După opiniile 
unor specialiști, nu este încă pe de
plin soluționată asigurarea tuturor 
condițiilor de cercetare pentru doc
toranzii care nu lucrează in invăță- 
mlntul superior sau intr-un institut 
de cercetare. Din această cauză, acești 
doctoranzi nu pot dispune uneori de 
baza materială a unor instituții de 
cercetare pentru că teza lor nu este 
inclusă in planul institutului, iar în
scrierea temei respective nu se poate 
face pentru că doctoranzii amintiți 
nu sint salariați ai instituțiilor res
pective. Unele greutăți se fac simțite 
si în depistarea și apropierea surse
lor de informații, cu toate că în fie
care minister există o direcție de stu
dii care ar putea face mult mai mult 
pentru a le mijloci doctoranzilor ce 
lucrează nemijlocit în producție ob
ținerea rapidă a unor informații foar
te prețioase din publicații, lucrări de 
specialitate mai greu de procurat etc.

Să presupunem totuși că un doc
torand reușește pînă la urmă să se 
pregătească in condiții corespunză
toare și să elaboreze o teză valoroasă 
care deschide noi perspective in sfera 
științei aplicate. Ce se intimplă cu 
aceste lucrări ?

— Tendința este, într-adevăr, de 
aplicare tot mai accentuată a acestor 
lucrări in producție, dar este vorba, 
totuși, doar de o tendință ; întrucît 
lucrarea trebuie să treacă printr-o 
serie lungă de aprobări pină la 
urmă rămine uneori abandonată — 
ne spune prof. ing. Tiberiu Gol- 
goțiu, prorector al Institutului po
litehnic din Iași. Cind asemenea lu
crări sint valoroase, noi le semna
lăm Ministerului Invățămîntului, de 
aici pleacă la o întreprindere aptă să 
introducă in activitatea ei noutatea 
științifică respectivă, dar pină cind

conducerea acestei Întreprinderi își 
spune părerea durează un timp înde
lungat. incit, uneori, atunci cind in 
sfirșit și-o spune, să constatăm cu 
toții că întreprinderea vede... altfel 
problema decit o vedem noi. Cum 
să vă spun ? Producția își are mer
sul ei. iși are existența introdusă 
intr-un flux și un asemenea flux este 
destul de greu să fie reaxat pe o altă 
soluție.

— Dar tocmai de aceea, nu credeți 
că o asemenea problemă ar putea fi 
rezolvată mult mai ușor prin primi
rea în sistemul doctoratului a unui 
număr mai mare de specialiști din 
producție ?

— Intr-adevăr, asemenea docto
ranzi ar putea interveni mai rapid in 
rezolvarea problemelor concrete de 
producție. Dar, s-o spunem deschis, 
mulți dintre aceștia n-au timpul ne
cesar. Firesc ar fi ca măcar unii din
tre cei care iși asumă responsabilita
tea elaborării unei teze de doctorat 
să fie degrevați de anumite sarcini, 
rezolvabile de alții, spre a-și consa
cra ceva mai mult timp activității de 
cercetare, de pildă în laboratorul u- 
zinal.

— Noi avem o experiență intere
santă in acest sens — intervine prof, 
dr. Gheorghe Tiuiariu, prorector al 
Institutului agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad". Am organizat recent un 
simpozion — „Știința in sprijinul 
producției" — pe teme solicitate de 
înseși unitățile economice, la dezba
terea cărora au luat parte mulți spe
cialiști din unitățile agricole și sta
țiunile experimentale. Nu numai că 
tematica celor 15 comunicări prezen
tate a fost foarte concretă, dar și re
zultatele, îmbogățite pe baza bogatu
lui schimb de opinii, au dobîndit o 
cu totul altă configurație din punct 
de vedere aplicativ. Ce vreau să 
spun prin asta ? Că prin atragerea 
specialiștilor din producție în sfera 
cercetării — in cuprinsul căreia doc
torantura joacă un rol esențial — se 
realizează atit o fuziune mai strînsă 
intre cercetare și producție, sub as
pect tematic, cit și un grad mai înalt 
de aplicabilitate in practică a ideilor 
științifice.

O asemenea conlucrare conduce 
sigur — și argumentele de felul ce
lor amintite mai sus nu se opresc 
aici — atit la elaborarea mai mul-

tor teze utile de doctorat, dt șl la 
posibilitatea constituirii lor in com
ponente ale unei eventuale suite de 
lucrări menite să rezolve o problemă 
majoră de interes național. Tocmai 
de aceea, acum mai mult decit ori
ei nd este necesar să se acorde atenția 
cuvenită propunerii, de repetate 
ori formulată de specialiști și cadre 
didactice, de a se stabili o mai strin- 
sâ conlucrare între doctoranzi. între 
cadrele care asigură îndrumarea lor 
științifică și specialiștii din producție 
sau cercetătorii cu experiență din di
ferite domenii. S-ar elimina astfel 
paralelismul tematic, ar crește valoa
rea concretă a lucrărilor de doctorat, 
ar putea fi atrași și mai mult specia
liști din producție in acest sistem de 
perfecționare științifică.

O seamă de alte observații ale ce
lor ce lucrează nemijlocit in acest do
meniu se referă și la structura orga
nizatorică a doctoranturii. Unii sint 
de părere că și in prezent, pe par
cursul elaborării lucrării, indicațiile 
oferite doctorandului, ca și metoda 
lui de lucru, nu il orientează întotdea
una cu precădere spre tratarea com
plexă a faptelor, in legătură mai 
strinsă șl cu alte discipline conexe, 
afară de cele strict legate de specia
litatea sa. Din aceste cauze se ajun
ge la îngustarea temei de doctorat și, 
implicit, la diminuarea nivelului cer
cetării ca și a eficienței lui. La o a- 
semenea stare de lucruri contribuie 
desigur și faptul că referatele sint 
întocmite de multe ori formal, fără 
referințele absolut necesare la un 
sistem precis de valori și fără un 
răspuns clar și documentat conferit 
intrebărilor-cheie : „cui, cit și cum 
folosește ?**.

Dobindirea titlului de doctor nu 
poate fi un scop in sine nici pentru 
candidat și nici pentru societate, care 
suportă cheltuielile materiale pentru 
obținerea acestui titlu. Tocmai de a- 
ceea se impune reconsiderarea unor 
regulamente in vigoare pentru a se 
facilita accesul la doctorantură al 
specialiștilor din producție, pentru a 
transforma însuși sistemul doctoran
turii într-un factor nemijlocit de 
contribuție a științei românești la 
dezvoltarea și perfecționarea produc
ției noastre materiale.

Marți s-au încheiat lucrările 
simpozionului internațional pri
vind limba și literatura română, 
organizat în stațiunea maritimă 
Neptun de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, în cola
borare cu Uniunea Scriitorilor șl 
Centrala cărții.

Reunind personalități de sea
mă ale vieții noastre literare și 
traducători din 14 țări ai opere
lor unor scriitori români, simpo
zionul a programat expuneri șl 
comunicări referitoare la proble
me ale dezvoltării literaturii ro
mâne, aspecte și tendințe ale 
prozei, poeziei și dramaturgiei, 
ale lexicului și analizei stilistice 
a textelor, precum și discuții cu 
traducători de literatură ro
mână.

Propunîndu-și stabilirea de 
noi contacte Intre oamenii de li
tere români și cei de peste ho
tare, care-și consacră activitatea 
răspindirii în lume a valorilor 
literaturii românești, simpozio
nul a contribuit la o mal bună 
cunoaștere și răspîndire în cir
cuitul universal a operelor lite
raturii noastre.

(Agerpres)

Mihai IORDANESCU

cinema
• Un taxi pentru Tobruk (seria 
de bilete 3 824) ; SALA PALATU
LUI — 19,30.
• Parada Circului (ecran panora
mic) : PATRIA — 10; 12»45; 15,30; 
18; 20,30.
• Cromwell : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, CAPITOL — 8,30; 11,15;
14.15, la grădină — 19,30.
• Misiunea tinerei Nhung (în ca
drul galei filmului vietnamez) : 
CAPITOL — 20.
• Cintărețul 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; 16,15; 20, BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, FAVORIT —
9,15; 12,30; 16; 19,30, GRADINA
DOINA — 19,30.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
9.30; 12,15; 16; 19.
O 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 — 20.15.
• Brigada Diverse tn 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; 18,15; 20,30.
• Tick, Tick, Tick : MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,45, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30.
e Săptămîna nebunilor : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20, COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15; PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
e Floarea soarelui : PACEA — 
15,45; 18; 20, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30, POPULAR — 15,30; 18;
20.15,
© Cum am declanșat al doilea 
război mondial : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE 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.
• Spartacus : CINEMATECA (sal» 
Union) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Meridianul zero : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Un Italian In America : DACIA
— 8,30—20 în continuare.
• Secretul planetei maimuțelor: 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină —
20.15, GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Riscul : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20.
o Un loc pentru Îndrăgostiți j 
VICTORIA — 9; 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; 16; 18,15; 
20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : LU
MINA — 9—16 in continuare ; 18,15; 
20,30.
• Ii cunoașteți pe Urban t : UNI
REA — 15,30; 18.
• Notre Dame de Paris : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
© Direcția Berlin : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Roata vieții : DOINA — 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20.30.
O O floare șl doi grădinari : 
CRINGAȘI — 10; 15,30; 19, VITAN
— 16, la grădină — 20, LAROMET
— 15,30; 18,45.
• Capcana : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
• Greșeala fatală : MOȘILOR — 
15,45; 17,45, la grădină — 20.
• Hello Dolly : GRADINA SE
LECT — 19,30, GRĂDINA FESTI
VAL — 19,30.
• Jandarmul se însoară : GRADI
NA UNIREA — 20.

gureanu) : Domnișoara d« Belle* 
Isle — 20.
• Teatrul „Const. Tfinase" (la 
Grădina Boema) : Sonatul Lunii — 
20.
© Comitetul pentru Cultură șl 
Artă al Municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul 
Clșmlglu) : Spectacol de »unet șl 
lumină — 19.30; 20,15.

tv

tatr
• Opera Română fla Arenele Ro
mane) : Triptic de balet româ
nesc — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă-

16.30 Deschiderea emisiunii. Fotbal: 
Echipa națională a României 
în ultimul meci de verificare 
înaintea partidelor din Cam
pionatul european, în compa
nia redutabilei formații iugo
slave O.F.K. Beograd. Trans
misiune directă de la Stadio
nul „Republicii".

18.20 UNIVERSAL-ȘOTRON — en
ciclopedie pentru copil.

13,45 „Mult e dulce șl frumoasă...”. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati • Note de cultivare a 
limbii. Prezintă M. Avram 
o Poșta emisiunii de acad. 
Al. Graur.

19,00 MELODII POPULARE inter
pretate de Marla Pletraru șl 
Radu Gheorghe. Acompania
ză formația Sile Ungureanu.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reportaj la 470 de atmosfe

re. Emisiune de Ion Dumi- 
trașcu.

20,15 Melodiile serii.
20.30 Tele-cinemateca : „Bun ve

nit, d-le Marschall". Regia : 
L. G. Berlanga. Cu : L. Se
villa, M. Moran, J. Isbert.

21,55 Avanpremieră.
22,00 Teleglob : R. D. Vietnam. La 

nord de paralela 17. Reportaj 
filmat de Iile Clurescu șl Ml- 
hal Crîșmaru.

22,25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Fotbal : Selecțlunl înregistra

te din meciul Ungaria—Iugo
slavia. Transmisiune de la 
Budapesta. ,

Un nou edificiu cultural la Comtanța t cinematograful „Torni»' Foto i S. CristiM

Spectacole cu piese
ale noastre și pentru noi

(Urmare din pag. I)

librat și cu realizări scenice de ținu
tă. Educați la această școală, specta
torii manifestă înalte exigențe lega
te îndeosebi de actualitatea reperto
riului, de diversitatea lui.

„In ultima vreme, teatrul băimă- 
rean s-a impus prin bogăția reperto
riului, prin originalitatea interpreta
tivă. Totuși — ne spunea un inter
locutor, ing. Aurel Brindau de la 
Trustul județean Maramureș de con
strucții — nu o dată se joacă piese 
in fața citorva zeci de spectatori. De 
ce ? Poate ar trebui să se sondeze și 
mai bine preferințele publicului. Re
pertoriul ar trebui să se supună dez
baterii publice, într-un colectiv mai 
larg de oameni iubitori de teatru, in 
presa locală. M-aș referi mai ales 
la influența pe care sondajul și su
gestiile, preferințele exprimate ale 
oamenilor le-ar putea avea asupra ce
lor care scriu teatru. Făcindu-se ecoul 
simțămintelor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cerea, pe bună dreptate, 
ca operele de artă să reflecte trans
formările spirituale ale omului nou, 
mărețele zidiri socialiste. Or, mai ve
dem puse in scenă sau mai citim piese 
care abordează subiecte sterile, rup
te de gindurile și preocupările noas
tre.

în timp ce unele teatre și-au ple
cat urechea la teoria „pulverizării 
personajului” și sint gata să introducă 
in repertoriu piese cu eroi fantoma
tici, inconsistenți, personificări lip
site de orice forță artistică, ale unor 
idei abstractei ale unor stări con
fuze — spectatorii își exprimă fără 
ocol interesul pentru EROUL autentic, 
pentru viziunea lui asupra vieții și 
pentru exemplaritatea felului lui de 
a acționa, pentru forța sa de emo- 
ționare și influențare. Și nu este 
vorba despre oricare erou. Opi
niile spectatorilor exprimă cel mai 
adesea interesul față de eroul pozi
tiv, inspirat din realitățile societății 
românești contemporana.

„Eroii pieselor de teatru sint prin
tre noi. Avem fapte demne de iscu
site condeie. De ce, mai cu seamă ti
nerii scriitori de teatru vor să ne 
gindim la probleme din alte părți, 
străine nouă ? Nu e de mirare că a- 
semenea eroi și asemenea „întâm
plări" nu stirnesc interesul, nu atrag 
publicul spre teatru. Pe mine, de pil
dă, m-ar interesa să pot urmări piese 
despre problemele umane atit de 
complexe ivite în aplicarea prin
cipiilor de conducere democrati
că. M-ar-bucura să urmăresc din ce 
in ce mai multe piese care să elo
gieze munca omului în socialism, pro
cesul său de creație istorică, naționa
lă, bazat pe o înaltă conștiință, pre
cum și eventualele aspecte conflictua- 
le, neantagonice create, căile soluțio
nării lor", preciza I. Rusu, tinăr in
giner din București.

Spectatorii s-au arătat — nu o 
dată — receptivi, ori chiar direct in-

teresațl de un afiș repertorial mal 
bogat, cu o paletă de genuri mai di
versă.

„Ca spectator consecvent al teatru
lui din Baia Mare — ne spunea pro
fesorul Augustin Cozmuța — mă 
simt satisfăcut de calitatea reperto
riului, de ținuta scenică a spectacole
lor. Mă gindesc la piese ca „Ion", 
„Rouă și tutun'*, „In amurg** „Lovi
tura" și altele. De-a lungul fiecărei 
stagiuni, mai ales în ultimii ani, ac
centul a căzut pe alegerea unor tex
te dramatice valoroase din dramatur
gia națională și universală, clasică 
și contemporană. Punerea in scenă, 
in viziuni moderne, cu concursul u- 
nor prestigioși colaboratori din Bucu
rești sau de la alte teatre din țară, 
semnatari ai regiei și scenografiei, a 
însemnat o solicitare a potențelor co
lectivului de actori la nivelul exi
gențelor tot mai sporite ale publicu
lui spectator iubitor de teatru. A- 
ceasta a atras după sine o recunoaș
tere pe plan național a personalității 
scenei băimărene. Totuși, avind în ve
dere cerințele educaționale firești ex
primate de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cred că o instituție tea
trală nu se poate mulțumi cu stric
ta activitate internă, cum este cea 
de spectacol. Educația teatrală tre
buie promovată și pe alte căi de
cit simpla participare la spectacol. 
Audiența la public a unui teatru 
este condiționată de măsura In care 
și teatrul își apleacă urechea la pu
blic, la gusturile și cerințele sale 
spirituale. Mă gindesc la includerea 
în repertoriu a unor piese scurte, 
care să poată fi prezentate In con
diții artistice superioare și în turnee 
în orașele și comunele județului, pe 
scene ale cluburilor, căminelor cul
turali?, la instituirea unor dezbateri 
cu publicul pe teme de educație tea
trală, la organizarea unor matinee și 
recitaluri care să răspundă diverselor 
preferințe ale celor mai largi cate
gorii de oameni ai muncii.

O „replică** negativă au dat spec
tatorii — prin preferințele exprimate 
— pieselor lipsite de conflict, ca și 
pieselor lipsite de un mesaj clar, pe
netrant, actual, profund educativ.

„Aș dori — ne specifica Sandu 
Marioara, tehnician la Fabrica de 
confecții Craiova, care a urmărit 
eu interes realizările Teatrului Na
țional din Craiova cu „Zodia Tauru
lui". „Arca Bunei Speranțe'* — mai 
multe spectacole cu un conținut ac
centuat educativ.

Așa, de pildă : spectacole In care 
să se trateze comportarea în socie
tate, în care să fie combătută ten
dința de a trăi ușor, fără a munci, 
spectacole in care să fie înfierate ati
tudinile acelor părinți care consideră 
munca fizică pentru copiii lor o ru
șine deși ei preferă să muncească fi
zic pentru ca fiii lor .să trîndăvească**.

