
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLI Nr. 8898 Duminică 5 septembrie 1971 6 PAGINI—30 BANI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Populare Congo

Semnarea Comunicatului comun
cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist din Spania

Un imperativ al creșterii 
productivității muncii:

In fiecare întreprindere
FORȚA DE MUNCĂ
SĂ FIE RATIONAL 

UTILIZATĂ
O mare uzină metalurgică solicita, 

nu de mult, forului de resort supli
mentarea numărului mediu scriptic al 
salariaților cu circa 100 de oameni, 
altfel, chipurile, fiind de neconceput 
realizarea sarcinilor de plan pe acest 
an. Exigent, ministerul dă dispoziție 
centralei industriale să verifice jus
tețea acestei solicitări. Au urmat zile 
în șir de calcule, de analize, de cro- 
nometrări și măsurători la locurile de 
muncă. Si cind s-au încheiat socote
lile, stupefacție ! Nu numai că s-a 
dovedit netemeinicia cererii uzinei, 
dar in unitate s-au găsit rezerve dis
ponibile de forță de muncă, 200 de 
salariați .fiind utilizați nerațional. Si 
dacă astăzi colectivul uzinei „Indus
tria sîrmei" din Cimpia Turzii — că 
despre el este vorba — se poate 
mindri că realizează o productivi
tate a muncii superioară, aceasta se 
datorește înțelegerii depline a impe
rativului major — pus de conducerea 
partidului in fața tuturor colective
lor din întreprinderi — privind fo
losirea cit mai rațională a forței de 
muncă.

Ne-am oprit la început asupra a- 
cestui exemplu pentru câ el ni se 
pare semnificativ pentru ceea ce în
seamnă să învingi comoditatea, pen
tru ceea ce inseamnă să te autodepă- 
șești. să investighezi și să valorifici 
cu curaj și responsabilitate rezervele 
interne de care dispune fiecare unita
te industrială. De fapt, a devenit o 
preocupare de mare actualitate eco
nomică acțiunea axată — in lumi
na Directivelor Congresului al X-lea 
al partidului — pe raționalizarea 
consumului de muncă în fiecare uni
tate productivă și la scara între
gii societăți, combaterea hotărîtă 
a oricăror forme de risipă, de folo
sire nerațională a forței de muncă, 
în acest context a fost abordata 
m întreprinderi îmbunătățirea - ra
portului dintre muncitorii de bază 
și cei auxiliari, dintre personalul teh- 
nico-administrativ și muncitori, ridi
carea calificării forței de muncă, per
fecționarea normării și organizării 
muncii. Sint preocupări de o incon
testabilă valoare practică, care au ca 
scop final utilizarea la un nivel su
perior. cu randamente sporite, a re
surselor de muncă, creșterea produc
tivității muncii, a eficienței econo
mice — probleme de o importanță 
covârșitoare pentru accelerarea pro
gresului economiei noastre in actua
lul cincinal.

Fără îndoială, se poate afirma că, de 
la un an la altul, forța de muncă în 
economie a fost utilizată in condiții 
superioare. Așa. de pildă. în ultimii 
10 ani producția netă a crescut in
tr-un ritm de circa 2,5 ori mai mare

Un colectiv harnic 
de constructori 

de utilaje chimice
Furnizor de bază pentru uti

laje și instalații chimice desti
nate marilor șantiere din această 
ramură a economiei naționale, 
Uzina de utilaj chimic din Plo
iești iși înscrie întreaga activi
tate in cadrul unor realizări de 
prestigiu obținute in perioada 
care a trecut din acest an. La 
cazangerie. la atelierele de su
dură, in oricare din secțiile a- 
cestei întreprinderi te-ai duce, 
vezi că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii nu-și precupețesc cu 
nimic eforturile lor. că toți sint 
animați de aceeași dorință, de 
a realiza în termenul contracte
lor și chiar mai devreme utila
jele și instalațiile pe care le 
fabrică, și care sint așteptate 
pe șantierele de la Slobozia, 
Tg. Mureș și alte locuri. De alt
fel. urmărind un panou, o linie 
roșie ascendentă dovedește câ 
echipele de cazangii conduse de 
Constantin Ene, Al. Gealej, 
Gheorghe Nichita și alții, la fel 
ca și echipele din celelalte sec
ții și ateliere ale uzinei, lucrează 
cu tot mai mult spor.

Anul acesta, colectivul Uzinei 
de utilaj chimic din Ploiești s-a 
angajat să realizeze, peste sar
cinile de plan, utilaje in valoare 
de circa 18 milioane lei, să îm
bunătățească necontenit calitatea 
produselor, să obțină importante 
economii la prețul de cost, s.a 
sporească necontenit producti
vitatea muncii.

în fotografie : Imagine de la 
Uzina de utilaj chimic din Plo
iești. 

decît numărul de salariați. Oprin- 
du-ne asupra unor date mai recente, 
facem aceeași constatare optimistă in 
legătură cu sporirea randamentului 
forței de muncă. Circa 80 la sută din 
sporurile de producție realizate in in
dustriile energiei electrice, chimică și 
cea a lemnului în primul semestru, 
comparativ' cu perioada similară a 
anului trecut, s-au obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. No
tăm. de asemenea, câ intr-o serie de 
întreprinderi — printre care, uzinele 
..Timpuri noi" și „Policolor" din Ca
pitală. întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia. Combinatul chimic 
din Făgăraș — sporurile de producție 
au fost realizate în acest an în ex
clusivitate pe seama productivității 
muncii.

în aceste cazuri, ca și în multe al
tele similare, s-a renunțat la drumul 
comod al asigurării sporurilor de 
producție prin mărirea numărului de 
angajați și s-a trecut cu maximă răs
pundere la valorificarea resurselor 
interne de creștere a productivității 
muncii. Sint dovezi elocvente ale li
nei ridicate maturități politice a mun
citorilor din fabrici și uzine, care — 
in dubla lor calitate de proprietari 
și de producători — au înțeles că 
dimensionarea realistă a necesarului 
de forță de muncă, în strinsă core
lare cu sarcinile de producție, con
stituie o cerință dictată de profun
de rațiuni economice.

Cum bine se știe însă, sarcina pusă 
de conducerea partidului în direcția 
raționalizării consumului de muncă 
vizează deopotrivă toate unitățile e- 
conomice. Din această perspectivă 
pare surprinzător și greu explicabil 
cum în anumite unități — ce-i drept 
DUține la număr — fie că trecerea 
hotărită la aplicarea unor măsuri bine 
gindite in acest sens este tergiver
sată, fie că întirzie. inadmisibil, în
săși elaborarea unor programe con
crete menite să asigure o îmbunătă
țire a situației de fapt critice.

Să ne oprim, de pildă, asupra celei 
mai directe și palpabile forme de iro
sire a forței de muncă : utilizarea ne
rațională a timpului productiv. Nu în- 
tîmplător, anul trecut a fost adoptată 
o lege care urmărește tocmai întări
rea disciplinei muncii in întreprin
deri, lichidarea pierderilor de timp 
și de producție provocate de abate
rile de la programul de lucru, utili
zarea superioară a forței de muncă. 
Cum putem socoti altfel decit ine-

Viorel SALAGEAN 
C. CONSTANTIN

(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a 
primit sîmbătă pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Congo la
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„Ne vom consacra toate forțele înfăptuirii 

exemplare, cu înaltă exigență partinică, 

a măsurilor adoptate pentru creșterea 

combativității revoluționare, a intregii 

activități ideologice și politico-educative" 

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU DE PLENARE ALE COMITETELOR 

MUNICIPALE Șl ORĂȘENEȘTI DE PARTID

Programul de educare 
comunistă in dezbaterea 

întregului partid
Ampla dezbatere în organizațiile 

de partid a programului de educare 
comunistă a întregului popor, elabo
rat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și adoptat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R.. a continuat și în 
cursul acestei săptămîni să polarizeze 
atenția opiniei publice, să se situeze 
in centrul vieții spirituale a țării.

Trăsătura caracteristică dominantă 
a discuțiilor purtate o constituie înal
tul spirit de responsabilitate partini
că cu care sint evaluate rezultatele 
obținute in domeniul activității ideo
logice și politico-educative, exigența 
manifestată in relevarea unor ca
rențe și rămineri in urmă, investi
garea aprofundată, multilaterală a 
modalităților menite sâ determine 
realizarea unor progrese hotăritoare 
in întreaga activitate consacrată for
mării și dezvoltării convingerilor co
muniste. in concordanță cu cerințele 
obiective ale făuririi socialismului 
multilateral dezvoltat, ale construirii 
societății comuniste. în mod preg
nant s-a afirmat ca numitor comun

București, Jean-Baptiste Lounda, 
la cererea acestuia.

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

al dezbaterilor purtate in întreprin
deri, cooperative agricole, ca și in 
instituțiile științifice, culturale, efor
tul persistent al organizațiilor de 
partid pentru intensificarea intregii 
activități de dezvoltare a conștiinței 
socialiste a maselor, pentru valorifi
carea plenară a vastului ei poten
țial de transformare revoluționară a 
societății, de accelerare a progresului 
social.