„N-a fost, cred, premieră prezen
tată de teatrul băîmărean la care să 
nu mă duc — ne spunea maistrul

Viorel Pop, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzinele mecanica de 
mașini și utilaj minier din Baia Ma
re. îmi place într-un fel mai mult 
teatrul decit filmul. Trăiesc mal pro
fund atmosfera de pe scenă, drame
le și bucuriile eroilor. Am căutat să 
atrag cit mai mulți tineri spre tea
tru. Am reușit ? N-aș putea să zio 
da. Avem doar opt abonamente per
manente la teatru. Este puțin față 
de numărul mare de uteciști pe 
care-i avem în uzină. De ce nu merg 
tinerii la teatru? — ne-am întrebat și 
noi in organizația noastră de tineret. 
Explicațiile sint mai multe. Nu s-a 
făcut suficient pentru educația este
tică a tinerilor spectatori; publicita
tea repertoriului este deficitară. Cred 
că s-ar putea organiza cercuri de 
prieteni ai teatrului. Dar pentru a- 
cest lucru s-ar impune să existe o 
legătură mai strinsă intre teatru șl 
oamenii din uzină. M-aș referi Insă 
mai ales la repertoriu. Cred că n-ar 
trebui să lipsească de pe afișul tea
trelor un număr și mai mare de 
piese pentru tineret, care să cultive 
sentimentele nobile ale muncii, alo 
dragostei față de patrie și față 
de lupta partidului 
demnității și

' modelului
Tinerii

• note de lectură • note de lectură • note de lectură •
Acela căruia ii spunem 

maestrul Victor Eftimiu 
înmănunchează încă o 
dată o seamă de întrebări, 
de meditații, intr-o ordi
ne cu înțelesuri, de Ia 
motivele genezei și roti
rilor cosmice la romanța 
sentimentală. O filozofie 
specifică învăluie această 
carte, insoțită de gesturi 
titanice, de orgoliul luci
dității și conștiinței in 
fața materiei inerte, de 
urmărirea unei absolute 
cunoașteri de sine și a 
hotăritoarei creșteri inte
rioare. Totul vine din re- 
cuziune, din amintire șl 
din istorie, din lumea E- 
ladei, ori din iubirile tre
cute, profiluri de cetăți 
și chipuri de voievozi pe 
pămintul de legendă al 
țării. Antichitatea greacă 
pare o scenă în care eroii 
ce au ilustrat-o dau un 
ultim spectacol al exis
tenței, sub semnul irever
sibilității lucrurilor, al 
succesiunii valorilor : 
„Din tot ce-am scris, ni
mic nu mai rămine ! ] 
Molohul iși consumă zil
nic prada...". Scepticismul 
din poeziile lui Victor Ef
timiu este expresia mai 
degrabă a limitei biologi
ce, nu a unei filozofii 
fundamentale, pentru că 
acolo unde ar găsi în a- 
cest sens motivele cele 
mai sincere ale tristeții, 
adică in fața universului,

poetul află spiritului șl 
minții omului rațiunea u- 
nică : „Brăzdat de-un ful
ger pămintesc, eterul / 
Începe să-și dezvăluie 
misterul... / Mărire ție, 
omenească minte f. — 
„Nucleu central in spațiu

Ci omul născoci dumne
zeirea !u

Din acest hotar, în ne
mărginire, în ordinea le
gilor universale și în hao
sul cosmic, de la acest dat 
al conștiinței Începe dez
legarea ori nedezlegarea

VICTOR EFTIMIU

„Cosmos//

și milenii, / Luceafăr al 
încrederii in sine, / Să-n- 
frunte omul legile divi
ne, / Rebel dumnezeieștii 
milostenii... / Voință dir- 
ză, flacără, orgoliu / Sfi- 
dind eternitățile de do
liu. / Apoteoză, instelea- 
ză-țl mersul / Nu frămin- 
ta regietele postume : / 
Această scurtă trecere 
prin lume / Începe și sfir- 
șește universul'1 ; „In cău
tarea legilor perfecte, / 
Din neputința noastră de 
insecte / Ne-am ridicat, 
brăzdlnd nemărginirea, / 
Stăpini pe cosmos, domi- 
nind atomul! / Nu zei ne- 
cunoscuți făcură omul, /

tuturor marilor întrebări. 
Cosmosul ar fi, de aici în
colo, ca un tăpșan, căci 
zice poetul : „Ințelenite 
Cosmos, un om te străbă
tu" — iar conștiința omu
lui, unică explicare a lu
mii : „Cind n-oi mai fi pe 
lume, n-ai să mai fii nici 
tu !" Bineințeles că acum 
părăsim teritoriile filozo
fiei și răminem la tremu- 
rul sufletului, la marginea 
existenței. Pentru că, se 
scrie mai departe : „Titan, 
ridic planetei un pilas- 
tru, / Și fiecare gind al 
meu un astru... / Eu știu 
ce vreau, dar cosmosul nu 
știe 1“

De la univers la ciclul 
vegetal, aceeași rotire, a- 
ceeași trecere, văzută u- 
șor teatral, spusă în so
norități care-1 trădează pe 
dramaturg : „Trecură pă
sări călătoare, stoluri... / 
Zigzaguri și triunghiuri și 
ocoluri / Pe cer și-n ape 
umbra-și profilară ! / Pe 
drumuri paralele sau con
trarii / Și-a scris eterne
le itinerar ii / Și nostal
gia mea crepusculară".

în succesiunea de medi
tații nu pare o amăgire 
îndemnul la trăirea inten
să, la realizarea unui i- 
deal : „Trăiește In extaz, 
intrece-ți era... / In car 
intr-aripat prefă-ți gale
ra, / Și-n goelanzi lope- 
țile sclaviei". Și cum, alte 
dăți, in fața cosmosului, 
poetul se întorcea la lu
mina unică a conștiinței 
lui, și acum, răsună în
toarcerea la sine, dincolo 
de ceea ce „te poartă în 
triumfuri iluzorii", / cu 
tot „cortegiul lor de exhi
biții**, în afara, adică, a 
orgoliului, vanității și 
ambițiilor : „Exterioara 
lume ți-o restringe, / Și 
propria-ți comoară-n su
flet stringe, / înstrăinat 
de tot ce te-nconjoară. / / 
Urcind, ca-n plantă seva 
subterană, / Să simți fe
cundă, pură, suverană, / 
Cum crește viața ta in
terioară".

Ion HOREA

Cenaclul literar al Aca
demiei a tipărit în editu
ra „LITERA'* o frumoasă 
și masivă antologie a pro
ducțiilor poetice ale mem
brilor săi.

Desigur, Inventarierea 
listei de autori și titluri 
poate conduce la trecerea 
in revistă a particularită
ților de atmosferă, versi
ficație, muzicalitate, lim
baj, dar nu acesta este 
scopul rindurilor noastre. 
Ele urmează să semnaleze 
reușita acestei antologii 
mai ales in autenticitatea 
trăirilor el lirice, în per
manenta incandescență a 
sentimentelor de dragoste 
de țară, de istoria, pre
zentul. și frumusețile ei 
ce se degajă din majori
tatea poeziilor înmănun
cheate sub inspiratul titlu 
— „Poarta cuvintelor'*.

Majoritatea autorilor a- 
flrmă poetic marele ade
văr că pentru a-și înde
plini funcția socială, o 
opera nu trebuie să aibă 
numai calități artistice, 
ea trebuie să conțină și 
un mesaj umanist, o sete 
de adevăr, o pioasă în
chinare in fața tradiției șl 
o năzuință de a se anga
ja cu demnitate în edifi
carea valorilor viitorului : 
„Frumoasă ne e patria, 
prieteni, / Pămintul cald 
din care ne-am născut / 
Și-n care ne-am întoarce 
cu răbdare / La rădăcinile 
de la-nceput. f E ca un

vis ce nu se mâi sfirșeș- 
te, / Cu mii de codri ce 
șoptesc duios / In care-o 
mină-n taină zămislește / 
Tot ce e-n basmul lumii 
mai frumos. / Mă simt 
bătînd cu inima-i tot 
una I Și-n firele de iarbă

titatea lor și chipul / Ca 
stropii apei mistuiți in 
val. / Dar anonimi, ne-m- 
ping in viitor, / Prin 
veacuri, din mitologia lor" 
(„STRĂBUNII"). Rostogo
lind cu fervoare cuvin
tele, declamator, cu far-

„Poarfa
cuvintelor"

ce irump, / Ii văd pe-acei 
ce-au fost întotdeauna / 
Și-au făurit frumosu-a- 
cesta scump"... („ClNTEC 
PENTRU PATRIE" — 
Virgil Carianopol).

In versuri pe care 
le-am putea numi „ale- 
csandrine" prin sincerita
tea și limpezimea mesa
jului lor și Mihai Con- 
stantinescu ține să cinte 
reintegrarea eroilor stră
buni in ciclurile naturii 
și participarea lor peste 
veacuri la zidirile noastre 
materiale și spirituale, de 
azi și de miine : „Străbu
nii reintorși in mineral, / 
Amestecați cu piatra si 
nisipul, / Și-au șters iden

mec, Ion Pachia Tatomi- 
rescu are, in maniera lui 
Adrian Păunescu, o viziu
ne a cimpiei române în 
care un Bălcescu devine 
prin decantare folclorică 
o ipostază răzbunătoare, 
răzvrătitoare a lui Făt- 
Frumos : „Cămășile tros
nesc, cum cresc arbori 
din umeri — / Făt-Fru- 
mos coboară din frunze — 
alesul cal ; / Pandurii din 
vale pe flinte-și nu-i nu
meri; / Bălcescu se izbeș
te pe-o Dunăre, de mal... 
(„MUNTELE NOSTRU"). 
Ion Potopin, coordonato
rul antologiei, e prezent 
cu o suită de poezii lim
pezi, însorite, din care

mal ales „IMN** reține 
atenția prin generozita
tea și acuratețea trăirii 
sentimentului de dragoste 
de țară : „Intre cer și pă- 
mint / intre ape și stele / 
e ca soarele sfint / chipul 
patriei mele f. E un cin- 
tec deplin / așternut pes
te plaiuri / glasul patriei 
lin / din o mie de gra
iuri !" O „DACICA" pli
nă de o densă emoție 
semnează Emil Mânu, 
care are viziunea unor 
străvechi sate românești 
unde geniul popular se 
perpetuează, transformin- 
du-le in olimpuri : „Din
colo de cuvinte, dincolo 
de brazi, dincolo de ape 
și de stînci / Drumurile 
duc prin ghețuri către sa
tele dacilor... / Și-au lăsat 
satele acolo, în istorie,-să 
le însemne hotarele / 
Le-au lăsat să devină O- 
limpuri ale oamenilor"...

Prefețele semnate de 
Al. Philippide și Șerban 
Cioculescu ca și postfața 
semnată de Ovidiu Papa- 
dima se văd cu satisfac
ție confirmate de ținuta 
generală a antologiei, pu
să cu discernămint artis
tic sub semnul generos al 
cuvintelor secretarului 
general al partidului : 
„Poporul nostru are ne
voie de o literatură veș
nic tinără, pe care flacă
ra dragostei de om și de 
țară să nu o lase să îm
bătrânească niciodată".

Dan MUTAȘCU

comunist, ale 
iubirii, care să facă 

elogiul modelului uman al socia
lismului. Tinerii ar fi deosebit 
de interesați să afle pe scenă o re
flectare a împrejurărilor existenței, 
familiare lor. Ei ar fi dornici să ur
mărească piese inspirate din actua
litate, aspecte privind legătura din
tre noile structuri materiale ale exis
tenței și structurile spirituale, d® 
domeniul conștiinței — în formele pe 
care le îmbracă ele tn producție șl 
în familie**.

Actualitatea — faptele și realită
țile spirituale In continuă prefacere, 
ale societății noastre socialiste — a 
constituit un leit-motiv ori de cite 
ori interlocutorii noștri și-au propus 
să indice sursele de inspirație ale 
creațiilor pe care ar dori să le vadă 
pe scenă.

„Cele mal interesante spectacole 
ale ultimelor stagiuni mi s-au pă
rut cele cu piese contemporane — 
îndeosebi ale dramaturgiei noastre o- 
riginale — piese semnate de Paul 
Anghel, Aurel Baranga, Paul Everac, 
H. Lovinescu, D. R. Popescu, Al. Voi- 
tin etc. — aprecia I. Crețu, student ti
mișorean. Interesul lor izvora pentru 
mine din preocuparea evidentă a scrii
torilor de a sonda dimensiunile funda
mentale ale noului tip uman al socie
tății noastre, atit de bogat în planul 
spiritual: dimensiunea politică, superi
oara conștiință profesională. Rezerve
le mele față de unele piese au fost 
determinate, de caracterul uneori 
cam general, alteori cam superficial 
al investigațiilor sau de faptul că 
raportul organic dintre cele două di
mensiuni nu era destul de pregnant 
întrupat în situațiile de viață creat® 
în destinele eroilor**.

Interesul, ca și exigențele spectato
rilor față de piesele văzute, demon
strează cu prisosință că frecven
tarea teatrului a rămas un mo
ment de sărbătoare și înălțare a omu
lui — concepție pe care teatrele nu 
au dreptul nicidecum să o contra
rieze, să o atrofieze, să o pervertească 
prin adoptarea căii facile, a succe
sului imediat, de scurtă durată.

Sentimentul sărbătoresc al prezen
ței la teatru este generat din ce în 
cc mai mult dc satisfacția întilniril 
cu aspecte inedite, revelatoare pen
tru dimensiunile omului, pentru re
sursele lui, legate de sfera mai lar
gă a experienței umane in general, 
dar mai ales de cea a experienței 
oamenilor societății noastre contem
porane.

Sentimentul sărbătoresc al prezen
ței la spectacolul de teatru est® 
generat de o necesitate interioară, o 
necesitate spirituală dintre cele mai 
nobile ; o nevoie de gravitate, de 
meditație asupra sensurilor celor mai 
adinei ale existenței sociale, o nevoi® 
de trăire și clarificare colectivă a 
frămîntărilor, a sentimentelor pe cara 
oamenii le cunosc, wrin care ei trec, 
in viața, in activitatea lor de zi cu zi.

Teatrele nu au dreptul să dezamă
gească. Ele nu au dreptul de a anula, 
prin opțiunile lor repertoriale con
crete — de felul, să zicem : „Boeing- 
Boeing", „Puricele în ureche'*, — șl 
prin spectacole vulgare, de prost 
gust, rațiunea superioară de a fi a 
teatrului. Ele nu au dreptul de a face 
din spectacolul de teatru un gen ușor 
de concurat de către un fastuos film 
muzical, un sclipitor spectacol de 
revistă, un ingenios și bogat program 
de varietăți.

Există, să o spunem, alături 
de facilitatea succesului de scurtă 
durată, închizător de perspectivă 
pentru teatru — o mare dificul
tate, dar și o nobilă misiune, a a- 
devăratului succes — misiune pe care 
teatrele ar fi trebuit și trebuie pe 
viitor, depășind greutățile de orice 
fel, să și-o asume cu un mai mare 
simț de răspundere socială.

In numele încrederii în vocea uni
că, gravă a artei teatrale. în numele 
încrederii în rolul pe care teatrul 
este chemat — din ce in ce mai mult 
— să îl ajbâ în educarea civică, mo
rală, spirituală a spectatorului. u
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o nuntă. S-a dus la maistru ce-
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Judecați prea simplu. Eu, 
vă spun : poate că vizita

vezi la coafor, la cofetă- 
îți vin cu justificări me-

C. B. Grupul școlar „Unio'* a scos

CUM îl DETERMINĂM PE TINERI

sau alți 
căieri.

D. D.
M. L.

I

A sosit un tînăr în colectivul nostru. Are pârul vîlvol șl se agi
tă cam mult. Uneori lucrează uluitor de bine, alteori ii apucă o 
inexplicabilă oboseală. E simpatic, dar uneori te trăsnește cu 
cite un răspuns impertinent. Greu sâ prevezi ce va face în momen
tul urmâtor.

Trec cîțiva ani — sau numai cîteva luni — șl tînărul nostru e 
autorul unor înfăptuiri cu care ne mîndrim cu toții.

Ce s-a intîmplat in acești cîțiva ani de început al muncii pro
ductive T

A sosit un tînăr în colectivul nostru. CUM sâ procedăm pen
tru a-1 aduce cît mai grabnic și mal lin pe făgașul muncii obiș
nuite î

Iar in condițiile socialismului, obișnuitul înseamnă conștiincio
zitate, dăruire, adesea eroism.

Farticipanțil consfătuirii organizate de 
redacția noastră la Satu-Mare au discutat 
despre acest CUM, cu înfocare. Fiind oa
meni ocupați, am vrut să le economisim 
timpul și am făcut următoarea propu
nere : cine a luat cuvintul, poate să plece. 
Aproape toți insă au rămas să-și încruci
șeze opiniile pină spre orele 11 noaptea, 
iar a doua zi disputa amicală s-a prelun
git în cabinetul tovarășului Luțaș, secre
tarul comitetului județean de partid.

Ce au avut participanții acestei mese 
rotunde de „Împărțit" mai bine de opt 
ore ? Să încercăm un palid rezumat.

REDACȚIA : Știți prea bine că edu
carea tineretului stă in centrul aten
ției generale și constituie un punct 
primordial al vastului program de îm
bunătățire a activității politice, ideolo
gice și de educație comunistă, adoptat 
pe baza propunerilor făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușcscu. Există un 
acord general șt deplin cu privire !a 
importanța educării tineretului. CUM 
să procedăm insă pentru a dobindi re
zultate cit mai mari 7 Ce experiență 
personală aveți ?

MIHAI POP : Cunosc de la vîrsta de 
15 ani influența binefăcătoare a produc
ției. N-am impresia că, pentru a dobindi 
rezultate cu tinerii, ar fi nevoie de nu 
știu ce metode nemaipomenite. Sarcina 
comunistului din producție e. in esență, 
aceeași cu sarcina oricărui comunist : 
să-1 ajute pe tinăr in formarea lui ca 
patriot devotat trup și suflet țârii, cauzei 
socialismului, partidului, ca adevărat om 
nou. Numai că aceste trăsături, în pro
cesul de producție, se formează și se ve
rifică practic, ceas cu ceas, prin compa
rația cu faptele : patriotismul socialist se 
oglindește în atitudinea față de muncă, 
frăția intre oamenii muncii de diferite 
naționalități acționează, în primul rind. în 
felul cum colaborează ei la scara colec
tivului. spiritul caracteristic omului nou 
se materializează in relațiile tovărășești 
din cadrul echipei. Socot că producția e 
cea mai bună școală, pentru că nu există 
..lecție" și „capitol" care să nu-și capete 
aplicație imediat, pe loc.

REDACȚIA : Dar cum faceți pentru 
a le sădi tinerilor spiritul de abnegație 
in munca 7

M. P. : Raporturile cu colectivitatea șl 
meseria încep simplu, în raportul dintre 
oameni. Cind îmi sosește un tinăr, in pri
mul rind caut să-I dau pe mina unul 
muncitor cu care să se potrivească, care 
să-i predea abecedarul meseriei, codul de 
onoare și conștiinciozitate al muncitori
mii. După o perioadă îl întreb pe tinăr 
cum este mulțumit de profesorul său.

REDACȚIA : Nu simte tinărul că i 
se dă prea mult „nas" cind este pus 
să dea calificative unui virstnic mult 
mai experimentat ?

DOINA DONUȚIU : Dați-mi voie să in
tervin : nu cred că e o greșeală să ceri 
unui tînăr păreri asupra mai marelui său. 
Cred că e bine să simtă că îi dai impor
tanță și să caute să corespundă acestui 
rol pe care i-1 acorzi. In plus, spiritul 
revoluționar, ca să se formeze, cere cu
rajul atitudinii, al răspunderii. Marea 
greșeală se produce atunci cind îi dai de 
înțeles tînărului că e prea mic, neînsem
nat, fără nici un rol, cînd cauți să scapi 
de el, încredințindu-i sarcini mărunte.

M.P. : E adevărat că, dacă îi cer pă
rerea, de obicei se simte măgulit și caută 
să se arate la înălțimea răspunderii. 
Dacă se obrăznicește, îl pun in discuția 
celorlalți. Niciodată nu pun un tinăr să 
Învețe de la alt tinăr din aceeași „pro
moție". Ideea că altul l-a și întrecut șl 
îi dă lecții nu i-ar surîde înainte de a 
se obișnui cu complexitatea relațiilor de 
la noi, in care conduci și ești condus. Aș 
fi de acord cu ce a spus tovarășa Donu- 
țiu cu privire la sarcinile mărunte, dar 
noi. înaintea educației, ne ocupăm cu 
producția : oricit aș ține să-i dau unui 
tinăr sentimentul importanței, nu-i în
credințez o mașină pină n-am deplină si
guranță. Importanța i-o dau după fapte. 
Nu mă pretind in fața lui că aș fi un 
pedagog : mă arăt așa cum sînt, ca un 
om al producției. Vreau să știe că in ge
neral primează interesele producției, nu 
că „am ceva cu el" dacă îl critic. Pe 
scurt, cred că educatorul principal este 
munca. Firește, au importanță și alți fac
tori. Unii tineri, care lucrează mai bine, 
au nemulțumiri de mortient cu privire la 
plată. Nu ezit să Ie dau dreptate, atunci 
cind au. dar le povestesc cu cite greutăți 
și in ce condiții am lucrat noi, de pildă, 
in ’45 sau '4G. Fără asta, am cădea in 
primejdia apolitismului. Tot ce am ridi
cat noi, muncitorii, în acești ani, am clă
dit nu prin tocmeli mărunte, ci prin mun
că și conștiință revoluționară. Explicațiile 
nu ajută însă, firește, decît atunci cind 
tinerii văd in tine un om devotat pro
ducției, gata să facă și el sacrificii, cot 
la cot cu ei, cind e nevoie, și nu numai 
să le ceară lor. De aceea este binefăcă
toare producția: in primul rind. pentru 
că In producție trăiesc și acționează 
mulți asemenea oameni exemplari, tipici 
pentru clasa muncitoare de azi.

REDACȚIA : Dar cum procedați in 
cazul unor tineri care refuză să dea 
urmare exemplului bun ?