Intr-o impresionantă unanimitate, 
plenarele cu activul ale comitetelor 
de partid din unități economice și 
culturale, ca și plenarele comitetelor 
municipale și orășenești care s-au 
desfășurat în aceste zile și-au expri
mat, prin telegramele adresate Co
mitetului Central al P.C.R., secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deplina adeziune 
și aprobare față de programul de ac
țiune stabilit de conducerea partidu
lui in vederea îmbunătățirii activită
ții politico-ideologice, creșterii capa
cității ei de mobilizare a maselor la 
înfăptuirea politicii partidului, hotă
rî rea fermă de a milita cu consecven
ță pentru întărirea spiritului partinic, 
revoluționar in întreaga activitate 
educativă. „Ne angajăm ca, prin 
ancorarea întregii noastre activități 
în realitățile vieții economice și so- 
cial-culturale, să îmbunătățim sub
stanțial munca politico-educativă des
fășurată de organele și organizațiile 
de partid, sindicat, U.T.C., de către 
instituțiile de invățămint și cultură, 
pentru educarea tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii și îndeosebi a 
tineretului în spiritul ideologiei noas
tre, in spiritul combativității revolu
ționare, militante, partinice, pentru 
triumful principiilor eticii comuniste" 
— se menționează în telegrama tri
misă de plenara Comitetului orășe
nesc Slatina al P.C.R.. idee reluată 
în numeroase alte telegrame.

In același timp, profundul caracter 
de lucru al adunărilor de partid s-a 
reflectat în preocuparea persistentă 
pentru finalitatea practică a dezba
terilor, în jalonarea — potrivit con
dițiilor și cerințelor specifice din 
fiecare organizație — unul complex 
de măsuri tinzind la perfecționarea 
calitativă a tuturor compartimentelor 
activității de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a celor
lalți oameni ai muncii.

în ultimele zile, la plenarele lărgi
te cu activul ale unor comitete de 
partid au participat și vechi activiști 
de partid, veterani ai mișcării mun
citorești din țara noastră. Prezența 
activă a acestora la dezbaterea pro
gramului de educare comunistă a în
tregului popor ilustrează o dată mai 
mult grija partidului pentru fructifi
carea bogatei experiențe revoluționa
re a militanților căliți in asprele con
diții ale ilegalității, ca și pentru o cit 
mai lesnicioasă „predare a ștafetei" 
noilor generații de comuniști. Evocînd 
momenle-cheie din glorioasa istorie 
a partidului, episoade semnificative 
pentru intransigența revoluționară și 
combativitatea manifestate de partid 
in decursul întregii sale existențe, 
impotriva influențelor ideologiei bur
gheze, a mentalităților retrograde, 
străine principiilor eticii comuniste și 
spiritului de partid, ei relevă nece
sitatea preluării și continuării pe un 
plan superior a acestor tradiții ale 
partinității, ca o condiție esențială 
a formării omului nou, însuflețit de 
ferme convingeri comuniste, con
structor al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Tudor OLARU

(Continuare in pag. a IV-a)

Sîmbătă la prînz a avut loc, la 
C.C. al P.C.R., semnarea Comunica
tului comun cu privire la vizita 
delegației Partidului Comunist din 
Spania în Republica Socialistă 
România.

Comunicatul a fost semnat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, și de tovarășul Santiago

Plecarea delegației 
Partidului Comunist din Spania

Sîmbătă la âmiază a părăsit Capi
tala delegația Partidului Comunist 
din Spania, condusă de tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
care a făcut o vizită în țara noastră, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La plecare, la aeroportul Otopeni,

COMUNICAT COMUN
privind vizita delegației 

Partidului Comunist din Spania 
in Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o 
delegație a Partidului Comunist 
din Spania, condusă de tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al partidului, a făcut o vizită în 
Republica Socialistă România, în 
perioada 6 august — 4 septem
brie a.c.

Din delegație au făcut parte to
varășii Santiago Alvarez, Ramon 
Mendezona, Juan Calanda și Mau
ricio Perez, membri ai Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Spania.

Delegația P.C.S. a luat parte la 
festivități și demonstrația oameni
lor muncii din București, organi
zate cu‘prilejul celei de-a XXVII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist..

în cinstea delegației P.C.S., la 3 
septembrie, la uzina „1 Mai" din 
Ploiești, a avut loc un miting la 
care au participat și au rostit cu- 
vîntări tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., și tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C.S.

Membrii delegației Partidului 
Comunist din Spania au vizitat în
treprinderi industriale, unități a- 
gricole, instituții sociale și cultu
rale din București și județele Con
stanța, Brașov, Sibiu și Argeș, s-au 
întilnit cu muncitori, cadre tehnice 
din întreprinderi, țărani coopera
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Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania.

La semnare au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și 
Miu Dobrescu, membri supleanți 

oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 

tori. intelectuali, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat. Căldura și ospitalitatea cu 
care delegația Partidului Comunist 
din Spania a fost primită pretutin
deni exprimă sentimentele frățești, 
internaționaliste pe care oamenii 
muncii din România socialistă le 
nutresc față de comuniștii spanioli, 
relațiile de prietenie tovărășească 
existente între cele două partide.

în timpul vizitei au avut loc în- 
tîlniri și convorbiri între delegația 
Partidului Comunist din Spania și 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român.

Din delegația Partidului Comu
nist Român au făcut parte tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea și Miu Dobres
cu, membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., Ghi
zela Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cadrul întîlnirilor și convor
birilor avute cu acest prilej, des
fășurate într-un spirit de caldă 
prietenie internaționalistă, delega
țiile s-au informat reciproc asupra 
activității și preocupărilor actuale 
ale celor două partide. Totodată, 

ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., iar din partea 
spaniolă tovarășii Ignacio Gallego, 
Ramon Mendezona, membri ai Co
mitetului Executiv al P.C. din Spa
nia, Demetrio Cuesta, membru al 
C.C. al P.C. din Spania.

După semnare, conducătorii ce
lor două partide frățești s-au feli
citat călduros.

P.C.R., Mihai Dalea și Miu Dobres
cu, membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Numeroși oameni ai muncii afla ți 
pe aeroport au salutat cordial pe 
membrii delegației. Un grup de 
pionieri le-a oferit flori.

ele au făcut un schimb de păreri 
cu privire la problemele funda
mentale actuale ale luptei revolu
ționare, antiimperialiste’,'-ale miș
cării comuniste și muncitorești, ah 
situației internaționale.

Delegația Partidului Comunis 
din Spania a informat despre acti
vitatea desfășurată de partid pen 
tru a obține cea mai amplă unitat< 
și cea mai mare coordonare a ac 
țiunilor clasei muncitoare, țărani 
mii, intelectualității, a tuturo 
forțelor social-politice înaintate, îi 
lupta pentru libertăți politice, de 
mocrație și socialism. Ea s-a refe 
rit la diferite mișcări revendicați 
ve și la succesele obținute în ale 
gerile sindicale de către Comisiil 
muncitorești. Delegația a făcut 
expunere asupra eforturilor realizs 
te pentru cristalizarea, unirea tutu 
ror forțelor de opoziție și 
unei alternative democratice fa] 
de regimul lui Franco, cît 
pentru a împiedica încercării 
opus-deiste, sprijinite de imperk 
liștii nord--americani, de a asigui 
continuitatea dictaturii prin impi 
nerea monarhiei lui Juan Carlo

In numele comuniștilor româr 
al tuturor oamenilor muncii di 
Republica Socialistă România, d 
legația P.C.R. a felicitat călduri 
P.C.S. pentru succesele obținut 
a reafirmat solidaritatea mii 
tantă și sprijinul deplin față < 
lupta eroică dusă de Partid 
Comunist din Spania — putern 
că forță politică revoluționară 
împotriva reacțiunii și dictatur 
pentru împlinirea celor mai fie 
binți aspirații de libertate și pr 
greș ale poporului spaniol, a apr 
ciat în mod deosebit activitat 
desfășurată de Partidul Comun1 
din Spania, de Comitetul său Ce 
trai, în frunte cu tovarășii Doi 
res Ibârruri, președintele partid 
lui, și Santiago Carrillo, secretat 
general al partidului, pentru crc 
terea rîndurilor și a influenl 
Partidului Comunist din Span 
pentru întărirea unității sale.

(Continuare în pag. a V-a)
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Conștiința slujitorilor 
sănătății-la malțimea 

răspunderii lor sociale!
Nu de mult, la Consi

liul popular al sectorului 2 
din C-apjtală. s-a prezen
tat si a solicitat audiență, 
în afara orelor dedicate 
ar.ume acestui scop, Vic
toria Podariu din str. 
Spătarului nr. 1 bis. ,,Pen-
ținca ca. A fost primită <i 
audiată de Uie Diacn- 
nescu, vicepreședinte al 
comitetului executiv. Din 
relatarea faptelor de că
tre oe'itionarâ a reieșit 
că fusese somată să pără
sească iocumta pe care, 
cu ani în urmă, o ocu
pase în mod abuziv. După 
ce a ascultat-o cu răb
dare, vicepreședintele i-a 
explicat deschis, fără nici 
un fel de menajamente, că 
singurul vinovat pentru 
această situație era ea în
săși. pentru că și-a per
mis să sfideze legea și 
pentru că. de atâta timp, 
nu s-a îngrijit să intre 
In legalitate, să solicite 
sprijinul consiliului popu
lar pentru atribuirea unei 
locuințe;. ..Ce să vă fac a- 
cum ? — a intrebat-o vi
cepreședintele. Nu vă pot 
promite, pentru moment, 
nici un sprijin, de ce să 
vă amăgesc ? Sint alții 
care așteaptă un ordin de 
repartiție înaintea dv.“

Am zăbovit mal mult 
la sediul consiliului popu
lar și am constatat că 
dialogul, oral sau scris, 
dintre reprezentanții săi 
?i cetățeni se desfășoară 
Intr-o notă de sinceritate
— intr-un climat de res
pect fată de legile statu
lui, ca și față de intere
sele legitime ale cetățea
nului — constituind nu 
numai un prilej de solu
ționare. in cadrul legal, a 
d feritelor probleme de 
interes obștesc sau per
sonal ci și unul de edu
care civică a oamenilor. 
Am remarcat strădania 
membrilor comitetului e- 
xecutiv de a soluționa, o- 
perativ și in spiritul legii, 
toate acele solicitări jus
tificate ale cetățenilor 
pentru care există posibi
lități de rezolvare și. in a- 
celasi timp, de a-i lămuri 
pe deplin pe cei care emit 
pretenții neîntemeiate, sau 
ale căror doleanțe nu pot 
£i, deocamdată, realizate.