M. P. Eu afirm categoric că. pe par
cursul a 26 de ani. n-am întilnit tineri 
complet refractari la muncă. Am dat de 
unii care refuzau să se tundă, dar nu 
refuzau să muncească. Dacă izbutești să 
te înțelegi cu ei in muncă și să-i faci să 
găsească acolo un izvor și de satisfac
ții morale, și de cî.știg. ajungi pină la 
urmă să te taci ascultat și in alte pri
vințe. Există diferențe in viteza formă
rii, după cum tinărul e de la oraș sau 
de la sat, dintr-un mediu funcționăresc 
«au muncitoresc, dar nu-i aprob pe pă
rinții sau maiștrii care declară : „Cu ăsta 
nu e nimic de făcut." Nu mi s-a intîmplat 
Bă întîlnesc un asemenea caz.

FRANCISC TOROK : Pentru câ aveți 
de-a face cu tineri dinainte hotăriți să 
lucreze în producție. Sint insă unii care 
refuză încadrarea, pentru câ au fost e- 
ducați de părinții lor in spiritul eronat 
Bl feririi de munca fizică. Există părinți 
care nu cunosc condițiile reale de azi și 
perspectivele, și care spun : „Destul arn 
tras eu la sapă cîndva ; copilul meu. mă
car, să-1 feresc de greu" Unii absolvenți 
Bi școlilor de cultură generală n-ar vrea 
cu nici un preț să aibă o meserie ma
nuală.

D. DONUȚIU. Dacă unii au chemare 
pentru o muncă intelectuală, de ce nu 
i-ar răspunde ? Să ținem seama de în
clinații și să combatem aplecarea spre 
muncile intelectuale numai atunci cind 
tinerii respectivi n-au capacitatea nece
sară.

F. T. Tmi pare bine că m-ați corecta*, 
pentru că mi-ați oferit prilejul să fac o 
precizare, necesară. Nu oricine e bun să 

facă orice muncă In producție. Dar dis
prețul față de munca fizică trădează o 
concepție primitivă, inferioară. Există ge
nii ale gândirii, care in timpul liber se 
ocupau cu dulgherih sau grădinăria, Eu 
nu zic că trebuie neapărat să faci doar 
un fol de muncă, dar trebuie SA ÎN
CERCI șl — înainte de a-ți alege drumul 
vieții — SA CUNOȘTI și un fel de mun
că, și celălalt. Poți să alegi doar dacă 
ești in cunoștință de cauză.

REDACȚIA : Aveți dreptate șl ne-am 
îngădui să vă semnalăm două ciudățe
nii. Prima : tineri sau părinți care <c 
pling de „prăpastia" dintre generații 
?i care descoperă brusc că au vederi 
identice cind e vorba de refuzul mun
cii fizice. O declară 
diția s-o facă alții, 
tocmai copiii lor.

excelentă, cu con- 
nu tocmai ei, nu

F. T. : Spunînd asta,_r------ ------ , mă puneți în im
posibilitatea de a mai susține vreun prin
cipiu general fără să mă refer la mine 
și ai mei. Fratele meu e elev. Pe timpul 
verii a vrut să facă practică la proiec
tări și m-a rugat să intervin pentru el. 
Eu l-am rugat, dimpotrivă, să lucreze la 
blocul tineretului, care se construiește 
prin muncă voluntară. Nu mi-a fost prea 
ușor sâ-l conving. Dar pină la urmă a 
fost foarte satisfăcut. A ajuns la o mare 
abilitate in lucrul pe schelăria metalică. 
„E greu pină pornești", mi-a spus. Atră- 
gind tinerii Ia munca practică în produc
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ție ne putem convinge că și aci se aplică 
vechiul proverb „pofta vine mîncind".

REDACȚIA : Poate ne spuneți CUM 
să creăm această atracție și cum să 
combatem cu mai bune rezultate pre
judecățile 7

F. T. : S-a vorbit aci de cîștig și sînt 
de acord, dar nu strică să amintim câ 
un tinăr care lucrează efectiv in produc
ție cîștigă de obicei mai bine decît un 
tinăr funcționar. Totuși, destui preferă 
încă să renunțe la sute de lei pe lună, 
numai să se cheme că lucrează în birou. 
De aci se vede clar că nu e totul cîști- 
gul. Dacă prejudecățile și spiritul mic- 
burghez îi fac pe unii să sacrifice din 
venitul lor pentru o muncă așa-zis 
„curată", cu atît mai mult trebuie să 
insistăm în formarea spiritului revolu
ționar, care împletește puterea de sacrifi
ciu, abnegația, cu sentimentul împlini
rii, cu satisfacția înfăptuirilor, așa cum se 
vede pe șantierele tinerelului, unde omul 
entuziast trăiește bucurii pe care mărun
tul amator de comoditate nu e în stare 
nici măcar să și Ie imagineze. Vedem în 
toate acestea cit de Importantă e obser
vația tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia însemnătatea conștiinței și la 
necesitatea mobilizării factorilor morali. 
In producție, cred că ar trebui înmulțite 
căile de evidențiere a tinerilor ; panouri 
împrospătate la vreme, citarea în adunări- 
fulger sau la rețeaua de radioamplificare, 
în gazete de perete etc. Unii socot câ 
bunul principiu de a observa la timp ce 
e de valoare în munca omului s-ar fi 
învechit, mai ales cînd e vorba de pa
nouri, dar eu nu cred că un muncitor, 
mai ales tînăr, poate privi cu indiferență 
faptul câ e afișată la loc vizibil o foto
grafie a luL Trebuie, apoi, să fim mai 
îndrăzneți în popularizare, cu metode 
ceva mai „tinerești", cum se spune.

■ REDACȚIA : Exemple 1

F. T. : Erau pe drum. La Cărei a avut 
loc o olimpiadă a mecanizatorilor. Tinerii 
de la Ianculești n-au putut căpăta un 
camion care să-i transporte. Au făcut par
cursul ge jos, pentru că țineau neapărat 
să participe. Forma de concurs e extra
ordinar de populară printre tineri. Și la 
televizor, și in alte ocazii, vedem des 
concursuri de muzică ușoară, populară, 

sport sau frumusețe. Si propulsăm mal 
des dorit pină acum concursurile abilită
ții profesionale. Avem 
strungar care a ciștigat 
rind întrecerea pe țară, 
am organizat Intilnlrl cu 
a noastră că la munca

la „Unio" un 
al doilea an la 
Noi, U.T.C.-ul, 

el, dar e o lipsă 
patriotică și în

alte activități avem o seamă de nuclee, 
cam aceleași, și că la astfel de. Intilnlrl 
participă de obicei tinerii cel mai activi 
șl lipsesc tocmai col pe care dorim să-l 
activizăm. Dacă strungarul nostru ar da 
lovitura de începere la un meci de fotbal, 
de pildă, cîteva mii de tineri care nu 
prea vin la adunări, dar care nu scapă 
un meci, s-ar întreba cine a dat lovitura 
de Începere, prin ce s-a distins etc. Pe 
scurt, printr-o varietate de metode, omul 
producției materiale trebuie așezat mai 
sus, mal central, în gama de manifestări 
ale vieții noastre — spectacole de 
•1

cultură
sport, concursuri ș.a.m.d.

(REDACȚIA : Ar fl de ajuns 
combaterea prejudecăților 7

pentru

un firF. T. : Firește că nu. Cred că 
principal al muncii noastre de convin
gere ar trebui să fie acesta : să fie evi
dent — pentru tineri și, mai ales, pentru 
părinții cu anumite prejudecăți — că 
milităm în favoarea muncii productive nu 
numai pentru binele societății, dar în 
însuși interesul tinerilor respectivi. De 
pildă, trebuie mult îmbunătățită organiza
rea orientării profesionale. Un tgtă care 
știe că fiul său a fost supus la teste 
științifice, de către psihologi și alți spe
cialiști bine calificați și corecți, se gin- 
dește de două ori înainte de a-1 sfătui 
să adopte o carieră intelectuală contra
indicată. Apoi, trebuie să căutăm mai des 
firele afective, firele de conștiință cu care 
putem lega mai profund un tînăr de 
munca lui. Există comune care au dat 
cite douăzeci de tineri să urmeze cursu
rile liceului agricol șl s-au pomenit că 

nici unul dintre ei nu le revine, fiindu-le 
plasați mecanic alții ; e cazul a peste 
100 absolvenți din Livada, repartizați la 
intimplare. In sfirșit, cred că metodele 
de atragere către muncă trebuie comple
tate cu o combatere activă a cazurilor J* 
înapoiere, dar o combatere bazată 
mobilizarea masei.

REDACȚIA : Pentru tinăr e mai. __________ ....... de
ie dată de față cu mulți8 REDACȚIA 

efect o lecții 
martori ?

F. T. Nu există rețete generale, dar 
discuția publică se impune în cazurile de 
recidivă. De ce ? Pentru că unii tineri își 
formează o imagine greșită despre felul 
cum sint priviți ; dacă găsesc la o mă
suță de cafenea trei fete care să-i ad
mire că „se descurcă" altfel decît prin 
muncă, iși închipuie că se bucură de a- 
probarea „opiniei publice". Un tinăr de 
la „Tricotex" B._ a avut o trezire amară. 
Abandonase munca și făcea cuceriri u- 
șoare, dîndu-se drept medic și ademe
nind unele fete cu promisiuni de certifi
cate de boală. Îi „mergea" și era îneîn- 
tat de el. Pus însă în fața unei adunări
— compusă în majoritate din fete — a 
înregistrat cu totul altă atitudine ; ne te
meam și noi, pur și simplu, că fetele o 
să-1 ia la bătaie. Dar, mai mult decît pri
mejdia, l-a zdruncinat disprețul băieților 
și fetelor de vîrsta lui. Azi muncește 
bine. Socot deci că munca și viața In mij
locul unui colectiv industrial te formează
— dar ce faci cu tinerii care refuză șl se 
ascund sub pulpana ajutorului material 
dat de părinți ? Reeducarea e mai difi
cilă decît educarea.

REDACȚIA : Intr-adevăr, se zice că 
omul e născut pentru muncă, ca pasă
rea pentru zbor. Se uită că pasărea, la 
un moment dat, cind apreciază că puiul 
a crescut, ii dă ghes să zboare, îi mai 
dă și vini din cuib. Cum procedați in 
cazul celor cărora părinții le prelun
gesc, nefiresc, statutul de „pui" 7

F. T. Am format echipe de tineri care 
să stea de vorbă cu ei, să cerceteze din 
casă in casă situația fiecăruia și să pună 
accent pe soluții constructive, să le pro
pună diferite munci.

C-TIN BRUCIU. Eu nu vreau să vă spun 
opinii, ci constatări. Oamenii, fie ei tineri 
sau bătrini, adesea nu știu despre ce e 
vorba. „Frezor ? zice cîte unul. Să-1 fac pe 

copilul meu frezor, să facă freza la cucoa
ne Pare o anecdotă, dar o trăiesc mai 
des decit credeți. Am avut la școala profe
sională, intr-un an, 60 de elevi căzuți pe la 
alte examene de admitere. Ii dăduseră pă
rinții numai așa, să nu stea un an degea
ba. După un an. numai doi au vrut șă mal 
dea examen de admitere in altă parte. Res
tul își descoperiseră vocația. Le plăcea me
seria. Presiunile părinților, să-i facă să ia 
nu știu ce examen, reprezentaseră pentru 
cl un adevărat chin. Fiecare om are mai 
multe „valențe", posibilități, vocații. Fe
ricirea nc-o dă nu urmărirea cu orice 
preț a unei vocații mai puțin necesare 
societății, cl inlilnirca dintre talentul in
dividual șl imperativul social. Avem ne
voie de excelenți meseriași, foarte pre- 
ciși, foarte conștiincioși, topitori, construc
tori, lăcătuși ; în școlile noastre generale 
sint multe cenacluri și se scriu multe 
poezii, și e frumos, pentru că un tinăr 
de 15—16 ani se simte aproape întotdeau
na poet, îndrăgostit, iar vîrsta nu se mai 
întoarce. N-am nimic contra poeziei, și 
nu eu mă pling, ci poeții de meserie, 
dacă nu cumva și cititorii. Eu 
doar atit aș vrea : ca numărul cercurilor 
de meserii cel puțin să rivalizeze cu cel 
al cenaclurilor poetice. Să ajungem să ne 
plîngem că ne năpădesc clectroniștll, pro
gramatorii de calculatoare șl tinerii care 
s-au apucat să construiască o casă...

(REDACȚIA : Năpădească-ne ! Dar 
CUM să ajungem aici ?

C. B. Cred că exemplul dat de 
mine — cum din 60 de elevi, 58. după 
numai un an, au ajuns a dori să rămînă 
la meseria pe care o abordaseră inițial 
doar cu titlu provizoriu — arată că esen
țialul este CUNOAȘTEREA. Trebuie să-l 
ajutăm să cunoască ce înseamnă o me
serie. Nu neg rolul părinților, dar aju- 
tați-1 pe un tinăr să simtă ce înseamnă 
bucuria de a fi creat ca miinile sale • 

piesă de metal, o ușă frumoasă, un apa
rat de radio, șl să vedem pe urmă ce 
forță va putea să-1 împiedice din drumul 
meseriei preferate. Cred că programul de 
măsuri propus de partidul nostru în do
meniul invățămintului — mai ales prac
tica. activitatea elevilor In fabrici și u- 
rine, în laboratoare și ateliere școlare — 
este de o importanță copleșitoare nu nu
mai pentru învățămînt sau producție, dar 
pentru însuși profilul nostru ca națiune.

REDACȚIA : Aveți perfectă dreptate, 
mai ales că dezvoltarea industrială a 
țării cere cit se poate de imperios să 
lichidăm o dată năravul de care ridea 
și Caragiale, dorința de oploșire ori
cum ca funcționar cu lefușoară de la 
stat, și să promovăm cunoașterea con
cretă a meseriilor de care depinde 
folosirea bogățiilor națiunii și înălțarea 
nivelului de trai. Poate ne spuneți 
ce a făcut colectivul dumneavoastră 
această direcție.

- ------- T---------- - „----- _ ----- o 
„micromonografie" de 40 de pagini, cu 
fotografii, intitulată „meseriile școlii". 
După o prezentare — tainele meșteșugu
lui și istoricul uzinei — luăm fiecare 
meserie pe rind și arătăm în ce constă 
ea și ce perspective are. Deși am făcut 
cartea la sugestia a sute de părinți, am 
fost șl noi uluiți văzind cît este de ce
rută. Sînt și unele’slăbiciuni, mai ales în 
surprinderea specificului care deosebește 
o meserie de alta, a aptitudinilor nece
sare. Cred câ pe scară centrală sarcina 
s-ar putea rezolva mult mai bine. Mă 
gîndesc la o „carte a meseriilor", poate 
un dicționar literar al lor, in care o se
rie de reporteri, profesori și oameni de 
știință cu talent în popularizare să pre
zinte succint și precis extraordinarul fie
cărei meserii, cîțiva ași ai meseriei res
pective și viitorul ei. Mă gîndesc la un 
ciclu de emisiuni ale televiziunii, nu 
poetizate, ci declarat didactice și infor
mative, care să prezinte și să explice fie
care meserie, și frumusețile, dar și greu
tățile ei, astfel ca fiecare să simtă că are 
de-a face cu o prezentare obiectivă, ști
ințifică, ajutinclu-l să-și facă alegerea in 
cunoștință dc cauză;

NICOLAE IONESCU. M-ați convocat 
la consfătuire, probabil, ca să vă înfă
țișez activitatea comisiei noastre. E o co
misie In care, afară de sindicate, colabo
rează șl alte organizații obștești, justiția, 
miliția ș.a. Convocăm într-o audiență 
publică tineri care, din diferite motive, 
n-au reușit să se încadreze intr-un co

lectiv. Sint de față părinți, soții, prieteni 
ele. îl întrebăm pe tinăr ce nemulțumiri a 
avut, ce muncă 1 s-ar potrivi, cu scopul de 
a-1 plasa și de a-1 da in răspunderea unul 
colectiv. Din 14 cazuri, cite am exami
nat pină acum, m-au impresionat două, 
mai viu dezbătute. Am citat împreună 
In fața comisiei doi frați ; unul ne-a 
mințit, celălalt i-a spus pe față că minte, 
că nu indică adevăratele cauze pentru 
care părăsise lucrul. M-am bucurat vă- 
zind că tinerii au încredere in cel șase 
membri ai unei comisii obștești, pe ca- 
re-i văd prima oară in viață. El au În
credere pentru că știu că societatea noas
tră este dornică să-i ajute ; mai mult, au 
încredere că nu ii vom privi de sus, ci 
vom căuta să tragem anumite concluzii 
din spusele lor. Căci motivele care l-au 
făcut să plece dintr-o Întreprindere une
ori te uluiesc. E adevărat că sint șl ca
zuri cînd maiștri de tip vechi nedreptă
țesc un tinăr la darea sarcinilor, la re
partiția materialelor — cuțite de strung 
etc. — dar, de multe ori, conflictele se 
declanșează din te miri ce vorbă, din 
fleacuri -care nu au o cauză obiectivă, se
rioasă.

MARIA LUPȘA. Așa s-a Intîmplat la 
noi. O fată venită do, trei luni de la țară 
a fost reținută în producție într-o zi cînd 
știa că va fi liberă și cînd fusese Invi
tată la 
rîndu-i învoire. Maistrul a refuzat-o. Ea 
a lipsit, a spus că s-a îmbolnăvit. Mais
trul i-a comunicat la întoarcere că nu 
mai vrea s-o vadă, că va fi concediată.

N. I. Nu putea s-o concedieze, nu era 
legal.

M. L. Așa i-a spus. Ea a plins și n-a 
mai fost bună de muncă toată ziua. Eu 
nu sprijin absențele, de zece ani tot lu
crez. Pe maistru îl înțeleg, că aveam o 
comandă pentru export, dar fata era abia 
venită de la țară, și purtarea lui a trans
format-o într-o muncitoare slabă. Era 
convinsă că o să fie mereu găsită in gre
șeală și o să fie dată afară.

D. DONUȚIU. N-ai stat de vorbă cu ea?
M. L. Cum să nu I I-am arătat cît am 

cîștigat eu in zece ani și i-am spus că 
în fabrică e un colectiv puternic și drept, 
că poate vorbi cu secretarul de partid 
sau alți tovarăși. N-a vrut să meargă ni-

N-ai stat de vorbă cu maistrul ? 
Nu pot, că vorbește de pe cal.

AUREL COSTIN. Maistrul a avut o 
situație grea. Se întîmplă ca unele tinere 
să lipsească tocmai cînd al mai mare ne
voie de ele. Le 
rie și pe urmă 
dicale.

D. DONUȚIU.
ca judecătoare, 
aceea la cofetărie avea pentru tînără o 
mare importanță, poate că acolo își re
zolva o problemă sufletească.

A. C. Mi-ar plăcea 6ă fiu judecat de 
dumneavoastră. Nu m-ați pedepsi nici
odată.

D. D. încerc mai întîi să mă transpun 
în situația celuilalt. Trebuie să vă trans- 
puneți în sufletul unui tînăr.

A. C. Și ce fac cu producția în timpul 
acesta ? Cine mă iartă ? Citeodată văd că 
o obrăznicătură îndeamnă oamenii că „la 
nouă lăsăm lucrul și ne cărăm acasă" — 
și vreți să mă transpun în sufletul Iui ?