— Infr-o zi — ne spune 
Stefan Dumitrescu, secre
tarul comitetului executiv
— s-a prezentat in au
diență la mine Elena An
drei din Aleea Circului 
nr. 4. Cerea sprijin pen
tru a fi angajată cu o ju
mătate de normă Ia spi
talul ,.Cantacuzino“. Am 
intrebat-o de ce solicită 
numai o jumătate de nor
mă si am aflat astfel că, 
de fapt, femeia avea ser
viciu corespunzător Co 
normă întreagă), dar mai 
voia să lucreze si in altă 
parte. Ce era să fac ? Cu 
toată stăruința sa. i-am 
spus fără nici o ezitare 
că așa ceva nu se poate, 
că ar fi in afară legii : fe
meia a plecat, dacă nu 
mulțumită de răspuns, in 
mod cert pe deplin cla
rificată.

Asistând, pe parcursul 
a câtorva zile, la au
diențele acordate de vi
cepreședinții Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular județean Bu
zău și analizind răspunsu
rile date cetățenilor la so
licitările lor formulate 
verbal sau în scris, am re
marcat atenția deosebită 
cu care este analizată fie
care solicitare sau sesi-

I zare, gnja manifestată al 
«ici de reprezentanții in-

I slitutiei pentru ai fiecare 
solicitant să fie întru to-

I tul lămurit, în legătură 
I cu problemele pe care le 

aduce in discuție. Dr.
i Neagu t’opcscu, de plldâ, 

nemulțumit de faptul că 
fusese sancționat de către 
conducerea spitalului din 
Buzău, s-a plins organe
lor județene. După ce a 
cercetat faptele, vicepre
ședintele de resort al co
mitetului executiv, Cle
ment Șerhănică, l-a Invi
tat ne petiționar in au- 

I diență Ia consiliul popu
lar și i-a explicat, pe

I1 bază de argumente con
vingătoare și dovezi, că 
măsura luată împotriva 

j sa este îndreptățită și nu 
I poate fi anulată sau mo

dificată. După această

riguros împlinite ; am în
tâlnit cazuri In care ce
rința fundamentală a sin
cerității depline în rela
ția cu publicul este ne
socotită, ignorată chiar. 
Din dorința de a apare In 
postura unor oameni plini 
de bunăvoință, receptivi 
la solicitările cetățenilor 
— sau, dimpotrivă, pen
tru a scăpa cit mai repede 
de insistențele petiționa
rilor — unii funcționați, 
conducători de instituții, 
îndeosebi cu prilejul au
diențelor, dau rezolvări 
superficiale, în necunoș- 
tință de cauză, promit fie 
lucruri irealizabile, fie a- 
flate chiar în contradicție 
cu prevederile legale, 
pentru că nu știu cu e- 
xactitate, pină în amă
nunt, despre ce este vor
ba. Nicolae D. Ion. din co

mpuneau el — acum avem 
spațiu insuficient". Li s-a 
răspuns, la timpul cuve
nit. în scris, că cererea 
va fi soluționată cind «e 
vor ivi posibilități. Cu 
speranța în suflet, oame
nii au revenit, după un 
timp, ș: li s-a dat ace
lași răspuns. Desigur, mu
nicipiul Buzău are de re
zolvat multe cereri de 
locuință, unele foarte ur
gente, iar posibilități sînt, 
deocamdată, limitate. Sem
natarii răspunsurilor res
pective (Emil Stan, vi
cepreședinte a] comite
tului executiv și Ion 
Banu, secretar) cunoș
teau acest lucru, mal 
bine decât oricine ; dar a- 
bia după o nouă scrisoare, 
adresată recent comitetu
lui executiv (in care pe
tiționarii afirmă : „ultima

SINCER, CLAR,
OBIECTIV

Numai așa se poate discuta 
cu folos și simț de răspundere 

civică in audiențe

discuție, desfășurată în 
spiritul respectului necon
diționat fată de adevăr, 
solicitantul a părăsit se
diul instituției convins că 
n-avusese dreptate, că fă
cuse reclama ția sub Lm- 

I boldul unui subiectivism 
I excesiv.

Toate aceste fapte de
monstrează in mod incon
testabil că. în condițiile 
de astăzi — cind dialogul 
instituției publice cu ce
tățeanul, ridicat la rang 
de principiu functional, 
s-a generalizat, a devenit 
o trăsătură de nelipsit a 
orinduirii noastre — efi
ciența acestui dialog, re
zultatele sale depind ne
mijlocit de sinceritatea 
climatului in care el 
se desfășoară, de franche
țea celor doi parte
neri angajați in discu
ție. Respectul pentru a- 
devăr reprezintă o trăsă
tură definitorie a relați
ilor sociale noi instaurate 
in tara noastră și orice 
știrbire a Iui este de na
tură să aducă prejudicii 
morale nu numai institu
ției in cauză, nu numai 
prestigiului și autorității 
funcționarilor respectivi, 
ci si unor arii reprezen
tative mai largi Din pă
cate. însă, din investiga
țiile noastre rezultă că 
nu pretutindeni și nu în
totdeauna. încă. aseme
nea comandamente sint

muna Lipănești-Prahova, 
om în virstă de 79 de ani, 
venise.de exemplu, pentru 
a doua oară,in audiență la 
consiliul popular județean 
pentru a solicita sprijin in 
rezolvarea unei probleme 
personale dificile. Primit 
de același vicepreședinte 
al comitetului executiv 
județean care-1 audiase 
și prima dată — Ion Nis- 
torică — și care-1 expe
diase, „in vederea rezol
vării problemei", la direc
ția județeană de gospodă
rie comunală (deși era 
evident, de la bun înce
put. că numai comitetul 
executiv ar fi fost in mă
sură să analizeze caz-il 
respectiv) el a fost trimis 
din nou la direcție.-chipu
rile pentru a i se redacta 
o jalbă către comitetul «- 
xecutiv, „Este aproape im
posibil să-l ajutăm pe a- 
cest om" — ne declară 
vicepreședintele. Dacă așa 
stau lucrurile, de ce nu 
i s-a spus aceasta deschis, 
de ce a mai fost purtat 
in zadar pe drumuri ?

Un caz oarecum asemă
nător arn întilnit la Con
siliul popular municipal 
Buzău : soții Teodor și 
Victoria Niculescu. din 
str. Pompilju Stefan nr. 
9. solicitaseră, mai. de 
mult. repartizarea unui 
spațiu locativ chiriașilor 
lor. pentru a li se da posi
bilitatea să rămină sin
guri in imobil, „in care —

parte a adreselor dv. tri
mise nouă este o formulă 
de încheiere și încurajare 
pentru noi"...), semnatarii 
răspunsurilor dătătoare de 
speranță. 6-.au decis să ia 
lucrurile in serios. Cu a- 
ccst prilej, s-a constatat 
că. de fapt, cererea celor 
in cauză era nu numai in
solubilă. ci și nesinceră : 
solicitanții aveau spațiu 
suficient pentru fami
lia lor. Am redat mai 
pe larg acest ca2 de
oarece el permite for
mularea mai multor ob
servații cu privire la am
bii parteneri. Evident, 
prima condiție a franche
ței din partea instituției 
publice este aceea a cu
noașterii exacte a situa
ției : nu poți afirma un 
adevăr atâta timp cit ru 
însuți îl ignori Superficia
litatea este incompatibilă 
cu răspunderea pe care o 
incumbă calitatea de re
prezentant al organului 
executiv al administrației 
locale. Sinceritate se cere, 
însă. în egală măsură, din 
partea fiecăruia dintre 
parteneri ; una este să 
formulezi o cerere neîn
temeiată. din necunoștință 
de cauză, și alta să in
troduci. cu bună știință, 
date eronate in cuprinsul 
unei petiții- Asemenea în
cercări de a induce în 
eroare autoritatea publi
că, din partea unor cetă

țeni — șl care, nu o dată, 
depășesc limitei© unei 
„întlmplări" — ar trebui 
curmate de la început, cu 
fermitate. In exemplul 
dat, necunoașterea ches
tiunii, superficialitatea 
reprezentanților consiliu
lui popular municipal a 
dus la un epilog surprin
zător : luindu-le promisi
unile inițiale drept dovadă 
a temeiniciei cererii lor, 
petiționarii i-au reclamat, 
pentru nesoluționărea ce
rerii, unor organe cen
trale 1

Se acreditează, pe a- 
locuri. ideea că cetâțea-; 
nul este. chipurile, mai 
liniștit sufletește cind știe 
că, bătînd drumurile de 
colo-colo. se alege, barem, 
cu mîngîierea unor pro
misiuni mereu reînnoite, 
care l-ar face să aștepte 
cu mai mult stoicism re
zolvarea cererii sale. Ni
mic mai fals ! Ce oare ar 
Dutea da mai trainic su
port încrederii față de 
reprezentanții instituției 
publice, decît convinge
rea fermă despre probita
tea lor desăvîrșită. res
pectul pentru cuvân
tul dat ? Iuliana Bar
tha, din str. Viilor 
nr. 44, orașul Cărei, 
județul Satu-Mare, ne 
mărturisea că, vreme de 
un an de zile, șeful ofi
ciului forțelor de muncă 
din localitate. Augustin 
Szekely. s-a complăcut in 
a o purta Ia audiență, pro- 
mițîndu-i. de la o lună 
la alta (sau chiar mai 
des), angajarea intr-un 
serviciu. „Aș fi fost mai 
mulțumită dacă mi-ar fi 
spus deschis că nu sint 
posibilități, pină la o dată 
cind voi fi anunțată cu 
toată certitudinea. Dar, 
acest lucru s-a petrecut 
după multă vreme, și nu 
la oficiul forțelor de 
muncă, ci la comitetul o- 
rășenesc de partid, care 
m-a sprijinit efectiv t?ă 
fiu angajată la coopera
tiva .Stăruința"

Pentru ca dialogul des
fășurat cu prilejul au
diențelor, al altor intil- 
niri intre cetățeni și re
prezentanții instituțiilor 
publice, să fie cu adevă
rat fructuos, este nevoie 
— în primul rînd — de 
o atentă cunoaștere a si
tuației concrete, de o cer
cetare amănunțită a te
meiurilor și justeței ce
rerilor, a posibilităților 
de rezolvare a lor, pen
tru a putea discuta clar 
și cu obiectivitate, pentru 
a nu promite oamenilor 
fapte irealizabile. Dar se 
mai cere, fiecărui cetă
țean. o atitudine respon
sabilă : or, intr-unui din 
exemplele date, ca și in 
alte cazuri asemănătoare, 
unii se adresează consi
liilor populare, instituții
lor, știind că n-au drep
tate. punînd inutil pe 
drumuri funcționarii, iro
sind timpul public, în de
trimentul direct al altor 
petiționari, ale căror so
licitări îndreptățite sînt 
nevoite să aștepte îm
potriva unei asemenea 
mentalități, opinia ob
ștească trebuie să-șl în
drepte tăișul critic, ope
rând o repunere a dialo
gului cetățenesc, de fie
care dată cind e cazul, in 
limitele sincerității, ale 
responsabilității depline.

Alexandru STROE 
Constantin 
CĂPRARU
Octav GRUMEZA

Propunerile de măsuri prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologlce, de 
educare rnarxist-leninistă a tuturor 
oamenilor muncii răspund unor ne
cesități • stringente ale formării o- 
mului nou. Sensurile multiple ale 
acestor propuneri au determinat 
corpul medico-sanitar din țara 
noastră să-și orienteze activitatea 
în vederea perfecționării pregătirii 
politice și Ideologice, lărgirii ori
zontului profesional, ca și reconsi
derării tuturor problemelor care țin 
de etica și morala medicală socia
listă, de ridicarea conștiinței sluji
torilor medicinii. Pe această linie, 
sub egida Colegiului central al me
dicilor și farmaciștilor, între 15 au
gust și 15 septembrie a.c. au loc în 
toate centrele metodologice medica
le din țară ample colocvii privind 
problemele de deontologie medicală.

Aprofundarea fenomenului educa
țional in acest sector se înscrie ca 
o obligație firească a corpului me
dico-sanitar. Periodic, medicii și 
personalul sanitar pun în discuție, in 
cadrul obișnuitelor reuniuni cu ca
racter profesional, și elemente de 
deontologie, de comportament mo
ral față de pacienți și societate, 
elemente de prim ordin în exerci
tarea profesiei lor. Concret, coloc
viile pe teme de deontologie au ca 
punct de plecare discutarea prin
cipiilor deontologice, precepte mo
rale șl etice care au fost une
ori încălcate de o serie de cadre 
medicale.; paralel, se face expli
carea legilor și instrucțiunilor sa

nitare în vigoare, privind regle
mentarea abordării asistenței medi
cale și a medicamentelor pentru 
populație.

Comunicările, referatele șl Inter
vențiile Înscrise pe agenda reuniu
nilor sint axate îndeosebi pe pro
bleme de morală șl etică medicală, 
pe definirea comportamentului ca
drelor medicale și sanitare in ra-

Problemele eticii 
medicale in dezbaterea 

obștei cadrelor 
medico-sanitare

port cu paciențli, colectivele de 
muncă, cu societatea. In activitatea 
corpului medico-sanitar, in atitudi
nea medicilor, a farmaciștilor și a 
personalului mediu sanitar se afir
mă tot mai pregnant conștiința și 
etica medicală socialistă, caracte
rizată prin creșterea simțului de 
răspundere în muncă, prin spirit de 
abnegație și solicitudine față de 
om, printr-o constantă preocupare 
de ridicare a nivelului profesional. 
In același timp, trebuie spus

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"

Un promițător început 
de drum

Din partea comitetu
lui executiv al Consi
liului popular al jude
țului Dîmbovița ne-a 
parvenit un răspuns 
în care se arată : „Ar
ticolul din ziarul „Scin- 
teia“ intitulat „LA JU
DEȚ SE ȘTIE MAI 
BINE CARE DRUM 
TREBUIE PIETRU
IT ?" ridică probleme 
aflate, de altfel, per
manent In preocupa
rea comitetului execu
tiv în decursul celor 
trei ani de existență • 
lărgirea competenței și 
atribuțiilor consiliilor 
populare comunale, 
imprimarea unui stil 
de muncă urmărind 
creșterea operativității 
și răspunderii în rezol
varea problemelor de 
stat și obștești.

De la intrarea în vi
goare a Legii nr. 57' 
1968 de organizare și 
funcționare a consilii
lor populare, au fost 
trecute în subordinea 
comitetelor executive 
ale consiliilor populare 
municipal, orășenești și 
comunale activități ''a:

— industria locală
— gospodăria comu

nală
— răspunderea con

cretă privind realiza
rea planurilor econo
mice ale comunei sau 
orașului (realizarea
planului agricol, con
tractarea produselor

animale și vegetale, 
întreținerea drumuri
lor și podurilor de in
teres local, asigurarea 
bazei materiale privind 
invâțămînlul și cultu
ra, sănătatea), în care 
scop salarizarea și ce
lelalte cheltuieli sint 
incluse in bugetele 
consiliilor populare co
munale, mai puțin 
partea privind sănăta
tea.

Toate acestea duc la 
creșterea competenței 
și răspunderii consilii
lor populare privind 
rezolvarea sarcinilor 
economice, social-cul- 
turale și gospodărești. 
Sintem de acord că 
ceea ce s-*a făcut pină 
in prezent constituie ! 
numai un început ; in 
continuare, comitetul 
executiv al consiliului 
popular județean ma
nifestă preocupare 
pentru trecerea in 
competență locală și a 
altor activități care, la 
ora actuală, se conduc 
direct de către comi
tetul executiv sau de 
direcțiile sale. Această 
trecere se va face pe 
măsură ce se vor crea 
condițiile materiale 
necesare, a creșterii 
experienței, a capaci
tății de cuprindere și 
rezolvare a probleme
lor pe care viața le 
ridică în permanență.

Faptul că direcția

tehnică s-a adresat di
rect Consiliului popu
lar comunal Răcari, 
transmițindu-i unii in
dicatori il considerăm 
ca o greșeală a aces
teia : s-a atras atenția 
tuturor direcțiilor și 
serviciilor noastre ca, 
pe viitor, să se lucre
ze prin comitetul exe
cutiv al consiliului 
popular județean.

Aprobarea, în sesiu
nea I a Marii Adu
nări Naționale, a legi
lor nr. 7 (cu privire 
la organizarea și dez
voltarea activităților 
industriale, de prelu
crare a produselor a- 
gricole, construcții și 
prestări de servicii în 
unitățile aparțini id 
consiliilor populare, 
cooperației agricole, 
meșteșugărești și de 
consum) și nr. 8/1971 
(privind organizarea, 
administrarea și folo
sirea pajiștilor, loturi
lor zootehnice și se- 
mincere, precum și a 
stațiunilor comunale 
de montă) creează noi 
condiții de creștere a 
răspunderii și de afir
mare a capacității ce 
trebuie să caracterize
ze comitetele executi
ve ale consili'lor 
populare, în calitatea 
lor de organe locale 
ale puterii de stat".

că mal sînt medici care ma
nifestă atitudini incompatibile cu 
etica și morala medicală. Una 
dintre cete mai grave abateri de la 
îndatoririle profesionale o consti
tuie așa-numita condiționare a 
prestației medicale, în vederea ob
ținerii unor avantaje materiale. La 
îndemâna noastră avem o serie de 
cazuri — unele deja dezbătute in 
presă și la televiziune — înscrise 
pe ordinea de zi a acestor colocvii.

Cum e și firesc, pe agenda reu
niunilor figurează și problema re
lației medic-pacicnt cu toate im
plicațiile sale sociale. Se cunosc 
destule cazuri In care medicii ma
nifestă tendințe spre un raport 
rece, funcționăresc, lipsit de uma
nitate in munca cu pacienții. Or, 
medicina — prin însăși esența și 
obiectul el — presupune relații 
umane, etica medicală socialistă 
fiind bazată pe principii de încre
dere și colaborare între bolnavi și 
slujitorii medicinii. Alți medici pun 
uneori in exercitarea profesiei lor 
un accent exagerat pe așa-numitele 
cazuri ieșite din comun, pe o pro
blematică exclusiv științifică (care 
își are, desigur, rostul ei), ignorind 
omul, problemele psihice, persona
litatea bolnavului. Or, colocviile ce 
se desfășoară au menirea să preci
zeze și natura acestor raporturi.