D. D.- Adică, dacă l-ați prins pe un tî
năr că e vinovat, nu mai are nici un 
rost să-i vorbiți ?

A. C. Nu sînt convins că maistrul n-a 
încercat să vorbească atunci cu tînăra 
aceea.

D. D. Cît timp consacrați cunoașterii ti
nerilor din secție ?

A. C. Permanent. Nu e un timp special.
D. D. Ați avut dumneavoastră vreodată 

satisfacția de a vă fi corectat o imagine?
A.C. Da, am avut. Mi-au venit o dată 

nouă fete, să le dau drumul mai de
vreme, să-și serbeze ziua de naștere. 
Le-am permis la cinci dintre ele, care 
meritau. Rezultatul a fost că toate cele
lalte au plecat de la 12. Cum am des
chis o portiță, a fost forțată. In fond, eu 
nu mă deosebesc de părerea dumnea
voastră decît într-o privință. Ader și eu 
la munca de la suflet la suflet și la tot 
ce s-a spus aici frumos. Dar tot ce nu 
este urmat de măsuri, rămîne în aer.

ne Interesează aiciREDACȚIA -.Nu
cazul tn sine, ci problema care s-a Ivit : 
putem să-i cerem unui maistru, foarte 
axat pe problemele producției, să fie 
și un educator 7 Cit privește cazul dis
cutat, pare simplu : maistrul avea 
dreptate, dar a exagerat sărind de-a 
dreptul la concediere — sau la 
anunțarea concedierii — atunci cind 
legea prevede o gradare a sancțiunilor, 
Intre care desfacerea contractului de 
muncă e ultima. De obicei insă, se 
exagerează nu in direcția severității.

A. C. Maistrul nu e și nu trebuie să fie 
un dictator. Se face referat, se dezbate. 
Trebuie să cunoști oamenii șl mai ales 
să-i faci să înțeleagă foarte clar ce vrei 
de la eL Asta înseamnă să fii educator.

REDACȚIA : Să încercăm a formula 
principiile reieșite din discuția de pină 
aici și să vedem ce ne-a mai rămas de 
spus. Așadar, s-ar putea extrage din 
cele spuse mai sus următoarele :

• Educarea prin muncă stă la 
educației comuniste.

• Rolul muncii productive In formarea 
tinerilor se cere mult amplificat.

• Principala cale de înrîurire a ttnă- 
rului in producție este exemplul personal 
al educatorului, al celor din jur,

• Consultă-te cu tinerii, dă-le 
mentul importanței lor.

• Acordă-le încredere, pină la proba 
contrară, iar în caz că te dezamăgesc, 
combate-i și sancționează-1 treptat, pe 
măsura greșelii, fără a recurge dintru în
ceput la sancțiuni extreme.

• Spulberă Idcca că munca fizică ar fi 
inferioară și. cind e cazul, nu pregeta să 
Începi lupta între „ai tăi".

o Oferă-le tinerilor — șl părinților — 
o cit mai bogată cunoaștere concretă a 
diferitelor meserii și ajutor în orientarea 
profesională.

• Nu uita să evidențiezi la intervale 
scurte tot ce e valoros în munca unui 
tinăr.
• Concursul, întrecerea socialistă, e o 

formă tonică șl eficace de stimulare a 
ambiției tinerești în producție.

• în caz de recidive și încălcări grave 
ale legilor muncii, fă apel la judecata 
opiniei publice, inclusiv la cea a tineri
lor.

• Iar în toate cele de mai sus, sarci
nile nu revin doar ..vîrstnicilor", ci și ti
nerilor, mai ales uteciștilor. Figura cen
trală rămîne însă comunistul, muncitorul 
care îmbină înalta pregătire profesională 
cu flacăra dominantă a pasiunii revolu
ționare și care îl poate ajuta pe tinăr să 
intre cît mai iute in dublul său rol, ca 
proprietar și in același timp producător.

NICOLAE SILAGHI. Deși educarea ti
nerilor e o sarcină permanentă, vreau să 
adaug că momentul primirii în întreprin
dere e extrem de important, că fiecare om 
ține minte întotdeauna prima zi de muncă. 
Noi facem cu tinerii ceea ce s-ar putea 
numi „turul proprietarului", adică o vizi
tare a întregii fabrici, ca să aibă de la 
început o viziune de ansamblu a activi
tății și să știe precis care este însemnă
tatea muncii lor pentru fabrică în an
samblu, pentru economia națională. A- 
ceste explicații detaliate reprezintă nu 
numai o prefață a educației comuniste, ci 
și a celei mai stricte pregătiri profesio
nale, căci organizarea modernă a muncii 
nu poate fi concepută fără factorii motl- 
vaționali, care fac omul să știe de ce lu
crează și să aibă interes, plăcere și, în 
ultimă instanță, eficacitate in munca lui. 
Accentuez apoi ceea ce s-ar numi mo
mentul curajului, adică să știi să le în
credințezi tinerilor o lucrare reală, și nu 
ușoară, care să le solicite cele mai bune 
aptitudini. în fabrica noastră, lucrări de 
milioane de lei numără între autori in
gineri stagiari, despre care credeam îna
inte că ar trebui să se mărginească la o 
„familiarizare" : ei, acum, din primul an 
sînt legați de o lucrare. Trebuie să do
vedim pricepere, să știm ce anume pu
tem să le cerem, la limita de sus a ta
lentelor și calităților lor morale, să ne 
simțim răspunzători pentru ei. Lucrul 
principal pentru conducătorul din indus
trie este înțelegerea faptului că educarea 
tinerilor în spirit comunist nu e „încă o 
sarcină", în sensul de povară, cl 'O „in
vestiție" care rodește iute șl te duce, une
ori in mai puțin de un an, la succese 
mari.

OCTAVIAN LUȚAȘ. într-o lucrare so
ciologică întreprinsă cu ajutorul a nu
meroși activiști sociali — o cercetare în
tre 821 tineri, care au răspuns la 46 de 
întrebări și cu care s-a stat de vorbă — 
se vede clar, cu forța de evidență a sta
tisticii, că, după cîțiva ani petrecuți în 
industrie, tinerii veniți de la țară ajung 
să-și schimbe nu numai modul de trai 
sau statutul social, dar și modul de a 
gîndi. E o „ecuație" aproape fixă : după 
nivelul de conștiință revoluționară a unui 
tînăr poți intui cîțl ani a petrecut în 
producție, iar dacă îi știi „vîrsta" din fa
brică poți calcula cu aproximație gradul 
de pregătire politică șl profesională a lui. 
Pare un rezultat „automat", dar de fapt 
aici se află incorporată munca minunată, 
a ncnumărați practicieni ai producției, 
comuniști, muncitori pătrunși de un inalt 
simț de răspundere pentru formarea noi
lor generații. Dar, pe lîngă această 
muncă a organizațiilor noastre de partid, 
a oamenilor, mi se pare că înalta forță 
transformatoare a industriei se explică 
si prin faptul că industria noastră socia
listă reprezintă un mod de producție 
înaintat, în primul rind prin relațiile pe 
care se bizuie — producătorii fiind în 
același timp proprietarii mijloacelor de 
producție — și prin tehnica modernă a- 
cumulată în anii socialismului. E o in
fluențare directă a conștiinței sociale de 
către existența socială înaintată a clasei 
noastre muncitoare. Sub influența aces
tor factori obiectivi și subiectivi, tînărul 
asistă la consfătuiri, răspunde eforturilor 
practice ce i se cer, aportul lui se întru
pează organic în munca echipei și, trep
tat, vedem cum 1 se formează o gîndire 
economică, sentimentul răspunderii față 
de avutul obștesc. Tinerii au fost între
bați cum anume ar proceda observînd 
sustrageri și s-a văzut clar cum, de-a 
lungul anilor, atitudinea lor evoluează de 
la indiferență sau ignoranță la o apărare 
activă, plină de convingere, a bunului 
obștesc. Am vorbit în general, dar nu 
strică să adaug că, de Ia o întreprindere 
la alfa se observă mari diferențe în ca
pacitatea de formare comunistă a tine
rilor. Rezultă clar că nu e vorba de o 
„pantă automată", că e determinant felul 
cum se ocupă de tineri organizația de 
partid, cea de U.T.C., conducerea fabricii.

REDACȚIA : S-a vorbit aci de di
ferite sarcini și metode. Care ar fi cea 
mai importantă, „ultimul cuvint" al 
mesei noastre rotunde ?

O. L. Socot că drumul cel mal bun 
este acela de a sublinia răspunderea fie
cărui comunist și om al producției. Pro
gramul de îmbunătățire a activități! de 
educație comunistă este extrem de bogat 
iar liniile Iui directoare răspund la toate 
întrebările noastre. Eu cred că lucrul 
principal este preocuparea, răspunderea 
directă a fiecăruia pentru transpunerea 
în viață a acestui multiplu program. Căi 
sint multe însă, așa cum au zis partici
panții . „mesei rotunde", principalul este 
să fii în permanență preocupat de răspun
derea ta pentru formarea unui tineret en
tuziast, devotat patriei, poporului, parti
dului, un tineret capabil de mari efor
turi, de multă dăruire. în dăruirea și 
faptele patriotismului socialist găsești și 
cheia satisfacțiilor personale ale tînăni- 
lui și mulajele oamenilor noi de azi și de 
miine.

Serqlu FARCASAN
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națio-

de gindit. Cite lucruri minunate 
putea face cu atiția specialiști — 
ei nu 8-ar pierde uneori printre 

1 Datoria lor este să aibă puterea 
antrena cu ei lumea satelor spre

cuvintele
cu-

s

Noua fizionomie urbană a localităților Harghitei i azi la Miercurea Ciuc

a cîteva luni după ce furtuna 
războiului se stinsese, 
neri călătoreau de 
tu Gheorghe spre 
Ciuc. Distanța nu

r'l
1
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pămînt

„împărăția mecanicii1* @ Frumoasa• Sate peste care se instăpinește
o privire de pe creastă G Agronom de o jumătate de secol, gospodarul 
ne vorbește despre ce înseamnă educarea maturilor © Soarele frăției, 

soarele ideologiei noastre comuniste

doi ti- 
la Sfin- 

Miercurea 
, e decit de

șaizeci de kilometri, dar pe 
vremea aceea însemna foarte mult : legă
tura se făcea zilnic prin două trenuri 
personale. Tinerii noștri mergeau la o 
consfătuire urgentă a U.T.C. ; nu incăpea 
intirziere, așa că s-au cățărat pe ultimul 
vagon al unui mărfar. Din virful gră
mezii de pietriș li se deschidea o vedere 
largă a împrejurimilor. Cei doi tineri se 
simțeau ademeniți înspre visare ; imagi
nația lor plasa ici o uzină, colo o exploa
tare minieră, mai alături, străzi cu case 
noi. Poate citiseră visele cronicarilor de 
odinioară ale acestor meleaguri : ale lui 
Orbăn Balâzs, cel care, cu o sută de ani 
In urmă, cerea in una din scrierile sale : 
„O, mecanică, vină împărăția ta !u — sati 
ale lui Benedek Elek, povestitorul cu cea 
mai caldă inimă și publicistul secui cel 
combativ, care a militat in primele de
cenii ale veacului pentru industrializarea 
acestui peisaj. Călătorii noștri vedeau un 
peisaj răvășit ; mai zăceau pe cimp 
tancuri distruse, dar în proaspăta atmos
feră de libertate, vremile sugerau jocul 
descătușat al imaginației.

A doua zi, la consfătuirea uteciștilor, 
«-a vorbit mai mult despre griji și 
sarcini cotidiene, reale ; despre lupta îm
potriva reacțiunii ; despre trezirea con
științei maselor ; despre adincirea frăției 
româno-maghiare, înrădăcinată in istorie. 
Sarcinile slujeau — dincolo de cucerirea 
puterii — visele îndrăznețe ale construirii 
viitorului.

Elevul de odinioară, călător pe mărfar, 
a avut mai apoi foarte multe prilejuri 
de a sosi pe aceste meleaguri cu mașina, 
pe jos, sau cu acceleratul ; foarte multe 
prilejuri de a cutreiera orașele și satele 
locului. Ca ziarist, am fost martorul în
ființării celei dinții cooperative de pro
ducție meșteșugărească din Miercurea 
Ciuc ; am văzut redeschiderea exploatării 
miniere de la Bălan ; am participat la 
examenul de încheiere a celui din urmă 
curs de alfabetizare.

Nici munca, nici grijile, nici lupta sau 
bucuriile nu se compară cu cele de 
atunci. Mina Bălan a ajuns una din cele 
mai importante exploatări din țară ; 
abandonată odinioară de către capitaliști, 
ea are astăzi faimă ; așezarea a fost înăl
țată la rangul de oraș și atrage o bună 
parte din bărbații bazinului Ciuc, dind de 
lucru și ia oameni veniți de pe me
leaguri mai îndepărtate. La Miercurea 
Ciuc și Odorhei s-au construit uzine 
importante. Tirziu, în seară, la vre
mea schimbului, pornesc in toate direc
țiile autobuze cu muncitori și muncitoare 
de la fabricile de textile din Miercurea 
Ciuc și de la fabrica de ață din Odorhei. 
Politica Partidului Comunist Român acor
dă o grijă deosebită ridicării economice 
a regiunilor odinioară înapoiate. Au în
ceput să se realizeze și pe aceste melea
guri visele de altădată. împărăția meca
nicii socialismul o înfăptuiește in valea 
Oltului, a Mureșului și Tirnavelor.

De la cel de-al IX-lea Congres al parti
dului și mai cu seamă de la reorganizarea 
administrativă pe județe, în orașele și 
satele Harghitei te intimpină atmosfera 
marilor visări și a slrguinței pătrunse de 
abnegație. Scinteia imaginației se naște 
din planuri reale, a căror înfăptuire poate 
fi urmărită zi de zi.

Am avut ocazia să particip la 
consfătuiri ale oamenilor mun
cii din uzină, la adunări gene
rale din cooperative agricole ță
rănești. Ca si pretutindeni in 
țară, ele se caracterizează prin 

grija față de colectivitate, prin optica de 
gospodar și prin strădania de a rezolva 

sarcinile. „Cifrele sînt prietenii noștri șl 
ne slujesc pe noi 1“ Am auzit cuvinte 
aproape identice la Odorhei și Toplița, in 
satele din Ciucul de jos și la exploatările 
forestiere din creierul munților. Oamenii 
de pe aceste meleaguri s-au obișnuit și 
ei cu cifrele, le-au învățat limbajul, aici 
unde odinioară ii interesa cu adevărat 
numai ceea ce se intimpla in bătătura lor.

In perioada planului cincinal încheiat, 
totalul investițiilor a crescut cu 75 pro
cente față de cincinalul anterior. Pentru 
dezvoltarea industriei din județul Har
ghita, țara a cheltuit peste un miliard și 
jumătate. în cincinalul actual se vor in
vesti in județ peste 6 miliarde lei ! As
tăzi, ramura de frunte a vieții sale eco
nomice este industria : uzinele industriale 
produc in 25 de zile exact atit cit produ
ceau in întregul an 1950. Cifrele acestea 
modelează destine și vieți omenești. Ele 
trasează linia noii evoluții a județului.

Să luăm, de pildă, ritmul de dezvoltare 
a reședinței Miercurea Ciuc. Deși oraș cu 
privilegii incă dinainte de 1558, în reali
tate Miercurea Ciuc răminea pină pe la 
începutul secolului mai curind un sat : 
oricare altul din Ciuc, sau aproape ori
care altul, era mai mare și mai bogat 
decit Miercurea. In cartea sa de inspira
ție sociologică, apărută in 1938, un scrii
tor constata cu multă amărăciune că 
Miercurea Ciuc este un oraș in declin, cu 
populația in scădere și cu posibilitățile 
de trai atit de împuținate, pe cit s-a 
împuținat lemnul în munții din jur, pe 
cit s-au împuținat nădejdile in sufletul 
oamenilor.

Cutreiere azi cine poftește Miercurea 
Ciucului. Prima uzină serioasă, Fa
brica de confecții, născută din coopera
tiva meșteșugărească a croitorilor, consti
tuie temelia unei întregi zone industriale. 
Peste drum — clădirile fabricii de trico
taje. Alături — noua tipografie, unde se 
imprimă cele două ziare ale județului. 
Și, nu departe, noul cartier Tudor Vladi- 
mirescu : blocuri, confort — și atmosferă 
de șantier, căci construcția nu se oprește 
și nu se va opri.

Strada care face legătura cu artera 
principală a fost denumită, familiar, „a 
fabricii". Nu e numele ei oficial — este 
cel uzual. Cindva — nu prea demult — 
îi stirneau colbul doar căruțele de prin 
comunele învecinate. Acum o calcă auto
turisme, autobuze și autocamioane, lucră
torii de la fabrică ducindu-se la muncă sau 
venind de acolo in șiruri lungi. Mai ales fe
mei. Soarta fetelor de țăran din Ciuc a fost, 
timp de generații întregi, aceea de sluji
toare in casă străină. Azi nu le mai 
atrage nici slujba de cantinieră : vin cu 
duiumul din satele apropiate să se facă 
muncitoare. Industrializarea socialistă le-a 
adus fostelor angajate casnice posibilita
tea de a munci pe meleagurile natale.

Odinioară in declin, Miercurea Ciucului 
se inveștmintează azi în aspecte de mare 
oraș : cinematograf modern, blocuri-lamă, 
transporturi publice in curs de moderni
zare, ofensiva unei concepții urbane.

Cei ce realizează dinamica prezentului 
și viitorului socialist al acestui peisaj, cei 
ce imprimă ritmul socializării sale, la 
orașe și in sate, sint deopotrivă comu
niștii

De curînd, mergeam spre valea Ghlme- 
șului cu activistul de partid Albert An
drei. Inițial a fost fierar. Bărbat de vîrstă 
mijlocie, Albert lucrează de peste două 
decenii in aparatul de partid, avind pe 
acest parcurs diferite însărcinări.

După comuna Frumoasa, drumul prin
de a sui, urcind pină la cumpăna ape
lor. Sus, pe creastă. Albert Andrei s-a 
oprit să-și privească valea natală, du
blată, aici, de cea a Trotușului. Doar mai 
tirziu mi-a destăinuit pentru ce anume 
se simțise emoționat, acolo sus. In preaj
ma lui ’950, cind Albert a fost făcut

Pul» Industrial la Odorheiul Seculesa

activist de partid, comuniștii din Ghimeș 
i-au consacrat un punct special pe or
dinea de zi : o seară întreagă l-au înar
mat cu sfaturile lor. De zeci de ani, în 
valea aceasta, spiritul revoluționar este 
foarte viu ; aici a organizat Partidul Co
munist Român, in 1934, memorabila luptă 
a țăranilor români și ciangăi - maghiari 
ai văii — împotriva opresiunii capitaliste 
și moșierești, lupta pe care întreg po
porul muncitor al țării o cunoaște drept 
una dintre cele mai valoroase tradiții ale 
sale. Cu două decenii în urmă, acești co
muniști din Ghimeș i-au cerut lui Al
bert Andrei să nu uite nicicind drumul 
peste creastă, chiar dacă va părăsi sa
tul, dacă va ajunge activist de partid la 
raion. Să se intoarcă in răstimpuri aca
să, la Ghimeș, să atingă pămintul natal, 
să dea seamă în fața comuniștilor din 
meleagurile părintești pe unde umblă și 
ce făptuiește. Căci ei vor să știe cum își 
face datoria un comunist.

idelitatea față de poporul mun
citor și față de cauza sa — con
struirea socialismului. înfăp
tuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — e o tră
sătură caracteristică a comuniș

tilor și în acest județ. A trăi mereu ală
turi dd popor, a-țî asuma grijile sale, a 
te împărtăși din bucuriile lui, iată ine
puizabila sursă de energii a comuniști
lor din județul Harghita.

Cea mai frumoasă pildă de lealitate 
față de popor, ei o dau prin munca pro
ductivă, creatoare. N-a spus, oare, poe
tul că munca este mama bună a vieții, 
marele examen al caracterului omenesc ! ? 
Etalon al valorii colective, pentru individ 
— și unic drum posibil al ascensiunii con
tinue pentru colectivitate. Comuniștii din 
județ — români și maghiari, in mine șl 
uzine, pe ogoare șl la exploatări fores- 

tlere, în școli sau la șevalet — sînt pilda 
vii ale sirguinței, ale abnegației.