Ca organe de disciplină profesio
nală, colegiile medicilor și far
maciștilor au obligația de a 
supune analizei abaterile de la 
practica și etica medicală. în con
formitate cu normele înscrise in re
gulamentul lor de organizare și 
funcționare, propunind sancțiuni 
care pot merge pină la ridicarea 
dreptului de exercitare a profe
siunii. Prevenirea abaterilor de la 
morala și etica medicală este o ac
țiune ce revine, în primul rînd, con
ducerilor tehnico-administrative ale 
unităților sanitare, inclusiv direc
țiilor sanitare județene. în acest 
sens, forurile respective au multe 
de făcut. Dintr-un sondaj efectuat 
in 26 de județe a reieșit, de pildă, 
că mai puțin de 50 la sută din aba
terile sesizate de organele judiciare 
au constituit subiect de anchetă 
pentru cele mai multe dintre co
legiile județene ale medicilor și 
farmaciștilor.

Acest amplu colocviu — la care 
participă, in întreaga țară, peste 
100 000 cadre medico-sanitare — are 
menirea de a analiza, în ultimă 
instanță, însăși activitatea colegiilor 
medicilor și farmaciștilor, de a 
preciza încă o dată rolul ce le re
vine în prevenirea și combaterea 
oricăror abateri de Ia preceptele 
morale și etice ale medicinii. Prin
tre participant) se numără, de ase
menea. reprezentanții Ministerului 
Sănătății, ai direcțiilor sanitare ju
dețene, cit și ai consiliilor sindica
le județene, ai Uniunii societăților 
de științe medicale, ai Academiei 
de științe medicale, ai organizațiilor 
cooperatiste și obștești, ai cetățe
nilor.

Colegiile județene nu trebuie să 
considere, o dată încheiate dezba
terile pe teme de deontologie că 
asemenea acțiuni poartă semnul 
momentului. Ele trebuie să consti
tuie un obiectiv permanent, înscris 
pe agenda lor de activitate curen
tă. iar acțiunile lor ulterioare să 
determine un curent de opinie în 
rîndul medicilor, farmaciștilor și 
cadrelor medii sanitare, menit să 
promoveze relații de încredere cu 
pacienții, să ridice pe o treaptă 
superioară activitatea de apărare a 
sănătății publice, să contribuie la 
ridicarea conștiinței, a eticii și mo
ralei medicale socialiste, la crește
rea prestigiului întregului corp 
medico-sanitar.

Dr. Claudiu TAINDEL, 
directorul
Direcției asistenței medicale 
din Ministerul Sănătății
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Eclipsa

Desen de Nell COBAR

0 SCRISOARE 
CARE MAI MIROASE 

A GAZ
J.R.E.B.-iștii au termi

nat din luna mai extinde
rea rețelei electrice in co
muna Dorobanțu-lalomița, 
și cu toate acestea depu
tatul Ovidiu Dincă ne tri
mite o scrisoare care mi
roase tot a gaz.

— De ce, tovarășe 
Dincă ?

— Pentru că am scris-o 
la lumina lămpii de gaz.

— Păi vă lăudați că s-a 
terminat cu electrificarea 
comunei.

— Lucrările s-au termi
nat. dar nu s-a dat dru
mul la curent din cauza 
șoselei. Rețeaua electrică 
trece și peste șosea.

— Și ? Are șanțuri pe 
margine ? Curentul nu le 
poate sări ?

— Tot peste aceeași șo
sea trec și niște fire tele
fonice. Așa stînd lucruri
le, cineva trebuia să facă 
o lucrare de protejare <i 
firelor telefonice. l.R.E.B. 
a spus s-o facă P.T.T.R.-ul 
Acesta susține invers. Ca 
să curmăm disputa am 
acceptat să plătim noi, co
muna, această lucrare.
- Si?
— Așteptăm.
— Ce mai așteptați ?
— O comisie de la Bucu

rești. O comisie care să 
facă o documentație. Și 
comisia cum să facă do
cumentația dacă n-au cu

rent electric ? Pe întu
neric ?

Aveți dreptate. Poate le 
luminează cineva calea...

MODERNIZAREA 
Șl SAREA 

DE BUCĂTĂRIE
C. Petrovici din lași, 

str. M. Sturdza nr. 30, ne 
întreabă :

— Locuitorii unui car
tier proaspăt modernizat 
au voie să mănince varză 
cu carne ?

— De ce nu ? Și ciolan 
cu fasole si...

— Dar să bea lapte di
mineața ?

— Și derivate de-ale 
laptelui au voie să con
sume. Și nu numai dimi
neața. ci chiar și la ore 
mai mici.

— Dar să mănince 
sărat 7

— Dacă-i priește... Dar 
de ce întrebați ?

— Artera principală a 
cartierului Socola a fost 
de curind modernizată. A 
fost atit de modernizată

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
Incit au dispărut : maga
zinul alimentar, centrul 
de carne, centrul de lapte, 
și alte centre.

— Cum au dispărut ?
— Au fost demolate șt 

în locul lor nu au mai a- 
părut altele. Modernizarea 
să fie de vină ?

Tovarășe Petrovici, 
ne-am consultat cu un 
grup de arhitecți și cu un 
alt grup de specialiști in 
sistematizare și in moder
nizare și am ajuns la con
cluzia că nu modernizarea 
e de vină că nu mai aveți 
magazine. Deci alta este 
cauza ! S-o căutăm !

APARTAMENT 
CU PLOAIE 

INTERIOARĂ
Gheorghe Vasile visa un 

apartament. In toamna lui 
1969 visindu-l și mai mult, 
iubitul și stimatul nostru 
O.C.L.P.P. i-a realizat 
visul, dindu-i cheia apar
tamentului nr. 58 din Blo
cul J 9 - Titan. S-a mutat 
omul in casă nouă, a spart 
o sticlă cu șampanie (de
sert), s-a bucurat, a fre
donat o melodie mai ve
selă, și deodată afară a 
început să plouă. S-a 
bucurat din nou că are 
adăpost, dar cind să trea
că și la o a doua melodie 
care era și mai veselă a 
J^gat de seamă că plouă

de Nicufă TĂNASE

și in casă. A deschis um
brela, s-a uitat in direcția 
din care batea ploaia și a 
constatat că apa venea 
printre rosturile panouri
lor. A fugit la O.C.L.P.P., 
de la O.C.L.P.P. la con
structorul blocului, I.C.M.- 
1, apoi...

Poimiine, ba nu joi, se 
vor împlini doi ani de 
cind Gheorghe Vasile a- 
leargă dintr-o parte in 
alta, de cind bate pe la 
uși, și mai capitonate și 
mai necapitonate, și ni
mic ! Nu poate scăpa de 
acea ploaie interioară.

Disperat că ploile de 
toamnă bat la ușă și moi 
ales in rosturile panouri
lor, ne roagă să-i înlesnim 
un schimb de locuință. E 
amator vreun tovarăș din 
conducerea O.C.L.P.P.-u- 
lui ? Or chiar a I.C.M.-l ?

ORI MĂSEAUA, 
ORI MORARUL !

O scrisoare trimisă de 
Victor St. Bucur ne a- 
duce la cunoștință că în 
comuna Balaci-Teleorman 
există o moară care nu 
prea are morar.

— Cum adică nu prea

are ? Ori are, ori nu.
— Are. E in schemă 

unul căruia i se zice Man- 
dache, dar nu prea e...

— Nu se pricepe ? Ma
cină prea mare ? Nu dis
tinge tărița de făină...

— Ba de priceput s-ar 
pricepe el, dar il cam doa
re măseaua.

— Duceți-l la un dentist.
— Se duce singur, dar 

nu la dentist, ci la restau
rant și uită să mai vini. 
Trage la măsea, iar zeci 
de cetățeni așteaptă cu 
carele încărcate in spatele 
morii cite 10—12 ore. Ce 
să ne facem cu nea Man- 
dache ăsta 7

Tovarășe Bucur, pentru 
ca lucrurile să meargă 
bine, și la moara dv. sînt 
două posibilități : una 
să-i scoateți morarului 
măseaua care cere băutu

ră și doi, dacă istoria cu 
măseaua se repetă scoa- 
teți-l pe morar din... 
schemă.

0 VOCE ACRA 
Șl NIȘTE MARCAJE 

ȘTERSE
Tovarășului inginer Dan 

Cocorandu, din București, 
ii place să bată cărările 
munților. De curind, îm
preună cu soția, a ajuns 
și la Păltiniș-Slbiu. Fiind 
spre seară a vrut să în
nopteze aici.

— Vedeți-vă de drum că 
nu găsiți in Păltiniș nici 
jumătate de pat, le-a spus 
bruneta de la biroul de 
primire cu o voce cu două 
nuanțe mai agră decît 
sarea de lămîie. (Cind gă
sești sare de lămîie).

— La un prici, la un 
dormitor comun...

— La trei kilometri de 
aici e cabana „Gitul Ber
becului", incercați acolo, 
dacă nu, în pădure. Dor- 
miți în pădure, ori intoar- 
ceți-vă acasă.

Să scape teferi de acrea
la brunetei de la ghișeu 
au pornit la drum. N-cu 
făcut decît 32 de pași și 
au văzut o firmă pe care 
scria „Cabana Păltiniș". 
Au întrebat într-o doară 
dacă au vreun pat liber.

— Cum să nu. A venit 
un răspuns cu foarte 
multă amabilitate.

In afară de atitudinea 
neprimitoare a brunetei 
de la biroul de primire, 
tovarășul inginer Coco
randu mai aduce in discu
ție și marcajele care cică

ar trebui revăzute pe ici 
pe colo. De la cabana Ciu- 
pari, la cabana Prejba 
poți ajunge numai cu aju
torul norocului decît cu al 
marcajului. Iar dacă vrei 
să ajungi din Cheile afi
nului la „Cabana Finti- 
nele", șt vrei să nu te ră
tăcești, trebuie să iei cu 
tine, ca in basme, cițiva 
saci cu cenușă. Indicatoa
rele și marcajele au cam 
dispărut.

1 ovarășe Dan Cocoran
du, dacă vă venea ideea 
cu sacii de cenușă cind 
erați la Păltiniș... O pre- 
sărați la întoarcere, și cu 
siguranță că ajungea pe 
urmele dv. cineva să ia 
măsuri. Așa...

AM Șl EU 
TELEFON...

Tovarășul Dumitru Ni
colae locuiește in Bucu
rești, str Dr. Severeanu nr.

20, sectorul 6. în afară de 
acest domiciliu, tovarășul 
Nicolae mai are și tele
fon. Plătește abonament 
de 15 ani și ca niciodată 
in luna aprilie i s-a tri
mis o notă prin care era 
somat să plătească în i- 
fară de taxa de abona
ment și suma de 410,80 lei.

— Ați vorbit cu străină
tatea ?

— Nici măcar cu Buftea.
— Atunci 7
— Cică suma reprezin

tă 3 900 de convorbiri adi
ționale pe care le-am avut 
intr-o lună. Adică in me
die cică am dat vreo 125 
de telefoane pe zi. Nici 
un telefon public cu vad 
nu cred că are un astfel 
de dever. Am reclamat pe 
la mai marii telefoanelor, 
am cerut verificarea in
stalației, dar nimic. Dum
nealor țin una și bună : 
„Ești bun de plată".

Tovarășe Dumitru Nico

lae, stimate tovarășe Du
mitru Nicolae, ce aveți 
cu mine ? Ce rău v-am 
făcut ? De ce-i piriți la 
mine? Vreți să fiu și eu 
bun de plată ? Am și eu 
telefon. Și cunosc pro
blema. ■—

venise.de
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Ne vom consacra toate forțele înfăptuirii
exemplare, cu înaltă exigentă partinică,
a măsurilor adoptate pentru creșterea

combativității revoluționare, a întregii activități
ideologice si politico-educative7 > -

în intreața l*rl continuă sa aibă loc. în aceste rile, plenare ale comitetelor 
municipale și orășenești de partid, adunări generale ale comuniștilor, consa
crate dezbaterii problemelor activității politlco-ideologice de educare raarxist- 
enlnisu a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, in lumina pru- 

graimilm adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al F.C.R., pc baza propunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Participant!! a- 
breseazi cu arest prilej telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist 

Ceaușescu. in care iși exprimă totala lor adeziune 
a «AAe - —* 1 de a milita neobosit pentru transpunerea

revoluționare, partinice.

. ............v rnujc-L, 
taț* de aceste tnâsuri. hotărirea ferma 
lor in viată, in spiritul combativității

Participanțil la plenara Comitetului 
orășenesc Cimpina al P.C.R. ‘.și ex
primă In telegrama lor sentimente!a 
cc înaltă apreciere față de prouune- 
nie tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
..Aceste masuri — se scrie in tele- 

— constituie rodul inițiativei 
e catoare marxist-leniniste, profun
dului spirit de răspundere. înaltului 
patriotism ce caracterizează grija per
manentă a dumneavoastră față de 
destinele patriei și poporului nostru. 
Ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru aplicarea in viată 
a măsurilor adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., precum și 

. . cuviu-a sarcinilor ce izvorăsc 
tarile dumneavoastră11.

în telegrama adresată de plenara 
Comitetului municipal - ■
P.CJR. irztl . ____ _
avut loc in toate organizațiile de 
partid și in plenara comitetului mu
nicipal au dat o inaltă apreciere di
recțiilor de îmbunătățire a întregii 
activități politico-ideologice și de
educare comunistă a maselor,
considerîndu-le ca fiind izvorîte în 
mod organic din necesitățile pro
gresului multilateral al societății 
noastre Sîntem pe deplin conștienți 
că o condiție de bază a mersului 
mainte al societății noastre o consti
tuie făurirea unei conștiințe revolu- 
•-.onare, care să se reflecte in acti
vitatea de zi cu zi a fiecărui comu- 
a.st, a fiecărui cetățean, 
gândurile și sentimentele 
lor. ale celorlalți oameni 
de înaltă prețuire pentru 
manifestă conducerea 
dumneavoastră personal.

____ Giurgiu 21
se arată : „Dezbaterile ce au 

organizațiile de

■ea

Exprimind 
comuniști- 
ai muncii, 
grija ce o 
partidului.

----- --------- ---------- tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, organizația muni
cipală de partid se angajează să ri
dice la un nivel superior activitatea 
de educare, imprimînd muncii tuturor 
organizațiilor de partid, de masă și 
obștești, o inaltă principialitate și 
combativitate revoluționară. Vă asi
gurăm că vom veghea permanent la 
respectarea fără rezerve a partini
tății marxist-leninisțe, că vom _ 
mereu în atenție formarea și dezvol
tarea multilaterală a omului nou. 
constructor înflăcărat al societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

Comuniștii din Oltenița, se spune 
n telegrama comitetului orășenesc 

de partid, întruniți în plenară lărgi
tă, au dezbătut și aprobat din toată 
mima, cu convingere și fermitate re
voluționară. propunerile prezentate 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general. Vom milita consecvent pen
tru aplicarea lor in viață. Comitetul 
orășenesc de partid, in numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor ora
șului, asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că va înfăptui în mod 
exemplar, cu toată răspunderea și 
pasiunea revoluționară, directivele, 
hotărîrile și sarcinile stabilite de 
partid. Ne vom înzeci eforturile pen
tru promovarea ideologiei partidului 
nostru, a politicii sale marxist-leni- 
oiste, a concepției clasei muncitoare 
despre lume și viață, a patriotismu
lui socialist.

Participanții la plenara Comitetu
lui orășenesc de partid Drăgănești- 
Olf, se spune in altă telegramă, iși 
îndreaptă gindul către Comitetul 
Central, către dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, fiind cu
prinși de un puternic sentiment de 

imirație și recunoștință pentru 
propunerile valoroase făcute de 
dumneavoastră și aprobate de Co
mitetul Executiv al Comitetului 
Central. Vă informăm că, în plena
ra noastră, comuniștii au dezbătut 
cu simț de răspundere atit însufleți- 
toarele idei cuprinse in recentele do
cumente. cît și metodele și mijloa
cele pentru transpunerea lor in via
ță. Participanții la plenară, convinși 
de importanța înfăptuirii mărețului 
program de educație politico-ineoln- 
gică, se angajează să facă totul pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin pentru formarea 
omului nou, constructor al societă
ții noastre socialiste.

Adunarea generală a comuniștilor 
din Ministerul Industriei Materiale
lor de Construcții, se subliniază în
tr-o altă telegramă, a acordat o 
inaltă prețuire programului propus 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. precum și pre
țioaselor indicații date in cadrul con
sfătuirii de lucru cu activul de 
partid din domeniul ideologiei, ac
tivității politice și cultural-educa
tive și își exprimă întreaga adeziu

Remarcabil succes al constructorilor hidrocentralei de pe Lotru

Străpungerea ultimului tronson
al aducțiunii principale

hldro- 
Lotru

deosebit : 
ultimului 

aducțiunii 
‘ ' s-a

Constructorii 
centralei de pe 
au trăit Ieri, 4 septem
brie a.c„ momentul unui 
eveniment '
străpungerea 
tronson. al -----principale. Faptul — 
petrecut intre punctele 
Mănălieasa amonte șl 
priză - aducțlune - baraj. 
Prin această realizare, 
concretizată în excava- 
rea in pîntecele munți
lor. pe o durată de a- 
proape 5 ani de zile, a 
5132 metri liniari, orta
cii din formațiile de 
lucru conduse de Al. 
Farcaș, Gh. Mindrllă, 
AL Berea șl Ion Moga 
au înlăturat ultimul 
obstacol In calea apelor 

din lacul de acumulare 
de la Vidra spre uzina 
CJunget șl de aici la în- 
ttlnlrea lor. din nou, cu 
Lotrul la Malala. Acest 
succes încununează 
forturile deosebite ale 
constructorilor hidro
centralei care, pentru 
realizarea conductei for
țate, cea mal mare de 
acest fel din țară, au 
trebuit să sape în mun
te, pe o distanță de 
peste 21 kilometri, o ga
lerie cu un diametru de 
5,20 m. Execuția e! a în
ceput și s-a desfășurat 
simultan în mal multe 
puncte de lucru, utlli- 
zîndu-se pe scară largă 
mijloace de muncă cu 
un grad înalt de meca-

e-

J

ne față de măsurile luate. Vâ încre
dințăm că vom acționa cu neabătută 
hotărlre pentru aplicarea liniei po
litice a partidului. Sîntem hotarîți 
sâ ne dedicăm întreaga noastră pu
tere și capacitate de muncă pentru 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, să ne înzecim efortu
rile în scopul dezvoltării și înflo
ririi continue a patriei noastre so
cialiste.