Gheorghe Chira, miner la combinatul 
din Bălan, a obținut rezultate care il fac 
cunoscut și în afara minei ; este mult 
stimat de locuitorii orașului, Intre care 
duce multe munci obștești ; e amintit de
seori, ca un model al muncitorului co
munist. Ilyes Ferenc, de la C.A.P. Joseni, 
s-a făcut renumit prin rezultatele obți
nute in creșterea bovinelor. loan Nodiș, 
muncitor gaterist la U.E.I.L. Toplița, un 
om combativ, a fost ales de muncitorii 
români și maghiari deopotrivă vicepre
ședinte al comitetului sindical. S-ar pu
tea 6crie multe despre Fodor B. Jânos, 
brigadierul de la cooperativa agricolă de 
producție Cristuru Secuiesc, ai cărui oa
meni au obținut în campania de vară 
rezultate despre care se va mai vorbi 
multă vreme, sau Kovâcs Erzsebet, de la 
fabrica de tricotaje Miercurea Ciuc, en
tuziastă in a ajuta tinerele muncitoare a- 
tit la perfecționarea profesională, cit și 
în problemele etice, sau Emil Oșloban. 
de la U.M.T.F. Miercurea Ciuc, iubit de 
populație și temut de elementele inco
recte sau neglijente, căci e membru in 
echipa de control obștesc de pe lingă 
comitetul orășenesc al sindicatelor.

Pilda comuniștilor, a simțului lor de da
torie, a activității lor întineresc vechi in
telectuali, azi pensionari bătrîni. Kozân 
Emeric și-a obținut diploma de inginer 
agronom, la Cluj, în anul 1919. De ea se 
leagă nu numai cinci decenii din viața 
lui Kozân Emeric, ci și o jumătate de 
secol din evoluția agriculturii in depre
siunea Ciucului. Este perioada in care s-a 
lichidat in Ciuc sistemul ogoritului, s-a 
împămîntenit la scară mai largă culti
varea griului, s-a introdus cultivarea ra
țională a cartofului. Kozân Emeric, fe
ciorul de gospodar din Jigodin, s-a sim
țit personal legat de toate acestea.

Văd pe masa lui de lucru o broșură : 
„Creșterea animalelor și crearea coope
rativelor agricole de producție — Impor
tanța lor”. Scrisă și editată de inspecto
rul agricol Kozân Emeric, pe cont pro
priu. in 1933. Tot din proprie inițiativă 
și tot din propriul său buzunar a edi
tat, in anii treizeci, o broșură consacrată 
cultivării griului in depresiunea Ciuc.

Se spune că tot el a impămîntenit în 
județul Ciuc, pe vremuri, sapa mecanică 
cu tracțiune animală. II întreb.

— Am dat doar o mină de ajutor.
Aproape că nu a existat, în acești cinci

zeci de ani, sarcină agricolă la a cărei 
rezolvare să nu fi participat și el, fie ca 
inspector agricol, fie ca profesor de spe
cialitate.

La limita de vîrstă a pensionării s-a 
retras — dar numai formal. Cum să stai 
cu miinile-n sin, cind in jurul tău toți 
sint stăpiniți de o febrilă sete de acti
vitate ? S-au deschis posibilități nespe
rate pentru dezvoltarea agriculturii. Ko
zân Emeric a pus mina pe condei : scrie 
articole pentru ziarul țărănesc Falvak 
Dolgozo Nepe și pentru ziarul local Har- 
gita. Și își asumă un șir întreg de dife
rite alte sarcini.

— Ce ați face dacă ați fi acum la în
ceput de carieră ?

— Pe vremea aceea nu existau decît 
patru sau cinci agronomi in tot Ciucul. 
Acum, in județul Harghita, fiecărei co
mune îi revin 3,5 specialiști agricoli. Știu 
amănuntul de la o ședință — și mi-a dat 
mult 
s-ar 
dacă 
hirtii 
de a
agricultura modernă.

— Și ce ați face dacă ați fi inginerul 
unei gospodării agricole ?

— I-aș educa pe oameni, iar și iar. Nu 
e destul să dai dispoziții. Inginerul agro
nom trebuie să fie pedagog. E o carieră 
dificilă, pentru că trebuie să faci in per
manență educația unor oameni maturi, 
trebuie să-i entuziasmezi mereu. Dar 
merită ! Acum merită, într-adevăr 1 

ronîcîl® consemnează că locui
torii de pe cei doi versanți ai 
Harghitei, oamenii din Ciuc, o- 
dorheienii și toplițenii s-au ri
dicat, în cursul vremilor, de 
peste cincizeci de ori întru a- 

părarea meleagurilor natale. Se află scris 
că, întotdeauna, secuii și românii au lup
tat alături. Cea mai proaspătă tradiție in 
acest sens sînt luptele din anul 1934, 
cind — sub îndrumarea Partidului Co
munist Român — locuitorii români șl 
maghiari din Ghimeș au luptat in cea mal 
frățească bună-ințelegere.

Pot oare avea aceste tradiții de luptă 
o continuare mai frumoasă decît străda
nia constructivă pusă in slujba socialis
mului ? Adevăratul laborator al frăției este 
munca creatoare. Munca și produsul rea
lizat ii leagă cu adevărat pe români și 
pe maghiari, după cum leagă aceast ținut 
de țara întreagă. Imperativul istoric a- 
testă că maghiarii și românii au nevoie 
unii de alții — iar ei au înțeles de 
foarte mdlte ori și au urmat de foarte 
multe ori această necesitate, în luptele 
lor comune. Acum, românii și maghiarii 
își simt umărul în munca creatoare, iar 
această colaborare zilnică, de minut cu 
minut, această legătură prin mii de fire 
suple șl trainice este mai completă, mai 
trainică decit a fost vreodată. Produsele 
ieșite din uzine poartă amprenta price
perii și sîrguințel românilor și maghiari
lor deopotrivă. Și tocmai pentru că au 
ajuns la o atare apropiere creatoare, se 
interesează reciproc, și mult mai mult de
cit pină acum, de tradițiile, de patrimo
niul literar, de folclorul iscat din flacăra 
geniului popular.

La serbări și manifestări culturale, se 
succed cintece populare românești și ma
ghiare, dansuri românești și maghiare. 
Culori pline de prospețime și vioiciune, 
culorile porturilor naționale, mișcările 
dansurilor iți dau impresia feerică a unui 
splendid buchet din flori de cimp. Reci
procul și sincerul interes pe care unii 
îl manifestă față de ceilalți este mult mal 
mult decît simplă curiozitate sau poli
tețe. In județul Harghita, ca și pretu
tindeni în țară, florile acestea înfloresc 
alături, datorită politicii consecvente, 
marxist-leniniste, duse de Partidul Co
munist Român in problema națională — 
și lor 11 se datorește adincirea sentimen
tului de caldă, frățească apropiere pe cars 
maghiarii, germanii și celelalte naționali
tăți conlocuitoare il încearcă față de po
porul român. Sentimentul acesta, laolaltă 
cu simțul demnității, cu conștiința oame
nilor că sint stăpini în propria lor țară, 
generează înaltele răspunderi față de pa
tria socialistă, imboldul spre faptă, mo
delează toate rezultatele muncii construc
tive.

Ședința din martie a Consiliului 
oamenilor muncii de 
nalitate maghiară din Româ
nia, cuvlntarea rostită la con- 

> sfătuire de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au adus o 

Importantă contribuție la întărirea frăției 
oamenilor muncii de toate naționalitățile 
din patria noastră. în urma ședinței s-au 
luat și în județul Harghita noi măsuri in 
domeniul promovării practice a deplinei 
egalități în drepturi, s-a lărgit rețeaua de 
șaoli și secții cu limba de predare 
maghiară, au luat ființă școli profesio
nale cu limba de predare maghiară și, in 
general, s-a lărgit sfera de folosire a 
limbii materne. Principiile democrației so
cialiste sint asigurate in practică prin 
posibilitatea pe care o are oricine de a 
studia în limba în care dorește, in limba 
în care își însușește cu cea mai mare 
ușurință cunoștințele necesare. în înțe
leaptă politică pe care Partidul Comunist 
Român o practică in problema națională, 
se întruchipează idealurile marilor înte
meietori de școli de odinioară, românul 
Gheorghe Lazăr și maghiarul transilvă
nean Apâczai Csere Jânos.

în școlile, în orașele șl satele județului 
Harghita, de sărbători și in zilele de lu
cru, cind văd strălucirea și armonia cu
lorilor, îmi .amintesc de . ’
bunicului meu, om înclinat spre 
getare, plecat demult dintre cei vii a 
„Din co ji-o fi trăgind «oarele atita pu

tere T De unde îșî are strălucirea orbitoa
re ? Văzut-ai cerul după ploaie, cind i se 
înseninează numai o parte, Iar lumina 
izvorită de acolo zugrăvește curcubeu pe 
tivul norilor ? Cite culori sclipitoare 1 Nu
mai in curcubeu înțelegi frumusețea fie
căreia în parte I Și toate sint înmănun
cheate in dogoarea Soarelui, dar In așa 
fel ineît, de miliarde de ani, fiecare își 
păstrează propriile însușiri. In asta stă 
puterea Soarelui, fătul meu l*4

Soarele care ne înmănunchează pe noi 
toți și a cărui incandescență ne face 
puternici este Partidul Comunist Român.

De curind, locuitorii maghiari și 
români ai județului Harghita au avut pri
lejul să-și exprime din nou dragostea și 
fidelitatea față de Partidul Comunist Ro
mân, cu ocazia vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți conducători da 
partid. „Noi, secuii — s-a spus in rindu- 
rile participanților marii adunări de la 
Miercurea Ciuc — vorbim întotdeauna 
deschis și ne exprimăm prin fapte con
structive sentimentul de deplină egalitate 
în drepturi. La această egalitate în drep
turi și despre Înfrățirea dintre români șl 
maghiari s-a referit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spunind : „Cred că nu este ne
cesar să mai vorbesc mult, și în acest 
cadru, despre politica națională a parti
dului nostru. Am mai discutat nu o dată 
împreună despre aceasta : dar este în 
afară de orice discuție că această politică 
națională este o politică de deplină egali
tate in drepturi intre toți oamenii mun
cii, de a asigura naționalităților conlocui
toare condiții egale cu oamenii muncii 
români, de a face ca, într-adevăr, toți cel 
ce muncesc din România să se simtă ce
tățeni cu aceleași drepturi și îndatoriri, 
care să poată să-și spună cuvîntul, fia 
în limba română, fie in limba maghiară, 
germană, sau in limba pe care o înțeleg 
mai bine, asupra tuturor problemelor care 
privesc dezvoltarea societății noastre so
cialiste. Orice limbă am vorbi, trebuie să 
vorbim însă într-un singur fel, și anume : 
«Toiul pentru socialism, totul pentru po
por, totul pentru patria noastră socialist! 
— Republica Socialistă România î»“,

Înainte, spre viitor, privesc pro- 
iectanții, atunci cind visează la 
dezvoltarea de miine a orașelor 
și satelor din județul Harghita. 
Visele se întemeiază pe realita
tea prezentului, pe politica 

partidului, bine gindită și elaborată pen
tru perspective îndepărtate. în cursul ac
tualului cincinal se vor înființa noi uzine 
și unități industriale. Ritmul industriali
zării il va depăși considerabil pe cel de 
pină acum. O dată cu mecanizarea agricul
turii va crește producția, dimpreună cu 
nivelul de trai și nivelul cultural al ță
ranilor, atrăgind după sine urbanizarea 
satelor.

In cadrul actualului cincinal se vor 
construi 10 noi unități industriale, la 
care probabil se vor mai adăuga și altele, 
după cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia recentei sale vizite 
în județul Harghita. Peisajul industrial al 
județului se va îmbogăți cu moderne fa
brici de mobilă, de articole tehnice și 
ștofă de mobilă din Gheorghieni, cu fila
tura de lină din Miercurea Ciuc și cea 
de bumbac din Odorhei, cu noi linii de 
flotație la întreprinderea minieră Bălan, 
cu noi instalații la uzina de fier din 
Vlăhița și numeroase altele, care vor duce 
la creșterea potențialului economic al 
județului. Acest program de dezvoltare a 
industriei este urmarea transpunerii în 
viață a politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, de amplasare rațională a 
industriei pe întreg teritoriul țării, do 
realizare în practică a adevăratei egali
tăți in drepturi intre toți cetățenii Româ
niei, fără deosebire de naționalitate.

Cu un sfert de veac in urmă, un tînâr 
muncitor și un elev se duceau la Miercu
rea Ciuc pentru consfătuirea uteciștilor j 
ii purta, agale, ultimul vagon al unul 
mărfar. Astăzi, meleagurile acestea sînt 
ades străbătute de trenuri accelerate, 
însuși, timpul s-a accelerat mult : aici, ca 
in tot restul țării, curgerea lui ține pasul 
cu mersul socialismului.

BEKE Gv6r<iY
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ÎNTÎLNIRI LA C. C.
AL P. C. R.

Marți dupB-amlazi. tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al CC. al P.C.R . a-a Intilnit 
cu delegația de secretari federali ai 
Partidului Socialist Belgian, alcătuită 
din tovarășii : 11. Adriaenssens, depu
tat, J. Lauwereins și L. Vanopbrotck'.. 
senatori, L. Donnay, R. Gaillcz, pri
mari, A. Beri hei, A. Deconinck, A. 
Franck, A. Leonard, P. Limet, P. Mnt- 
thijs, R, Reason și J. Timmermans, 
consilieri comunali, R. Denison, R. 
De Wulf, J. Gyssens. A. Jansens și 
W. Seeuws, care, la invitația C.C. al
P.C.R., efectuează o vizită in țara 
noastră.

Din partea română a participat to
varășul ștefan Andrei, membru su-

Marți, tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a intilnit 
cu tovarășul Iannis Katsouridis. mem
bru al Biroului Politic și al Secreta
riatului Partidului progresist al oa
menilor muncii din Cipru (AKEL),

Primiri
la Consiliul

^Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Emil Drăgănescu a primit 
marți după-amiază pe Ri Man Sâk, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne a] Republicii Populare Demo
crate Coreene, care face o vizită in 
țara noastră la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii So
cialiste România.

★

Tosif Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, a primit marți di
mineața pe directorul executiv al 
Programului Alimentar Mondial 
(P.A.M.), Francisco Aquino, și pe 
Anthony Cuomo, reprezentantul 
P.A.M. pentru Europa, care se află 
lntr-o vizită in țara noastră.

Festivitatea inmînării Diplomei
de membru străin al Academiei poloneze
de științe academicianului Miron Nicolescu
La Ambasada Republicii Populare 

Polone din București a avut loc, 
marți la amiază, festivitatea inmînă- 
rii Diplomei de membru străin al 
Academiei poloneze de științe aca
demicianului Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România.

Au luat parte tovarășii Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.,

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obllqațlunlle 

C.E.C. cu cîștfquri

Valoarea 
cîști gurilor

TRAGEREA LA SORTI 
DIN 31 AUGUST 1971

totală

Cîștlgurlle re\ln întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din ciștigurlle de mai 
sus. In valoarea clștigurllor este cu
prinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunilor cîștlgătoare.

Plata clștigurllor se face prin filia
lele C.E.C.

1 11951 08 100 000 100 000
1 20103 14 75 000 75 000
1 01396 07 50 000 50 000
1 04573 41 25 000 25 000
1 92072 08 10 000 10 000
1 44238 41 6 400 6 400
1 73382 18 5 000 5 000

Terml-
nația 
seriei

100 163 15 2 000
100 259 45 2 000 400 000

100 562 28 1 000
100 974 14 1 000
100 922 37 1 000
100 362 32 1 000 400 000

1000 43 20 800
1000 93 23 800
1000 02 44 800 2 400 000

3607 TOTAL 1 3 471 400

administrația
ASIGURĂRILOR 

DE STAT 
ANUNȚĂ

La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață din 31 august 1971 
au ieșit cîștlgătoare următoarele opt 
combinații de litere :

L Y. Z. ; I. R- D. ; V. F. X.

Y. B. M. ; L. Z. W. ;: T. R. Y.

A. K. R. ; Q. Q. T.

Toți aaigurații cărora le-au ieșit 
ciștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri, reamintim asiguraților să a- 
chite primele de asigurare la ter
menele stabilite. 

picant al C.C. al P.C.R.. prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeților le-a fost 
Înfățișată activitatea Partidului Co
munist Român in opera de construc
ție a socialismului.

Refcrindu-se la obiectivele indus
triale. agricole, cultural-ari ist ier și 
turistice vizitate in Capitală și in țară, 
oaspeții au dat o caldă apreciere rea
lizărilor obținute de poporul roman, 
sub conducerea P.C.R.. in dezvoltarea 
economică și social-culturală a Româ
niei.

Intilnlrea și convorbirile de la se
diul C.C. al P.C.R.. precum și vizitele 
prin țară ale delegației de secreta, i 
federali ai Partidului Socialist Bel
gian s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră prietenească, de cordialitate.

care, la invitația C.C. al P.C.R., și-a 
petrecut concediul de odihnă in țara 
noastră.

Intilnirea și discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

de Miniștri
La primire, care s-a desfășurat in

tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a luat parte Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Rang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La primire au participat Angclo 
Miculescu. ministru-secretar de stat, 
și Filip Tomulescu, șeful Departa
mentului silviculturii, vicepreședinte 
al Comitetului Național F.A.O.

Intr-o atmosferă de cordialitate au 
fost discutate probleme privind co
laborarea și dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Programul Ali
mentar Mondial.

(Agerpres)

Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Remits Rădu- 
leț, vicepreședinte al Academiei, a- 
cademicieni și alte persoane o- 
fic’iâîe.

Inminind diploma, ambasadorul 
R. P. Polone la București, Jaromir 
Ocheduszko, a relevat deosebita con
tribuție adusă de acad. Miron Nico
lescu la dezvoltarea științelor mate
matice. prodigioasa sa activitate 
științifică și pedagogică. Alegerea sa 
ca membru străin al Academiei polo
neze de științe, a spus vorbitorul, 
constituie o expresie a prețuirii, a 
colaborării dintre oamenii de știință 
români și polonezi.

In cuvîntul său. acad. Miron Nico
lescu a mulțumit pentru titlul acor
dat. subliniind, totodată, prestigiul de 
care se bucură in țara noastră ac
tivitatea științifică în domeniul ma
tematicilor a savanților polonezi, 
tradiționalele legături statornicite 
între matematicienii din România și 
Polonia.

(Agerpres)

I ■ ■ Q El B B
Cucerindu-și cu prețul a numeroase 

și grele jertfe dreptul la o viață li
beră, independentă, poporul țării 
mele iși scrie o nouă istorie. Prima 
ei filă poartă data de 30 noiembrie 
1967, ziua in care pe teritoriul fostei 
colonii britanice era arborat drapelul 
roșu-negru-alb al Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului.

Yemenul de sud a fost unul din 
cele mai importante bastioane ale 
colonialismului. Situat la intersecția 
drumurilor maritime ce traversează 
Marea Arabiei, Marea Roșie și O- 
ceanul Indian, el a căpătat rolul de 
placă turnantă a colonialismului, care 
și-a stabilit la Aden o puternică bază 
militară. Pe aici treceau in curs 
neîntrerupt spre metropolele euro
pene imensele bogății jefuite pe con
tinentul asiatic. Așa se explică în
verșunarea cu care colonialiștii s-au 
cramponat de Aden, cedind această 
importantă poziție strategică numai 
în urma unor puternice bătălii dez
lănțuite de forțele patriotice de eli
berare.

Nu este de mirare câ dezvoltarea 
portului Aden a fost practic singura 
preocupare a autorităților coloniale. 
Economia țării a fost menținută in
tr-o acuzatoare stare de inapoiere. 
Persistența, pe acest fundal, a unor 
rinduieli feudale nu putea decit să 
slujească scopurilor lor de a men
ține poporul in bezna adincă a 
consolării cu o viață de robie. Teri
toriul actual al republicii noastre era 
împărțit in 19 emirate și sultanate. 
Fiecare emir, sultan sau șeic putea să 
dispună după bunul plac de viața 
supușilor săi. Mai stăruie cu putere 
in memoria poporului nenumărate 
exemple ale fărădelegilor comisd 
de-a lungul anilor de foștii sultani. 
Unul din aceste episoade s-a petre
cut înaintea proclamării independen
ței. Sultanul din Lahig a ordonat să 
fie ingropați de vii 51 de țărani care 
au refuzat să-i cedeze pămînturile 
lor...