Adunarea generală a organizației 
de partid din sectorul întreținere 
electromecanică, a oțelăriei Siemens 
Martin din Combinatul siderurgic-Re- 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de plenare ale comitetelor 

municipale și orășenești de partid

și|a. se arata intr-o telegramă, a 
dezbătut programul de măsuri pro
pus de dumneavoastră pentru per
fecționarea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative. Co
muniștii, întregul colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni din ca
drul sectorului și-au exprimat depli
na adeziune și ferma convingere că 
măsurile adoptate vor duce la ridi
carea pe o treaptă superioară a în
tregii activități politico-ideologice și 
cultural-educative din țara noastră. 
Vă asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că nu vom precupeți 
eforturile și energia noastră pentru 
ca acest program sâ fie tradus în 
viață, aducindu-ne astfel in mai 
mare măsură contribuția la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in scumpa noastră patrie, 
România socialistă.

în telegrama plenarei Comitetului 
de partid al Fabricii dc piele și în
călțăminte „Clujana" — se arată, 
intre altele : Prin intensificarea par
ticipării comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din întreprinderea noas
tră — români, maghiari și de alte 
naționalități — la efortul comun de 
ridicare a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România, pe noi 
culmi de civilizație și progres, co
muniștii și întregul colectiv de mun
că al fabricii vă asigură, stimate to
varășe secretar general, că vor pune 
în slujba partidului și a patriei 
noastre socialiste întreaga lor putere 
de muncă și creație, că vor îndeplini 
neabătut politica înțeleaptă pe care 
partidul și statul nostru o promo
vează in scopul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Plenara lărgită a Comitetului de 
partid de la Uzina „Electromagnetica" 
— se spune intr-o telegramă — iși ex
primă totala adeziune față de politica 
promovată de Partidul Comunist Ro
mân, sub conducerea înțeleaptă a Co
mitetului său Central. Propunerile 
prezentate de dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, la consfă
tuirea de lucru cu activul de partid 
din domeniul ideologiei și al activită
ții politice și cultural-educative, con
stituie pentru organizația noastră de 
partid, pentru întregul colectiv al 
uzinei, un prețios program de muncă, 
pe care ne angajăm să-1 îndeplinim 
cu fermitate comunistă. încredințăm 
Comitetul Central, pe dumneavoas
tră. tovarășe secretar general, că, ur- 
mind exemplul dumneavoastră de 
inaltă ținută revoluționară și inepui
zabilă energie creatoare, colectivul 
uzinei va munci cu abnegație și dă
ruire, iși va consacra întreaga capa
citate transpunerii in fapt a sarcini
lor ce-i revin din hotărîrile Congre
sului al X-lea al Partidului Comunist 
Român. în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie.

Plenara Comitetului de partid de 
Ia Uzina de medicamente București 
își exprimă într-o telegramă acordul 
deplin și hotărirea fermă pentru în
făptuirea programului vast de dez
voltare a conștiinței socialiste și se 
angajează să acționeze combativ și 
consecvent pentru întărirea spiritu-

nizare. Au fost excavați 
peste 400 000 mc steril, 
Iar In galerii au fost In
troduse și montate peste 
5 000 tone conducte și 
mecanisme. Sînt efor
turi care confirmă ho
tărî rea constructorilor 
de aid pentru îndepli
nirea uneia din sarcini
le prevăzute de directi
vele Congresului al 
X-lea al partidului — 
darea In funcțiune la 
termenul stabilit a ce
lei mal mari hidrocen
trale de pe rîurile Inte
rioare ale țării.
Petre DOBRESCU 
corespondentul 
„Scînfeii' 

lui partinic revoluționar in întreaga 
activitate politico-ideologica și edu
cativă. Clarviziunea și consecvența 
cu care conducerea partidului, dum
neavoastră personal, stimate tovarăș;' 
Nicolae Ceaușescu, militați pentru 
cauza socialismului și comunismului, 
pentru cauza clasei muncitoare, a în
tregului popor, ne însuflețește. Sîn
tem hotăriț: să acționăm ferm pentru 
ridicarea nivelului întregii activități 
de partid și economice din unitatea 
noastră.

Plenara lărgită a Comitetului de 
partid din întreprinderea de trans
porturi București - se arată in altă 
telegramă — dezbălînd măsurile pro
puse de dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. și adoptate 
în unanimitate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. își exprimă calda 
adeziune și aprobarea deplină față 
de aceste documente, de o excepțio
nală însemnătate. Sîntem conștienți 
că, pentru a traduce în viață măsu
rile stabilite de conducerea parti-

dului. va trebui să îmbinăm orga
nic activitatea politico-ideulogicâ, 
cu o mobilizare intensă și plină de 
dăruire a comuniștilor, a muncito
rilor din toate unitățile întreprinde
rii, la înfăptuirea sarcinilor ce revin 
întregului colectiv

Comuniștii, toți lucrătorii postului 
de radio Iași, întruniți in adunarea 
generală de partid deschisă, se sub
liniază într-o altă telegramă, au 
dezbătut cu înaltă răspundere parti
nică magistralul program elaborat 
de dumneavoastră, sthnate tovară
șe secretar genera), 
educația comunistă

cu privire la 
_______ a poporului 

. nostru. Ne angajăm în fața condu
cerii partidului, a dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a face din emisiunile noastre un 
puternic și cît ihai eficient instru
ment de educație socialistă, revolu
ționară și patriotică a maselor, de 
îmbogățire a cunoștințelor, de cul
tivare a marxismului, a umanismu
lui socialist. a dragostei fierbinți 
față de patrie, față de gloriosul 
nostru partid, călăuzitorul întregu
lui popor pe drumul luminos al co
munismului.

Noi, comuniștii din Seini — se a- 
ratâ in telegrama adresată de ple
nara comitetului comunal de partid 
— ne exprimăm totalul nostru ata
șament țață de măsurile adoptate, 
fiind ferm convinși că ele vor duce 

-la ridicarea nivelului politic și ideo
logic al tuturor oamenilor muncii, 
la promovarea în rindurile tinere
tului a unei concepții sănătoase des
pre lume și viață. Ne vom preocupa 
ferm și neabătut să asigurăm o mai 
combativă atitudine față de orice in
fluența a ideologiei burgheze, a men
talităților retrograde, pentru forma
rea și dezvoltarea multilaterală a o- 
mului nou, constructor înflăcărat al 
celei mai nobile orînduiri.

Colectivul Teatrului „Constantin 
Tănase", se arată in altă telegramă.

(Urmare din pag. I)

ficace măsurile luate ir. acest sens 
Ia Combinatul chimic din Craiova, 
Combinatul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului Bistrița, unde 
numai în trimestrul trecut s-au înre
gistrat in total 44 000 om/ore absențe 
nemotivate. InVoiri, concedii fără 
plată ?

La comitetele de partid și sindicat 
se vor găsi, desigur, programe de ac
țiune Întocmite pentru întărirea dis
ciplinei, dar ce eficiență au acestea 
dacă aplicarea lor efectivă și eficace 
rămîne într-un stadiu de deziderat ? 
Nu se cunosc oare consecințele ? Nu 
numai că salariatul care absentează 
poate determina o dereglare a activi
tății unei brigăzi — date fiind locul 
și rolul lui precise în angrenajul pro
ducției moderne — dar este afecta
tă direct și productivitatea muncii. 
Așa se explică, în bună măsură, de 
ce la cele două unități planul pro
ductivității muncii a fost îndeplinit 
in trimestrul II numai in jur de 98 
la sută.

Folosirea neraționala a forței de 
muncă duce însă și la crearea unei 
optici deformate asupra limitelor 
optime, obiectiv determinate, ale nu
mărului mediu scriptic al salariaților 
dintr-o întreprindere. Este cunoscută 
importanța deosebită pe care o are 
fundamentarea realistă a numărului 
mediu scriptic pehtru realizarea unor 
sarcini de producție și, mai ales, 
grija permanentă ca acest număr să 
fie stabilit in strinsă corelație cu ce
rințele stricte ale producției. Dar. 
din păcate, implicațiile negative de
terminate de încălcarea acestor co
relații sint adesea ignorate, unii con
ducători de întreprinderi apelind cu 
o totală ușurință la angajarea de 
muncitori in plus, peste numărul 
mediu scriptic, tn timp ce cei exis- 
tenți sint utilizați nerațional. Este 
o ultimă încercare de a suplini pier
derile generate de diverse cauze de 
natură subiectivă — proasta aprovi
zionare, goluri in producție, utiliza
rea necorespunzătoare a mașinilor, 
absențe. La întreprinderea de con- 
strucții-transporturl din Brașov, de

n

întrunit in adunarea generală deschi
să de partid, și-a exprimat deplina 
adeziune față de măsurile inițiate de 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. Vă asigurăm că vom sluji cu 
mijloacele artei poporul căruia îl 
aparținem cu trup și suflet, țelurile 
înalte ale partidului și ale societății 
noastre; vom contribui mai activ.de 
pe scena noastră la educația cetățe
nească, patriotică, a tineretului, a 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră.