...Drumul spre cucerirea dreptului 
la independență a fost un drum greu, 
presărat cu numeroase obstacole. Pri
mele acțiuni de rezistență au început 
la Aden, unde, prin greve și mani
festații, masele de oameni ai muncii 
și-au exprimat opoziția față de po
litica colonialistă. Clocotul revoltei 
s-a făcut simțit și in adincul țării : 
o serie de triburi s-au răsculat împo
triva sultanilor și a sprijinitorilor lor 
colonialiști. Crearea, la 14 octombrie 
1963, a Frontului Național de Elibe
rare a constituit un moment crucial, 
el reunind intr-un singur fluviu o se
rie de organizații progresiste care 
erau animate de idealul suprem al 
dobîndlrli independenței.

Virilele delegației Partidului
Comunist din Japonia, condusă 

de tovarășul Kenji Miyamoto
Delegația Partidului Comunist din 

Japonia, condusă do tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Partidului Comunist din Japonia, a 
făcut marți o vizită in județul Argeș. 
Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii 
Enul Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de stat, șl d< 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R.. 
președintele consiliului popular ju
dețean.

Vizita a început la platforma pe
trochimică din Pitești, cea mal re
prezentativă zonă industrială a ora
șului, a județului. Aici, oaspeții au 
fost salutați dc membrii comitetului 
de partid, ai comitetului de direc
ție, de un mare număr de chimiști. 
Ing. Costache Sava, directorul gene
ral al Grupului industrial de petro
chimie Pitești, a prezentat o serie 
de date semnificative privind gama 
variată de produse fabricate de com
binat. tehnologiile moderne utilizate, 
eficiența economică a activității a- 
cestei unități. Au fost vizitate apoi 
complexul de piroliză. fabrica de po
lietilenă și alte unități ale marelui 
combinat.

Tovarășul Kenji Miyamoto s-a în
treținut cu tineri muncitori și ingi
neri, care formează marea majori
tate a salariaților. interesîndu-se de 
activitatea și preocuDările lor. de 
condițiile de muncă ale femeilor.

încheierea lucrărilor Conferinței 
internaționale Pugwash

Marți s-au încheiat la Sinaia lu
crările celei de-a 21-a Conferințe 
internaționale Pugwash, la care au 
participat peste 100 de oameni de 
știință — savanți de renume mon
dial, specialiști și experți, reprezen
tanți ai unor universități și asociații 
științifice — din 32 de țări ale lumii, 
în ședința plenară finală, care a fost 
prezidată de prof. H. Alfven, laureat 
al Premiului Nobel, președinte de 
onoare al Pugwash, au fost pre
zentate și discutate concluziile celor 
cinci grupe de lucru ale conferin
ței, constituite pe problemele secu
rității europene, dezarmării, măsuri
lor internaționale pentru prevenirea 
și lichidarea conflictelor locale, îm
bunătățirea colaborării și cooperării 
intre state și combaterea efectelor 
poluării mediului ambiant.

Prof. J. Rotblat, secretar general

Vizitele directorului executiv al O.N.U.D.L
Corneliu Mănescu. ministrul afa

cerilor externe, a primit, marți la a- 
miază, pe Ibrahim Helmi Abdel- 
Rahman, directorul executiv al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltarea Industrială (O.N.U.D.L). 
aflat intr-o vizită in țara noastră, la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La întrevedere au asistat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului, 
funcționari superiori din M.A.E.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea colaborării dintre România și 
O.N.U.D.L

In aceeași zi, directorul executiv 
al O.N.U.D.L a făcut o vizită la Mi
nisterul Comerțului Exterior, unde 
s-a intilnit cu Mircea Bădică, secre
tar general in minister.

O dată cu împlinirea — patru ani 
mai tirziu — a acestui măreț ideal 
național, pentru care și-au dat viața 
nenumărați patrioți, poporul nostru a 
trecut la înfăptuirea unor adinei 
prefaceri în viața țării. Dar moște
nirea indelungatei dominații a colo
nialismului a apăsat și apasă încă 
greu pe umerii tinerei noastre repu
blici. Starea de profundă inapoiere 
in care se afla economia țării era 
accentuată — fapt ce se resimte și 
azi — de absența unor cadre națio
nale de specialiști. De menționat, de 
asemenea, că am avut de intimpinat 
încă de la început opoziția unor ele
mente reacționare, infiltrate chiar în 
rindul armatei, care erau ostile pro
ceselor inițiate de Frontul Național.

prefaceri adm, înnoitoare pe străvechiul pamint 
Al REPUBLICII DEMOCRATICE POPOEARE A YEMENULUI
Unul din primele obiective pe care 

ni le-am propus a fost inițierea unor 
schimbări esențiale in economia țării, 
legată pină atunci exclusiv de inte
resele britanice. La 27 noiembrie 1969 
a fost luată hotărirea de a fi trecute 
in proprietatea statului toate între
prinderile străine din Aden. Au fost, 
de asemenea, naționalizate băncile, 
comerțul, societățile de asigurări, 
transportul maritim. In același 
timp, guvernul șl-a propus transfor
marea economiei noastre dintr-o eco
nomie de servicii intr-o economie ba
zată pe producția propriu-zisă.

A urmat apoi o altă măsură de o 
excepțională însemnătate : promulga
rea legii reformei agrare. Potrivit a- 
cestei legi, toate păminturile moșieri
lor și sultanilor care depășeau 40 de 
fedani au fost confiscate. Pe aceste 
terenuri au luat ființă cooperative de 
producție și ferme de stat. Noi con
siderăm agricultura ca unul din cele 
mai importante domenii ale econo
miei noastre, datorită faptului că o 
mare parte a populației trăiește la 
sate. Cu toate acestea, producția de 
cereale și de bumbac — culturile de 

Tn continuare, oaspeții fac o vi
zită la cooperativa agricolă de pro
ducție Văleni-Podgoria. Aici are loc 
o intilnire cu consiliul de conducere 
al cooperativei, in cadrul căreia pre
ședintele Gheorghe Neacșu a vorbi*, 
oaspeților despre dezvoltarea acestei 
unități cooperatiste, despre recoltele 
bune obținute la cereale, in viticul
tură și pomicultură, despre ciștigu- 
rile tot mai substanțiale ale mem
brilor cooperatori și despre trans
formările profunde petrecute in viața 
oamenilor. Vorbitorul a subliniat spri
jinul pe care il acordă statul in me
canizarea lucrărilor, în credite pen
tru lucrările de investiții, ca și faptul 
câ prin grija partidului cooperatorii 
se bucură de pensii, îngrijire medi
cală gratuită, alocații pentru copii, 
locuri in stațiuni de odihnă și tra
tament.

Gazdele i-au invitat apoi pe oaspeți 
să vadă modernul complex avicol 
construit împreună cu alte 13 coo
perative. locuințele unor membri ai 
cooperativei agricole.

Sint vizitate apoi plantațiile în te
rase de viță de vie din ferma Go
lească.

Oamenii muncii din unitățile vi
zitate, locuitorii Piteștlului au făcut 
o caldă primire membrilor delega
ției Partidului Comunist din Japonia.

După-amiază, oaspeții s-au înapo
iat in Capitală.

(Agerpres)

al Pugwash, a enunțat apoi princ:- 
palele acțiuni și intilniri pe care și 
le propune mișcarea Pugwash pină 
la viitoarea conferință, ce se va ține 
la Oxford (Anglia) intre 7 și 12 sep
tembrie 1972. fn continuare, o serie 
de participanți au făcut sugestii pri
vind extinderea, diversificarea și 
creșterea eficienței acțiunilor de vi
itor ale mișcării Pugwash.

Rostind cuvîntul de închidere, prof.
H. Alfven a mulțumit gazdelor, Co
mitetului național român Pugwash 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat participanții, pentru condi
țiile asigurate desfășurării conferin
ței.

In cursul după-amiezii s-a desfă
șurat ședința Comitetului permanent 
al Pugwash. care a aprobat docu
mentul final al conferinței.

(Agerpres)

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție. in cadrul căreia s-au relevat 
posibilitățile de cooperare intre țara 
noastră și O.N.U.D.L. precum și par
ticiparea României la diverse pro
grame ale acestei organizații.

La amiază, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a oferit o 
masă in onoarea oaspetelui.

Au participat Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Nicolae Eco
bescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, funcționari superiori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, Sayed 
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. din Bucu
rești. și Ibrahim Youssri, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Republi
cii Arabe Unite la București, 

bază — este încă departe de necesi
tățile țării. A fost inițiat un program 
vizind mărirea suprafețelor arabile. 
Astfel, au fost redate agriculturii im
portante suprafețe de teren prin ex
tinderea irigațiilor și prin alte lucrări 
de îmbunătățiri funciare. Date fiind 
condițiile specifice din această regiu
ne, unde seceta face adesea ravagii, 
problema asigurării unui vast sistem 
dc irigații, valorificarea tuturor sur
selor de apă, prin săparea de puțuri, 
constituie o preocupare permanentă 
a guvernului nostru.

Pescuitul este o străveche Îndelet
nicire a locuitorilor Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului. 
Natura a fost darnică în a- 
cest sen». Apele ce «caldă ț&r- 

Mohammed ALI HAITHAM
membru al Comitetului Central al Frontului Najional 

al Republicii Democratice Populare a Yemenului

murile noastre sint foarte bogate 
in pește. De aceea, printre cele din
ții măsuri întreprinse de noul regim 
a fost și naționalizarea industriei pes
cuitului. La puțin timp după procla
marea independenței a fost creată o 
întreprindere de stat care deține con
trolul in acest sector, asigurind nece
sitățile interne și furnizind o impor
tantă cantitate de pește pentru ex
port. Se află în proiect construirea 
unei fabrici pentru conservarea peș
telui, ceea ce va spori veniturile 
noastre din valorificarea acestei bo
gății a mărilor ce ne înconjoară.

Una din cele mai grele moșteniri 
ale trecutului o constituie neștiința 
de carte. Faptul câ 95 la sută din 
populația țării noastre este analfa
betă este cit se poate de demascator 
pentru demagogia „misiunii civiliza
toare" a colonialiștilor.

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Democrate Viet
nam — 2 septembrie — ziua procla
mării Independenței, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat marți, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară 
culturală.

După cuvîntul dc deschidere rostit 
de Costică Alecu, vicepreședinte al
I.R.R.C.S.,  a vorbit ziaristul Petre 
Dragu, care a împărtășit impresii de 
călătorie din R.D. Vietnam. In în
cheiere, cei prezenți au vizionat un 
film documentar, produefie a stu
diourilor vietnameze.

La manifestare au participat 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, reprezentanți ai 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păaii, ai Ligii române de prie
tenie cu' popoarele din Asia șl Afri
ca, ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști, un 
numeros public.

Au luat parte, de asemenea, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R.D. Viet
nam la București, precum șl alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Marți dimineața a plecat la Pa

ris delegația grupului român din 
Uniunea interparlamentară, care va 
participa la lucrările celei de-a 59-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare.

Din delegație fac parte Mihail Le
vente. președintele grupului român 
din Uniunea interparlamentară, Tu
dor Drăganu, vicepreședinte, și Ale
xandru Ionescu, membru in Comi
tetul de conducere al grupului.

★
Cu prilejul vizitei în Republica 

Socialistă România a lui Ri Man Săk, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Demo
crate Coreene, Kang Iăng Săp, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
a oferit marți un dejun, Ia care au 
participat Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Marți, oaspetele coreean a părăsit 
Capitala.

La aeroport a fost condus de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, și de Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

•ir
La sediul Asociației de drept inter

național și relații internaționale a 
avut loc, marți după-amiază, o masă 
rotundă organizată cu ocazia vizitei 
directorului executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industriala, Ibrahim Helmi Abdel- 
Rahman, cu tema ,,Activitatea 
O.N.U.D.L astăzi și perspectiva ei 
de viitor".

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători din institute 
ale Academiei de științe sociale și 
politice și din alte institute, repre
zentanți ai Centrului de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor de condu
cere din întreprinderi, ziariști.

A fost prezent Sayed Abbas Che
did, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. din București.

★
Marți, 31 august 1971, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Federale a Germaniei, Erich 
Strătling, a părăsit definitiv Repu
blica Socialistă România.

★
Marți a sosit în Capitală ministrul 

educației din Finlanda, d-na Meeri 
Kalavainen, care, însoțită de Matty 
Ahde, președintele Comitetului de 
stat pentru tineret, Ulla Helsingius, 
din Departamentul pentru probleme 
de tineret și sport al Ministerului E- 
ducației, și Seppo Siren, secretarul 
Asociației de prietenie Finlanda- 
România, va face o vizită in țara 
noastră, la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intîmpinați de Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Traian Ștefănescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președinte al 
U.A.S.R., precum și de Pertti Kau- 
konen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Finlandei la București.

Desigur, prea multe nu se puteau 
face in cei patru ani de independen
ță pentru lichidarea acestei situații. 
Aș sublinia un lucru deosebit de 
semnificativ : cetățenii republicii 
noastre susțin cu entuziasm măsurile 
preconizate de guvern pentru răs- 
pindirea științei de carte. In acești 
ani au fost construite 155 de școli 
din contribuția poporului. Totodată, 
zeci de unități sanitare au luat fiin
ță in diverse regiuni ale țârii.

în atenția noastră s-a aflat, de ase
menea, problema elaborării constitu
ției țării. In urma unei largi consul
tări cu masele populare, la 30 no
iembrie 1970 a fost adoptat textul 
Constituției Republicii Democratice 
Populare a Yemenului. Consfințind o 

serie de drepturi și libertăți demo
cratice ale muncitorilor și țăranilor, 
tuturor oamenilor muncii, noua con
stituție le acordă acestora posibilita
tea de a participa la conducerea vie
ții politice și de stat. A fost creat, de 
asemenea, un Consiliu Suprem al Po
porului, cu caracter provizoriu. Tn 
curind urmează să aibă loc alegeri, 
care vor conferi acestui organism 
împuternicirile unui parlament. Con
stituția prevede că statul nostru se 
călăuzește după ideologia socialis
mului științific. în conformitate cu 
noua constituție, au fost desființate 
o serie de rinduieli feudale. Toți ce
tățenii țării se bucură de drepturi 
egale. Această din urmă prevedere 
are o semnificație aparte în țara 
noastră, unde, după cum se știe, fe
meile nu beneficiau odinioară de

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

si filozofia stiintei
4 9 1

Cel de-al IV-lea Congres Interna
tional dc logică, metodologie și filo
zofia științei a continuat marți in 
aula și amfiteatrele Universității din 
București.

Agenda dc lucru din această zi a 
cuprins o serie de prelegeri susți
nute de cunoscute personalități ale 
vieții științifice internaționale. Prof. 
H. Schnelle (R. F. a Germaniei) a 
vorbit despre : „Probleme ale
lingvisticii teoretice" ; prof. U. Ma- 
tiajasievitch (U.R.S.S.) despro : „In
solvabilitatea algoritmică a proble
mei a zecea a lui Hilbert" ; prof. L. 
Mink (S.U.A.) despre : „Divergența 
dintre istorie și sociologie in filozo
fia recentă a Istoriei" ; Acad. A. Joja 
(România) despre : „Problema uni
versalului la Aristotel" ; E. McMullin 
(S.U.A.) despre : „Conceptul newto- 
nian al explicației" ; G. Patzig (R. F. 
a Germaniei) despre : „Aristotel, Lu
kasiewicz și originile logicii cu mai 
multe valori" ; E. Scheibe (R. F. a 
Germaniei) despre : „Explicarea a- 
proxirnativă D-N și dezvoltarea fizi
cii". Expunerile au suscitat interesul 
participanților la congres, ele fiind 
urmate de ample și vii dezbateri.

In programul aceleiași zile a figu
rat, de asemenea, dezbaterea in ca
drul a două simpozioane a unor pro
bleme actuale și controversate din 
științele psihologice și logice. Sim
pozionul cu tema „Poate psihologia 
depăși creierul ?“, organizat în sec
ția a IX-a, a abordat unele proble
me referitoare la relațiile dintre 
activitatea creierului și activitatea 
psihică. Profesorii D. Davidson șl 
W. Rosenblith (S.U.A.) și prof. V. P. 
Zinchenko (U.R.S.S.) au prezentat re
ferate care au tratat unele aspecte 
importante ale cercetării științifice 
din acest domeniu. Au luat apoi cu- 
vintul prof. Robert Floru, prof. Ed
mond Nicolau, N. Mărgineanu, Ta
tiana Slama-Cazacu. Prof. univ. Mi
ron Constantinescu, președintele sec
ției, a subliniat, în concluziile pe 
marginea discuțiilor, necesitatea și 
importanța cercetărilor multi și in- 
terdisciplinare (psihologie, fiziologie, 
cibernetică etc.) pentru progresul cu
noașterii omului. Simpozionul „Cu 
privire la Teoria ierarhiilor și apli
cațiile sale in logică", organizat de 
secția I, a prilejuit, de asemenea, un 
rodnic schimb de idei și opinii asu
pra acestui important domeniu al lo
gicii. Pe marginea tematicii au luat 
cuvîntul profesorii ; G. Sacks și Y. 
Moschovakis (S.U.A.), I. Ershov 
(U.R.S.S.), precum și alți oameni de 
știință.

In continuare au fost prezentate co
municările înscrise pe ordinea de zi a 
lucrărilor. Secția a Il-a : „Extinderea 
teoriilor mulțimilor la teoria semi- 
mulțimilor" de A. Sochor (Cehoslova
cia), „Modele ale teoriei semimulți- 
milor" de B. Balcar (Cehoslovacia), 
„Unele rezultate metateoretice in 
teoria grefelor" de W. Rausenberg 
(R. D. Germană), „Submodel al mo
delului ultraprodus iterat in teoria 
semimulțimilor" de P. Stepanek 
(Cehoslovacia), „Fundamentele geo
metriei metrice de dimensiune arbi
trară" de J. T. Smith'(S.U.A.). Secția 
a IVa: „Implicația după sens, impli
cație relevantă și valori de adevăr 
intensionale" de A. R. Anderson 
(S.U.A.), „Implicația strictă și struc
tura demonstrației" de P. Foulkes 
(Anglia), „Nivelele de construcție a 
logicii" de P. Botezatu (România), 
„Categorii metafizice in construcția 
numerelor naturale" de Huszar Vil- 
moș (România), „Grade de interpre
tare" de J. N. Phillips (S.U.A.), „Des
cripții intensionale și completitudine 
relativă in calculul modal general 
interpretat MC" de A. Bresan (Ita
lia), „Dogmatism și logică autogene- 
tică" de Franco Spisani (Italia), „Res
tricții ale legii terțului exclus in a- 
ritmetică" de C. F. Kielkopf (S.U.A.), 
„Termeni singulari și enunțuri de 
identitate" de D. Stoianovici (Româ
nia). Secția a V-a: „Conexiune directă 
și conexiune inversă ca funcții ale 
predicției logice" de E. de Gortari 
(Mexic), „Probleme — expresii fără 
constante extralogice" de P. Ma

nici un fel de drepturi. Astăzi, femeile 
sint reprezentate in Consiliul Suprem 
al Poporului și în Comandamentul 
General al Frontului Național, par
ticipă lâ activitatea diverselor orga
nisme ale statului, în cele mai di
verse domenii ale vieții economice șl 
sociale.

In primăvara acestui an. guvernul 
nostru a elaborat un plan do dezvol
tare economică pe o perioadă de trei 
ani. a cărui principală direcție o re
prezintă ameliorarea consecințelor 
îndelungatei , dominații coloniale. 
Fără îndoială, ne preocupă în primul 
rind consolidarea independenței eco
nomice. Pe plan industrial, avem in 
vedere dezvoltarea sectorului de stat 
prin construirea unei serii de obiec- 

live, care vor contribui totodată la 
reducerea șomajului. Intre aceste o- 
biective aș menționa o fabrică de 
ciment, o filatură, o fabrică de încăl
țăminte etc. Ponderea sectorului de 
stat în industrie urmează să crească 
in această perioadă de la 9,8 la sută, 
la 17,2 la sută. Se prevede, de ase
menea, extinderea căilor de comuni
cație. Sintem deosebit de preocupați 
de dezvoltarea agriculturii și sperăm 
ca legea privind reforma agrară să 
impulsioneze creșterea producției a- 
gricole. Acordăm o atenție specială 
valorificării bogățiilor noastre subte
rane. Prospecțiunile unor specialiști 
au arătat că dispunem de însemnate 
rezerve de petrol, cupru șl fier. în 
această acțiune de prospectări am 
primit un important ajutor din par
tea specialiștilor români. De altfel, 
s-a căzut de acord ca în țara noastră 
să fie construită o fabrică de ciment 
cu sprijinul șl asistența tehnică ale 
României. Sint in curs negocieri 
pentru dezvoltarea colaborării și in 
domeniul petrolului. 

terna (Cehoslovacia), „Raportul din
tre componentele comprehensive și 
cele formale in construcția și dez
voltarea teoriilor științifice" de V. I. 
Kuraev (U.R.S.S.), „Cu privire la 
noua enigmă a inducției" de H. Ko- 
ningsveld (Olanda), „Cunoaștere 
logico-matematică și tautologie" de 
M. Flonta (România), „Conceptul de 
construcție axiomatică și încărcătura 
epistemologică a contexlualității*4 de 
M. Țurlea (România), „Formalism si 
epistemologie in opera lui Popper*4 
de M. A. Quintanilla (Spania), „Struc
turile matematice și epistemologia 
sintetică" de I. Pirvu (România), 
„Legile evoluției" de D. Muster 
(România), „Corelația dintre nivelul 
empiric și cel teoretic al cunoaște
rii1 de I. B. Mihailova (U.R.S.S.), „Cu 
privire la conceptul de fundamen
tare a științei" de V. î. Metlov 
(U.R.S.S.), „Considerații metodolo
gice asupra raportului algoritmic — 
euristic" de W. Heitsch (R. D. Ger
mană), „Filozofia și metodologia ști
inței" de V. A. Lektorski și V. S. 
Svirev (U.R.S.S.), „Filozofia știin
țelor și teoria științei" de G. Gro- 
ber (R. D. Germană), „Teoretizare 
și dezvoltarea cunoașterii" de F. M. 
Kanak (U.R.S.S.), „Legea și previ
ziunea științifică" de I. Tulnov 
(U.R.S.S.), „Logica problemelor in 
științele empirice" de J. N. Hattian- 
gadi (Canada), „Observații desp-e 
descripție și teorie" de R. Haller 
(Austria), „Relevanța actuală a me
todei transcendentale" de E. T. Ga- 
dol (S.U.A.), „Conceptul marxist de 
știință ca fundament al analizei ști
inței" de F. Fiedler (R.D. Germană), 
„Cauzalitate și explicație cauzală*4 
de E. Sosa (S.U.A.), „Unele pro
bleme metodologice in teoria gru
pelor" de S. Piccard (Elveția). Sec
ția a VIII-a : „Metodologia cercetării 
în biologie" de I. T. Riga și M. Gro- 
poșilă (România), „Cu privire la co
relația dintre metoda Istorică și me
toda structural-funcțională in bio
logie" de A. S. Mamzin (U.R.S.S.). 
„Motivația asupra unei abordări se- 
micantitative in științele biologice** 
de V. Săcleanu (România), „Specifi
cul necesității biologice" de H. 
Ușerzon (România), „Evoluția reac
tivității, formă specific biologică a 
dezvoltării" de C. Wittenberger (Ro
mânia), „Implicațiile filozofice ale 
problemei sexualității în biologie" de
I. Peatnițchi (România). Secția a X-a: 
„Schiță a unei teorii alternative a 
socializării" de H. A. Halbertsma 
(Olanda), „Ipoteze empirice in logi
ca cercetării : logica confirmării" de 
A. A. Starcenko (U.R.S.S.), „Filo
zofia științei educației" de E. S. 
Maccia (S.U.A.), „Cu privire la cri
tica sistematică a rațiunii" de S. 
Gluck (S.U.A.), „Modele operațio
nale in cercetarea prospectivă" de 
M. C. Botez (România), „Etică și 
psihanaliză" de V. Zamfirescu (Ro
mânia). „Contribuția logicii pedago
gice la modernizarea procesului de 
învățămint" de I. Orghidan (România). 
Secția a XII-a : „Concepția opera
țională despre intuiția pură in teo
ria kantiană a experienței și știin
ței" de P. Krausser (R.F. a Germa
niei), „Silogistica lui Bolzano" de E. 
Morscher (Austria), „Logica evolu
ției istorice a modelării" de S. N. 
Smirnov (U.R.S.S.), „Teoria forme
lor prejudicative în «Categoriile» lui 
Aristotel" de A. Surdu (România), 
„Metoda științei și consecințele salo 
la J. S. Mill-Whewell Freud" de K.
J. Dyneman (S.U.A.), „Fundamentele 
matematice ale filozofiei lui C. S. 
Peirce" de C. Eisele (S.U.A.), „De 
la adevăr la validitate în geometrie 
(1733—1871)“ de A. Dou (Spania), „O 
lucrare nepublicată de logică sim
bolică a lui Lewis Carroll" de W. W. 
Bartley (S.U.A.), „Logica hegeliană a 
modalităților și actualitatea sa“ de 
M. Vadee (Franța), „Asimetria și 
principiul noncontradicției in logica 
lui Hegel și în logica modernă" de 
E. M. Barth (Olanda). Comunicările 
au fost urmate de ample dezbateri.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)'

Crearea Republicii Democratic® 
Populare a Yemenului a deschis ca
lea unității naționale. Pentru prima 
oară au fost unite intr-un singur 
stat cele 19 sultanate, punîndu-se ca
păt războaielor tribale puse la cale 
de-a lungul timpului de cercurile 
colonialiste pentru a-și putea men
ține dominația in această regiune. 
Frontul Național a militat și militea
ză pentru unirea pe aceeași platfor
mă a tuturor organizațiilor democra
tice și progresiste ale țării. Sperăm 
că vom putea ajunge la crearea u- 
nei largi alianțe pe plan național.

Avind în vedere importanța stra
tegică a republicii noastre, ca poartă 
spre zonele petrolifere ale lumii arabe, 
cercurile neocolonialiste încearcă pe 
toate căile să-și recucerească vechile 
poziții. Poporul nostru este însă ho- 
tărit să-și apere cu orice preț inde
pendența, să meargă înainte pe dru
mul ales. In lupta noastră pentru con- 
«olidarea independenței, împotriva 
uneltirilor colonialismului și impe
rialismului, noi ne bucurăm de spri
jinul și solidaritatea țărilor socia
liste. încă de la eliberare, Republica 
Democratică Populară a Yemenului a 
înscris printre obiectivele sale în do
meniul politicii externe dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
fără excepție. Totodată, Frontul Na
țional dezvoltă relațiile sale cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele antiimperialiste din 
lume. ■

In acest cadru, noi acordăm o 
mare importanță relațiilor dintre 
Frontul Național și Partidul Comu
nist Român, dintre Republica Demo
cratică Populară a Yemenului și Re
publica Socialistă România. Vizita 
noastră în România constituie o do
vadă a bunelor relații statornicite în
tre Frontul Național și P.C.R., a do
rinței comune de dezvoltare a acestor 
raporturi pe baza solidarității și 
întrajutorării, respectului reciproc, a 
autonomiei, suveranității, egalității 
în drepturi și neamestecului în tre
burile interne. Sintem convinși că le
găturile de simpatie și solidaritate 
care leagă partidele și popoarele 
noastre vor cunoaște o continuă dez
voltare. Aș vrea să subliniez că exis
tă un început bun și în colaborarea 
pe plan economic intre cele două țări. 
In acest sens, acordul de colaborare 
economică și tehnică semnat recent 
oferă o bază concretă pentru extin
derea relațiilor noastre. Sprijinul șl 
solidaritatea României socialiste față 
de lupta poporului nostru reprezintă 
o contribuție de preț la consolidarea 
Republicii Democratice Popular® a 
Yemenului.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Intensă activitate 
a forțelor patriotice

SAIGON 31 (Agerpres). — O co
loană americană de blindate a căzut 
luni seara intr-o ambuscadă pe cind 
se afla la cinci kilometri de Da 
Nang, relatează de la Saigon cores
pondenții agențiilor de presă. Ac
țiunea patrioților a fost atît de 
puternică, incit elicopterele și arti
leria americană au intervenit intens 
pentru degajarea coloanei. Este cel 
de-al patrulea atac organizat in ulti
mele cinci zile Împotriva unor co
loane blindate aparținlnd diviziei 
eAmerical- care operează la sud de 

'a Nang. scrie agenția Associated 
Press, menționind că. in total, opt 
americani au fost uciși. 17 răniți și 
opt vehicule blindate in întregime

Pe ansamblul teritoriului sud-viet- 
namez, ultimele 24 de ore s-au carac
terizat printr-o vie activitate a for
țelor patriotice. Lupte puternice au 
fost semnalate în delta fluviului Me
kong, in provincia Quang Tin, pre
cum și in provincia Binh Duong, la 
mai puțin de 30 do kilometri de 
Saigon.

Mesajul președintelui 
F.N.E. din Vietnamul 

de sud adresat 
intilnirii de la

Santiago de Chile
VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager- 

pres). — Președintele Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, Nguyen Huu Tho, a adresat un 
mesaj intilnirii de la Santiago de 
Chile a tinerilor și studenților latino- 
emericani și nord-americani împotri
va Imperialismului, de solidaritate cu 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian. In care salută călduros, din 
partea poporului din Vietnamul de 
sud. a F.N.E. și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, această acțiune 
a tineretului de pe cele două conti
nente — anunță agenția de presă 
„Eliberarea". In mesaj este exprima
tă simpatia șl sprijinul față de obiec
tivele tineretului, exprimindu-se, tot
odată. convingerea că succesul aces
tei intilniri va încuraja nu numai 
lupta tineretului și popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia, dar și 
pe aceea a mișcărilor de tineret 
latino-americane șl din țările nord- 
americane împotriva imperialismului 
și a colonialismului.

în prezent, se arată In mesaj, po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian obțin victorii strălucite și de 
o mare importanță strategică în re
zistența lor împotriva agresorilor 
americani, în lupta pentru salvare 
națională. Arătind că Statele Unite 
prelungesc războiul lor de agresiu
ne, mesajul exprimă hotărirca po
porului din Vietnamul de sud ca, îm
preună cu poporul R. D. Vietnam, 
umăr la umăr cu popoarele din Laos 
și Cambodgia, să lupte in continuare 
pentru a provoca eșecul politicii de 
vletnamizare a războiului, pentru 
alungarea agresorilor americani din 
Peninsula indochineză.

Preocuparea pentru asigurarea păcii șl securității interna
ționale a găsit întotdeauna un profund ecou în rindul oameni
lor de știință. Dezvoltarea fără precedent a științei a ridicat, tot
odată. problema responsabilității slujitorilor ei pentru utilizarea des
coperirilor științifice, a canalizării lor in direcția progresului mate
rial și spiritual al omenirii. Aceste nobile idealuri au Inspirat și 
mișcarea Pugwash, care și-a cucerit, de-a lungul anilor, o bineme
ritată apreciere pentru contribuția adusă in lupta forțelor progresiste 
pentru zădărnicirea unui nou război mondial, pentru instaurarea păcii, 
destinderii și colaborării între popoare.

Țara noastră a găzduit intre 26—31 august, la Sinaia, cea de-a 21-a 
conferință Pugwash, la care au participat peste 100 de oameni de 
știință din peste 30 de țări ale lumii. Pe ordinea de zi au figurat 
probleme de o deosebită actualitate : dezarmarea, securitatea euro
peană, cooperarea internațională economică și tehnică. Am folosit pri
lejul acestei conferințe pentru a solicita opinia unor savanți de re
nume mondial asupra implicațiilor cursei înarmărilor, asupra rolului 
oamenilor de știință in transformarea lumii în care trăim intr-o lume 
a păcii, eliberată de coșmarul atomic.

— Intre omul de știință și socle- 
taie - subliniază prof. Alfven 
(Suedia), laureat al Premiului Nobel, 
președinte de onoare al mișcării Pug
wash — există o foarte strinsă legă
tură. Generalizind, pot spune că oa
menii de știință au in societate un rol 
dublu. Pe de o parte, ei sint experți 
și, in această calitate, sint cei che
mați să rezolve probleme. Pe de 
altă parte, ei sint cetățeni, dar cetă
țeni cu o gindire revoluționară și, in 
această calitate, trebuie să pună pro
bleme. Galilei a pus sub semnul În
trebării autoritatea lui Aristotel ; 
Darwin a răsturnat dogma acceptată 
pină la el. conform căreia speciile ar 
fi de creație divină ; Pavlov a res
pins concepțiile vechi și a pus psi
hologia șl teoria comportării pe baze 
noi ; Planck — continuitatea, Einstem 
— concepțiile despre spațiu și timp, 
Heisenberg — cauzalitatea. Toate a- 
ceste descoperiri, și multe altele, au 
revoluționat gindirea oamenilor. In 
același mod, cred că trebuie să pu
nem în prezent pe baze noi rela
țiile sociale și relațiile Intre na
țiuni.

Enormele cantități de material fi
sionabil care există In lume și con
tinuarea producției sale constituie o 
mare problemă pentru omenire. Iar 
la soluționarea ei sint chemați să-și 
aducă contribuția și oamenii de ști
ință. In dubla lor calitate : de ex
perți și de cetățeni. Cred, de 
aceea, că In ordinea priorită
ților de pe agenda mișcării Pug
wash problema interzicerii folosirii 
armamentului nuclear, urmată de 
distrugerea lui, trebuie să figureze 
pe primul loc. Trebuie să discutăm 
și să găsim modalitățile de a scăpa 
omenirea de coșmarul pe care îl re
prezintă Înarmarea nucleară.

Lucrările sesiunii Consiliului U. N. C. T. A. D.

Lichidarea subdezvoltării—o cauză 
majoră a contemporaneității 

Intervenții ale reprezentanților României
GENEVA 31 (Agerprcs). — La Palatul Naflunllor din Geneva continuă 

lucrările sesiunii a Xl-a a Consiliului Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț ți Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor generale, șeful delegației ro
mâne, Mircea Petrescu, a exprimat 
opinia că U.N.C.T.A.D. trebuie să 
aducă o contribuție substanțială la 
aplicarea măsurilor prevăzute in ca
drul strategici pentru cel de-al doilea 
deceniu de dezvoltare al Națiunilor 
Unite. Țările in curs de dezvoltare, 
angajate in lupta nobilă pentru eli
minarea subdezvoltării, pentru pro
gres, o viață liberă și Independentă, 
a spus vorbitorul, așteaptă in mod 
justificat ca hotăririle Adunării Ge
nerale a O.N.U. in această privință 
să devină realități.

Trecind in revistă rezultatele ob
ținute de U.N.C.T.A.D., delegatul ro
mân a apreciat că s-au’ înregistrat 
realizări importante in domeniul in
stituirii unui sistem generalizat de 
preferințe vamale în favoarea țări
lor in curs de dezvoltare, ca și în 
alte sectoare cum ar fi transferul de 
tehnici, transporturile maritime, co
merțul cu produse de baza. El a re
levat, însă, că principiul esențial al 
nediscriminării nu a fost încă pus pe 
deplin in aplicare in ce privește sta
bilirea țărilor beneficiare de prefe
rințe vamale.

Subliniind că poporul român puno 
accentul asupra eforturilor sale pro
prii in domeniul valorificării resur
selor materiale și spirituale ale țării, 
vorbitorul a arătat că România este, 
în același timp, profund interesată 
intr-o mai largă participare Ia coo
perarea internațională.

In legătură cu sesiunea a IlI-a a 
U.N.C.T.A.D., care urmează să aibă 
loc la Santiago de Chile, in aprilie- 
mai 1972, șeful delegației române a 
relevat preocuparea pe care o suscită 
unele fenomene negative ce se ma
nifestă in prezent pe plan internațio
nal, cum sint : tendințele protecțio- 
niste din domeniul schimburilor in
ternaționale ; menținerea discrimină
rilor în comerțul mondial ; instabi
litatea monetară din unele țări capi

întrevedere intre trimișii 
Societăților de Cruce Roșie 

din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud

PHENIAN 31 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc a treia între
vedere intre trimișii Societății de 
Cruce Roșie a R.P.D. Coreene și 
Societății de Cruce Roșie din Coreea 
de sud. Cu acest prilej, reprezentan
ților sud-coreeni le-a fost inminat 
mesajul, din 27 august a.c., al pre
ședintelui Societății de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană, in care se a- 
rată că cele două părți au căzut de 
acord să discute și să hotărască in 
cadrul convorbirilor preliminare or
dinea de zi pentru tratativele prin
cipale pe care urmează să le aibă 
Organizațiile de Cruce Roșie din 
nord și din sud, precum și locul și 
data ținerii lor. Societatea de Cruce 
Roșie a R.P.D. Coreene propune ca 
discuțiile preliminare să aibă loc la 
20 septembrie a.c.

Energia atomică, toate descoperirile științei 
trebuie să slujească unui singur scop: 

progresul omenirii
Convorbire cu participanți la cea de-a 21-a conferință Pugwash

— Se spune cu destulă îndrep
tățire că energia nucleară, ca ți 
alte descoperiri științifice, au 
două laturi — una constructivă 
și alta distructivă. Cum vedeți 
posibilitatea soluționării acestei 
dileme in folosul progresului so
cietății umane ?

— Energia nucleară, a arătat pfQfa 
dr. 0. A. Reutov, membni A- 
cademiei de Științe din U.R.S.S., este 
ca mitologicul Janus. Aceeași ener
gie care acționează cele mai groaz
nice bombe poate pune In funcțiune 
centrale electrice, vapoare, uriașe a- 
gregate industriale. Deci, problema 
este să luptăm pentru folosirea aces
tei energii în scopuri pașnice.

In prezent dispunem de atltea 

taliste dezvoltate ; decalajul cresclnd 
care separă țările in curs de dezvol
tare de țările industrializate. Aceste 
fenomene — a arătat vorbitorul — 
vor trebui examinate In mod apro
fundat de sesiunea a IlI-a a 
U.N.C.T.A.D., in vederea găsirii de 
remedii eficiente.

Evidențiind, apoi, importanța pu
nerii in aplicare a principiului uni
versalității, reprezentantul român s-a 
pronunțat, in incheiere, pentru parti
ciparea la viitoarea sesiune a 
U.N.C.T.A.D. a R.P. Chineze, R.P.D. 
Coreene, R.D. Germane și R.D. Viet
nam.

k *
r Luind cuvintul in cadrul dezbate

rilor privind problemele comerțului 
internațional cu produse industriale 
din Comitetul sesional al Consiliului 
U.N.C.T.A.D., reprezentantul român, 
Victor Aldea, a evocat eforturile pe 
care le depune România pentru dez
voltarea exporturilor sale de astfel 
de produse. Totodată, el a subliniat 
importanța pe care țara noastră o 
acordă intreprinderil de acțiuni in
ternaționale eficace, pentru facilita
rea exporturilor de produse manu
facturase, in special a celor prove
nind din țările in curs de dezvoltare. 

Reprezentantul român a reliefat im
portanța cooperării industriale inter
naționale, ca mijloc de favorizare a 
creșterii și diversificării exporturilor 
de produse manufacturate, menționind 
necesitatea de a se studia căile de 
promovare a acestei cooperări, prin 
măsuri adecvate în domeniul politicii 
comerciale, * ca și în alte domenii.

Referindu-se la problemele dezvol
tării industriilor orientate spre ex
port, reprezentantul român a subli
niat interesul pe care l-ar prezenta 
elaborarea de către secretariatul 
U.N.C.T.A.D. de prognoze pe termen 
lung, privind evoluția cererii și ofer
tei pe plan mondial la diferite pro
duse industriale.

Discursul șahinșaliului 
Iranului cu ocazia 

primei sesiuni 
a noului parlament

TEHERAN 31 (Agerpres). — Șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a propus, intr-un 
discurs rostit cu ocazia primei sesi
uni a noului Parlament iranian, ca 
Orientul Apropiat să fie declarat re
giune fără arme atomice. Șahinșahul 
a subliniat că aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967 este singura cale pentru so
luționarea crizei din Orientul Apro
piat.

Referindu-se la stabilirea de relații 
diplomatice intre Iran și R. P. Chi
neză, șahinșahul Aryamehr a decla
rat că, prin această măsură, cele două 
țări vor beneficia de reluarea vechi
lor lor legături economice, comercia
le și politice.

arme, Incit cu ele lumea ar putea 
fi distrusă nu o dată, ci de mai multe 
ori. In același timp, agenții chimici 
sint de 10 milioane de ori mai activi 
azi decit acum 25 de ani. De acest 
lucru trebuie să fim conștienți cu 
toții.

Problema dezarmării, și în primul 
rînd a celei nucleare este atit de 
acută incit, fără a pierde din vedere 
obiectivul fundamental, impune nece
sitatea fie și a unor măsuri parțiale, 
care să deschidă calea spre dezar
marea generală și totală. In inițierea 
unor convorbiri pe această temă, sa- 
vanții au un rol deosebit. Ei furni
zează materialul științific și tehnic, 
premisa de la care se pot începe 
discuțiile.

In încheiere aș vrea să adaug că, 
după părerea mea, în cazul energiei 
atomice știința s-a dezvoltat mai re
pede decit societatea. Desigur, ar fi 
fost preferabil ca in momentul des
coperirii acestei energii să existe o 
singură orinduire socială. Dar acum 
avem arme atomice și două sisteme 
social-politice diferite. Deci trebuie 
să ne adaptăm acestei realități și să 
găsim un limbaj comun, să colabo
răm cu toții pentru a Înfăptui dezi
deratul major al omenirii : pacea.

Despre pericolul înarmărilor 
ne-a vorbit și reputatul om de 
știință in domeniul fizicii nu- 
c!eore- pro( J RotblQt M"- 
glia), secretarul Comitetului per
manent al organizației Pugwash.

PRAGA

Ambasadorul României 
primit de președintele 
guvernului cehoslovac

PRAGA 31 — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Prisăcaru, trans
mite : Ambasadorul României la 
Praga, Teodor Hnș, a fost primit in 
vizită de prezentare de președintele 
guvernului federal al R.S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal.

Ambasadorul român și premierul 
cehoslovac au discutat probleme pri
vind relațiile bilaterale româno- 
cehoslovace. Intilnirca a decurs in
tr-o atmosferă prietenească, cordială.

Intîlnire Todor Ji vkov- 
Georges Marchais

SOFIA 31 (Agerpres). — Primul 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, To
dor Jivkov, a avut marți convorbiri 
cu Georges Marchais, secretar ge
neral adjunct al C.C. al P.C. Fran
cez, care se află intr-o vizită în R.P. 
Bulgaria — informează agenția 
B.T.A. Cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de informații despre activi
tatea celor două partide și au fost 
examinate probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești și ale situa
ției internaționale.

Gerhard Beii despre

Dezvoltarea comerțului 
R. D. G. cu tarile1

industriale capitaliste
BERLIN 31 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.D.N., Ger
hard Beii, secretar de stat în Mi
nisterul pentru problemele economice 
externe al R.D.G., a subliniat, in ca
drul unei conferințe de presă, că 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de producție sporește puterea eco
nomică și, implicit, capacitatea de 
export a țării. Prin aceasta, a arătat 
el, sint oferite posibilități și pen
tru dezvoltarea in continuare a co
merțului R.D.G. cu țările industriale 
capitaliste. Schimbul de mărfuri cu 
aceste state a sporit in 1970 cu circa 
20 de procente față de anul anterior. 
Comerțul exterior al R.D.G. s-a dez
voltat cel mai favorabil cu statele 
industriale capitaliste care oferă 
baze garantate, a spus Gerhard BeiL 
Astfel, a relevat vorbitorul, in co
merțul cu Finlanda s-au obținut rit
muri de creștere peste cel mediu. De 
asemenea, schimbul de mărfuri cu 
Franța a crescut cu peste 50 la sută.

Un procent considerabil al expor
tului de mașini-unelte al R.D.G. ce 
îndreaptă, de o perioadă îndelungată, 
spre țări ca Franța, Japonia și Marea 
Britanic. Dezvoltarea a fost favo
rizată prin acordurile pe termen lung, 
încheiate in anii 1969 si 1970 între 
serviciul pentru relații economice ex
terne al R.D.G. si partenerii cores
punzători din țările industriale capi
taliste.

— Dezarmarea, a arătat cunoscutul 
om de știință, este o preocupare prin
cipală a mișcării noastre și este ab
solut necesară pentru realizarea unei 
securități generale. Un eventual 
război nuclear ne-ar afecta pe toți, 
adică pe toți locuitorii planetei, indi
ferent de mărimea țării căreia îi a- 
parținem, indiferent dacă ea are sau 
nu arma nucleară. Din păcate, cursa 
înarmărilor se accelerează. Și ce în
seamnă asta, se poate deduce pe 
baza unui singur exemplu. Pentru 
fiecare locuitor al planetei revin azi 
17 tone de TNT (trinitrotoluen). Oa
menii de știință au deci datoria mo
rală de a face totul pentru realiza
rea dezarmării.

— Care este, după părerea dv., 
contribuția conferințelor Pug
wash la realizarea acestui dezi
derat ?

— Mișcarea Pugwash întrunește In 
rîndurile ei oameni de știință din 
diferite țări și le oferă prilejul să-și 
expună părerile asupra principalelor 
probleme care frămintă azi omenirea. 
Pornind de la premisa existenței tn 
lume a două orinduiri sociale dife
rite, ea își propune să netezească 
drumul spre slăbirea încordării inter
naționale prin intermediul unui larg 
schimb de opinii, care să ducă la 
găsirea unui limbaj comun între oa
menii de știință.

După părerea mea, este o utopie să 
gindești că destinderea, dezarmarea 
și securitatea pot fi obținute global

AMERICA LATINĂ TREBUIE SĂ-S! CUCEREASCĂ 
INDEPENDENȚA ECONOMICĂ PRIN FORȚA CONȘTIINȚEI
NAȚIONALE Șl REVOLUȚIONARE A POPOARELOR SALE

declară Salvador Allende
BOGOTA 31 (Agerpres). — „Ame

rica Latină trebuie să-și cucerească 
azi independența economică prin for
ța conștiinței naționale și revoluțio
nare a popoarelor salc“ — a decla
rat președintele chilian, Salvador Al
lende, aflat într-o vizită oficială in 
Columbia.

„In țările Amerlcil Latine nu mal 
pot fi impuse directive de politică 
externă, ajustate la schimbările pe 
care le adoptă o putere hegemonică 
și care nu corespund intereselor lor ; 
statele latino-americane nu mai pot 
asista ca niște simpli spectatori la 
hotăririle ce afectează direct resur
sele lor naturale șl politica lor in 
general. Popoarele continentului tre
buie să-și accentueze eforturile pen
tru a-și impune propria voință asu
pra bogățiilor care Ie revin șl care 
sint esențiale pentru deplina lor dez
voltare", a subliniat președintele Re
publicii Chile.

Criza monetară interoecidentală
• DIVERGENȚE FRANCO—VEST-GERMANE PRIVIND SOLU
ȚIILE PRECONIZATE PENTRU IEȘIREA DIN IMPAS • JAPONIA 
A CERUT S.U.A. SA SUSPENDE TAXA DE IO LA SUTA ASU

PRA IMPORTURILOR

PARIS 31 (Agerpres). — La Paris 
au avut loc luni îndelungi tratative 
franco—vest-germane, care s-au pur
tat asupra diferitelor aspecte ale ac
tualei crize monetare interocciden- 
tale. Intre Franța și R.F. a Germa
niei există serioase divergențe pri
vind soluțiile preconizate pentru ie
șirea din această criză. In timp ce 
Parisul se pronunță pentru stabilirea 
etalonului aur, suspendindu-se ast
fel rolul dolarului ca monedă de 
rezervă, Bonnul este de părere ca 
dolarul să-și mențină acest rol.

In urma acestor convorbiri la ni
vel de experți nu a fost dat publi
cității nici un comunicat. Un purtă
tor de cuvînt al delegației vest-ger
mane a declarat că cele două părți 
au convenit să se păstreze deplină 
discreție asupra schimbului de păreri 
care a avut loc. In seara aceleiași 
zile, într-o declarație a ministerelor 
vest-germane ale economiei și fi-
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agențiile de presă transmit:
Lucrările celei de-a 2-a 

SCSiuni a 8ruPe^ lucru româno- 
cehoslovace pentru comerțul interior 
s-au desfășurat în R. S. Slovacă. 
Părțile au analizat și stabilit măsurile 
ce se impun pentru îndeplinirea sar
cinilor ce decurg din hotăririle celei 
de-a 5-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-cehoslovace 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică. O atenție deosebită s-a 
acordat schimbului de mărfuri de larg 
consum, precum și organizării de ex
poziții cu vinzare în România și 
Cehoslovacia. In încheierea lucrări
lor a fost semnat un protocol.

șl dintr-o dată. Pentru aceasta este 
nevoie de un proces mai îndelungat, 
in cadrul căruia fiecare treaptă tre
buie pregătită cu mare grijă. Mișca
rea Pugwash își aduce aportul la a- 
cest proces de avansare in etape și 
de netezire a fiecărei etape. Pot spu
ne in acest sens că mișcarea noastră 
a avut o înriurire pozitivă asupra 
inițierii și desfășurării lucrărilor 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva.

Ne-am adre.al pt0| Yolchl 
Fukushima, ai con- 
siliului științific din Japonia, so- 
licitind părerea domniei sale a- 
supra posibilităților colaborării 
savanților din intreaga lume in 
vederea folosirii realizărilor 
științei spre binele omului.

— Oamenilor de știință le revine 
un rol extrem de important în reali
zarea dezarmării. Ei sint cei care 
trebuie să arate concetățenilor lor ce 
pericol prezintă armele atomice pen
tru omenire. După cum se știe, Ja
ponia a avut o tristă experiență in 
acest sens. La Hiroșima, într-o sin
gură clipă, după explozia unei sin
gure bombe ad murit 100 de mii de 
oameni. Chiar și acum, de pe urma 
unor afecțiuni contractate în urmă cu 
26 de ani mor anual 100 de oameni, 
în plus, copiii născuți din supravie
țuitori ai Hiroșimei au o sănătate 
șubredă, mulți mor de timpuriu. Ar
mele atomice sint atît de periculoa
se, incit este practic greu de crezut că 
cineva ar îndrăzni să le folosească 
vreodată. Atunci ce rost mai are să 
Ie producem ? Cu banii care se 
cheltuiesc în acest scop s-ar putea 
realiza atîtea lucruri folositoare omu
lui 1 Guvernele care dețin asemenea 
arme trebuie să se angajeze că nu le 
vor folosi și să treacă la dezarmarea 
totală. Oamenii de știință trebuie să 
devină militanți activi, el trebuie să 
fie inițiatorii unor ample curente de 
opinie care să ceară, să determine 
guvernele să abandoneze armele nu
cleare.

Aș vrea să relev că oamenii de 
știință au îndatoriri nu numai față 
de propria țară, ci față de intreaga 
umanitate. Știința este un bun al 
întregii omeniri. De aceea, între oa
menii de știință din toate țările 
trebuie să se statornicească relații de 
colaborare. Știința prin definiție 
trebuie să servească Omul. Iar noi, 
slujitorii el, trebuie să ne dăm cu 
toții mina și să luptăm ca ea să 
nu fie folosită niciodată in alt scop.

Adriana SOCEC

Referindu-se la actuala criză a 
sistemului financiar al lumii occi
dentale, președintele Allende a scos 
în evidență nemulțumirea firească a 
latino-americanilor față de actuale
le raporturi economice șl comerciale 
cu partenerii lor occidentali. El a 
menționat, in context, că intre 1955 
și 1965 datoria publică externă a 
țărilor latino-americane aflate tn 
curs de dezvoltare s-a mărit de pa
tru ori.

Vorbind, apoi, despre relațiile din
tre Chile și Columbia, președintele 
Allende a relevat sprijinul pe care 
țara sa l-a acordat moțiunii propu
se de delegația țării gazdă ia ulti
ma sesiune a Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) privind reduce
rea armamentelor ; el a adăugat că 
„este de neconceput ca America La
tină să-și irosească propriile resurse 
pentru înarmare".

nanțelor, se Infirm^ unele zvonuri 
apărute la sfirșitul reuniunii de la 
Paris, potrivit cărora Bonnul ar fi 
fost de acord ca- dolarul să nu-și 
mai reia rolul său de monedă de 
rezervă în sistemul monetar interoc- 
cidental. In declarație se arată că 
guvernul vest-german nu pune în 
discuție rolul dolarului.

★
TOKIO 31 (Agerpres). — Japonia 

a cerut miercuri Statelor Unite să 
suspende taxa de 10 la sută impusă 
asupra importurilor, in cadrul măsu
rilor anunțate de președintele Nixon 
pentru salvarea dolarului. Cererea 
respectivă, precizează agențiile de 
presă, a fost înminată lui Philip Tre
zise, secretar de stat adjunct al 
S.U.A. pentru problemele economice, 
aflat, în prezent, într-o vizită ofi
cială la Tokio pentru a examina cu 
oficialitățile nipone implicațiile cri
zei dolarului.
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Misiunea de informare a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. a sosit luni seara la Co
nakry, anunță postul de radio gui- 
neez. Misiunea este alcătuită din 
Georges Tomeh, reprezentantul per
manent al Siriei la O.N.U., M. Ca- 
roslaes, delegatul adjunct al Argen
tinei, precum și din mai mulți mem
bri ai secretariatului Națiunilor Uni
te. Comisia a fost constituită în urma 
plingerii înaintate de către guvernul 
de la Conakry în legătură cu provo
cările repetate ale colonialiștilor por
tughezi din teritoriul Guineea-Bissau 
la adresa suveranității Republicii 
Guineea.

0 delegație a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., “ndus4 
de Alexandr Liașko, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
a sosit la Santiago de Chile, într-o 
vizită de prietenie, la invitația Con
gresului național al Republicii Chile.

Ambasadorul României in 
GlltinCI, Gheorghe Iason, șl minis
trul afacerilor externe al acestei țări, 
William Ofori Atta, au semnat un 
nou acord cultural româno-ghanez. 
In cadrul ceremoniei care a avut loc 
cu acest prilej s-au rostit scurte alo
cuțiuni, subliniindu-se dorința reci
procă de a se promova relații bila
terale cit mai largi.

Președintele Camerei 
Populare a R. D. Germane, 
Gerald Gotting, și Fritz Ebert, vice
președinte al Camerei Populare și 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., au primit luni delegația 
parlamentară venezueleană, care 
efectuează o vizită oficială in R. D. 
Germană.

Convorbirile S.A.L.T. !n 
capitala finlandeză continuă să sa 
desfășoare runda a cincea a convor
birilor sovieto-americane privind li
mitarea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). Marți, delegațiile Uniunii

Demonstrație a lucrătorilor din învățămînt, In fa|a primăriei orașului Nev/ 
York, în semn de protest împotriva nivelului redus al alocațiilor bugetar® 
destinate nevoilor învățamîntului, ca ș.i a concedierii învățătorilor și pro* 

fesorilor, sub motivul „economiilor" j

ORIENTUL 
APROPIAT
• DISCURSUL PREȘEDINTE
LUI ANWAR SADAT • REU
NIUNEA COMITETULUI EXE
CUTIV AL ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALES
TINEI • GUVERNUL IORDA
NIAN A ÎNCHIS FRONTIERA 

CU SIRIA

CAIRO 31 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit la posturile de radio și 
televiziune, președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat, a cerut 
populației egiptene să aprobe, In ca
drul referendumului organizat la 
1 septembrie, proiectul de constituție 
al Federației Republicilor Arabe, în
tocmit de șefii de stat al R.A.U., Li
biei și Siriei și sancționat ulterior da 
organismele conducătoare din cele 
trei țări.

Președintele Sadat, relatează a- 
genția M.E.N., a subliniat, cu acest 
prilej, că „fiecare din cele trei re
publici va reprezenta o parte com
ponentă a federației, dar își va 
păstra, independent, personalitatea sa 
distinctă, precum șl propriul său a- 
parat de stat, constituind o unitate 
puternică".

BEIRUT 31 (Agerpres). — Sub pre
ședinția Iul Yasser Arafat, la Beirut 
s-a deschis reuniunea Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Intr-o declarație 
făcută de un purtător de cuvint al 
Comitetului, se menționează că ac
tualele lucrări ale reuniunii sint 
consacrate, îndeosebi, unor probleme 
privind situația rezistenței palesti- 
nene în Iordania, abordîndu-se, tot
odată, șl rezultatele misiunii de me
diere întreprinse recent de către re
prezentanți ai R.A.U. și Arabiel Sau- 
dite pentru aplanarea conflictului 
dintre oficialitățile de la Amman și 
forțele palestinene — relatează agen
ția M.E.N.

AMMAN 31 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului de In
terne al Iordaniei, citat de agenția 
France Presse, a anunțat că guvernul 
Iordanian a închis frontiera cu Siria 
„pentru toată lumea", precizlnd că 
„această hotărtre este un răspuns la 
Închiderea frontierei, hotărltă de gu
vernul sirian la 25 iulie*.
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Sovietice șt Statelor Unite s-au întîl- 
nit, ia Ambasada S.U.A., Intr-o nouă 
ședință de lucru, care a durat o oră 
și jumătate. Următoarea reuniune va 
avea loc vineri la sediul Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La invitația secretarului 
federal iugoslav pentru a- 
părarea națională, «eneralul 
de armată Nikola Llubicici, la Bel
grad a sosit, într-o vizită oficială, o 
delegație militară iraniană, condusă 
de generalul Reza Azimi, ministrul 
forțelor armate, anunță agenția Ta- 
niug.

N Colocviul științiiic pa tem» 
vTeoria instinctului agresiv al răz
boiului și problemele apărării păcii*- 
s-a deschis la Viena sub egida Institu
tului Internațional al Păcii. La aceas
tă importantă reuniune iau parte oa
meni de știință din Anglia, Austria, 
Ungaria, R.D. Germană, Olanda, Po
lonia, U.R.S.S., S.U.A., Cehoslovacia 
și Japonia. Din România participă 
prof. Constantin Botez, șef de sector 
la Institutul de psihologie al Acade
miei de Științe Sociale șl Politice.

Sub auspiciile Asociației de 
prietenie romăno-indiană, la 
Delhi a fost organizată o gală 
cu filmul românesc „Valurile 
Dunării". Au participat oficiali
tăți indiene, membri ai Parla
mentului, oameni de cultură, 
ziariști, membri ai corpului di
plomatic. A fost prezent amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Delhi, Petre Tănăsie.

Ravagiile taifunului Trix.
34 de persoane ucise, 1 000 de lo
cuințe distruse, Iar alte 39 000 ava
riate reprezintă, in momentul de față, 
bilanțul parțial al ravagiilor provo
cate de taifunul Trix, unul din cele 
mai puternice care s-au abătut în 
ultimii ani asupra Japoniei. Ploile 
torențiale și vintul, care depășea vi
teza de 128 kilometri pe oră, au afec
tat Îndeosebi regiunea Miyazaki.
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