Organele și organizațiile de partid, 
militarii din unitatea 02565 — se ara
tă intr-o telegramă — dau o înaltă 
prețuire cuprinzătorului program de 
perfecționare a activității ideologice 
elaborat de dumneavoastră, tovarășe 

general 
suprem

h

Nicolae Ceaușescu, secretar 
al partidului, comandantul __ _
al Forțelor noastre Armate, care va 
imprima întregii munci politicO-ideo- 
logice și cultural-educative un carac
ter militant, combativ. Conștienți de 
marea răspundere ce o avem, ne an
gajăm să acționăm cu perseverentă 
pentru perfecționarea pregătirii noas
tre militare și politice, pentru întări
rea forțelor noastre armate.

Comuniștii din unitatea militară 
nr. 01478 vă raportează că in dezba
terile ce au avut loc în adunările 
organizațiilor de partid și U.T.C., cit 
și in ședința lărgită a comitetului de 
partid, toți militarii din unitatea 
noastră au analizat in mod critic și 
autocritic munca desfășurată pină 
acum, stabilind măsuri concrete care 
vor duce la realizarea integrală a 
sarcinilor reieșite pentru noi din 
strălucitul program de acțiune adop
tat de Comitetul Executiv al C.C. ăi 
P.C.R.

Transmițindu-vă sentimentele noas
tre de stimă și respect nemărginit 
pentru înalta capacitate și inepuiza
bila preocuoarC pe care le ma
nifestați față de destinele patriei și 
ale poporului nostru, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că sîntem pătrunși de răspunderea 
ce ne revine pentru aplicarea m 
viață a măsurilor privind îmbună
tățirea activității po'itîco-ideologice, 
se spune în telegrama activului eh* 
partid din Inspectoratul general al 
miliției, și vom lupta neabătu’ pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale clasei muncitoare, ale în-* 
tregului popor, pentru . ’ ” ’
scumpei noastre patrii, 
Sqcialistă România.

Raportăm conducerii 
dumneavoastră, scumpe .____
Nicolae Ceaușescu, comandant su
prem al Forțe’or noastre Armate, se 
arată in telegrama Comitetului de 
partid din Comandamentul Marinei 
Militare, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a ridica la un nivel 
superior întreaga noastră activitate 
ideologică și de educare în spiritul 
ideologiei marxist-leniniste, a con
cepției partidului nostru despre 
lume și viață, de educare patrioti
că a personalului comandamentului, 
a tuturor militarilor din marina 
militară. Comuniștii din organizația 
noastră de partid vor acționa neobo
sit pentru a insufla tuturor milita
rilor hotărirea fermă de a munci cu 
pasiune, de a-și face pe deplin da
toria în scopul întăririi capacității 
combative a marilor unități și uni
tăților din marina militară, pentru 
a fi permanent gata să ne apărăm 
scumpa noastră patrie, Republica So
cialistă România.

Au mai transmis telegrame Comi
tetul de partid de la nodul de cale 
ferată Cluj, Organizația de partid a 
întreprinderii de stat pentru comerț 
exterior a industriei locale. Organi
zații de partid din unități și coman
damente militare.

înflorirea 
Republica

partidului, 
tovarășe

(Agerpres)

exemplu, in semestrul I s-au anga
jat peste plan 115 muncitori, în bună 
parte folosiți pentru lucrări manua
le, in timp ce mijloacele tehnice de 
bază — excavatoare, buldozere, trac
toare — au fost utilizate total neco
respunzător, in proporții variind 
intre 50 și 60 la sută ; în același 
timp, folosirea fondului de timp ma
xim disponibil a atins un indice de 
abia 92,6 la sută. Din nou sîntem 
martorii aceluiași implacabil efect : 
productivitatea muncii a fost reali
zată doar în proporție de 95.2 la sută. 
Situația constituie cu siguranță Un 

FORȚĂ DE MUNCĂ
serios subiect de reflecție pentru 
conducerea întreprinderii, pentru co
muniștii de aici, care trebuie să se 
situeze neintirziat in fruntea Unor 
inițiative valoroase menite să pună 
capăt adoptării liniei minimei rezis
tențe în realizarea sarcinilor de pro
ducție.

Nu mai este necesar să subliniem 
importanta deosebită pe care o nre 
asigurarea în fiecare întreprindere a 
unui raport optim Intre muncitorii 
de bază și cei auxiliari. Nu de pu
ține ori, tocmai in redimensionarea 
acestui raport s-au găsit sursele de 
acoperire cu forță de muncă de înal
tă calificare necesară întreprinderi'. 
Să ne oprim asupra situației intil- 
nite la uzina „1 Mai" din Ploiești.

încă de la începutul anului, aici s-a 
simțit o lipsă acută de strungari, ra- 
botori, frezori. Unele cadre de 
conducere cereau cu insistență apro
barea organelor de resort pentru ca 
uzina sâ-și asigure din afară munci-

Cooperativa agricolă din comuna 
Dor Mărunt, județul Ialomița, este 
situată hi Inima Bărăganului, care, 
în imaginea fiecăruia, echivalează 
cu grînarul țării. în unitățile agricole 
din această zonă, graficul recoltelor 
dc griu urcă mereu. La Dor 
Mărunt, griul dă, an de an, pro
ducții mari și constante, iar coo
peratorii de aici și-au cucerit faima 
de meșteri al recoltelor bogate. Iată 
ce spun cifrele privind producțiile de 
griu obținute in ultimii ani : 3 500 kg 
la hectar în 1968 ; 4 300 kg in 1909 :firîu obținute tn ull 
n hectar în 1968 ;

3 800 kg în 1970 
șl 4 102 kg in 1971. 
Saltul realizat în 
acești ani de coo
perativă tn toate 
sectoarele de ac
tivitate a dus la 
obținerea unor 
venituri în 1970 
de 38 720 000 de 
lei, iar rezultatele 
bune din acest an 
vor asigura coo
perativei venituri 
șl mal mari. Care 
sint factorii care 
au contribuit la 
sporirea recolte
lor ?

Unii ar spune 
că recoltele mari 
ar fi o consecința 
a fertilității ridi
cate a pămtntului. 
într-adevăr, coo
perativa are un 
pămint bun, de 
tip cernoziom. So
lul are o influen
ță asupra nivelu
lui recoltei, dar 
fertilitatea lui na
turală este numai 
un element din 
mecanismul ob
ținerii producții
lor ridicate. Oricît 
de bun ar fi pă- 
mînttil, nu este 
suficient doar sâ 
arunci boabele in 
arătură și să obții 
recolte mari. O 
dovedește faptul 
că. acum 20 de 
ani, la înființarea 
cooperativei, de pe aceleași terenuri 
se obțineau mai puțin de 800—1 000 
kg de griu la ha și doar 1 500 kg de 
porumb.

Tov. Constantin Popa, președintele 
cooperativei, arăta că rezultatele ob
ținute pină acum se datoresc, în pri
mul riad, ajutorului primit de la 
stat : mașini, îngrășăminte, sămînță, 
îndrumare tehnică și apoi sîrgulnței 
și priceperii cooperatorilor și specia
liștilor din unitate, care, muncind ne
obosit pentru dezvoltarea și consoli
darea cooperativei, au învățat să 
aplice ultimul cuvînt al agrotehnicii. 
Intr-adevăr, seriozitatea in muncă și 
spiritul de organizare au creat con
diții ca toate lucrările să fie făcute 
la timp și la un inalt nivel calitativ.

Acordind atenție sporită culturii 
griului, specialiștii și cooperatorii de 
aici au stabilit in acești ani coordo
natele agrotehnice pentru obținerea 
producțiilor record, care au devenit 
jaloane ferme ale desfășurării pro
cesului de producție la această cul
tura. în ce constau aceste coordo
nate ?

.Laboratorul unde s-au „preoarat" 
in decursul anilor producțiile record 
a fost lotul demonstrativ organizat în 
cooperativă din anul 1962, cu spriji
nul Institutului de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea. In acest lot s-au verificat.

Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARII

Combinatul de articole tehnice din 
funcțiune în

torii calificați de care avea nevoie. 
Din concluziile unei plenare a Comi
tetului județean Prahova al P.C.R.. 
care a analizat această problemă, a 
reieșit că, pină la urmă, strungarii 
și frezorii trebuiau căutați tot la uzi
na „1 Mai“.

Recomandarea a prins bine. Condu
cerea uzinei a pornit la acțiune, cău- 
tind meseriașii de care avea nevoie 
in secțiile prelucrătoare, în sectoarele 
tehnico-administrative. Și rezultatul 
a fost de-a dreptul surprinzător. In 
calitate de pregătitori, de controlori 
de calitate sau primitori și distribui-

de materiale la magazii, sau în 
funcții auxiliare, s-au găsit nu 
puțin de 220 de strungari, fre- 
și rabotori ! Majoritatea tineri, 
un număr mult peste nevoile 

atunci,

tori 
alte 
mai 
zori 
Era ..........  . .
imediate ale producției. Și 
evident, s-a hotărit ca o parte din 
muncitorii strungari ajunși in func
ții tehnico-administrative să treacă 
din nou la mașină, să-și facă mese
ria. Păcat însă că hotărirea bine 
stabilită a cunoscut și cunoaște o 
aplicare destul de lentă. Spre sur
prinderea noastră am aflat că din 
marele număr de strungari risipiți 
prin sectoarele auxiliare, numai două 
cadre — le dăm și numele : Vasile 
Gheorghe și Agatie Iordache — s-au 
reîntors Ia strungurile lor. Restul, 
urmează să...

De ce această încetineală în rezol
varea unul neajuns evident ? „Este 
greu — ne spune tovarășul Gheorghe 
Coman, șeful serviciului personal — 
pentru că unii șefi de secții și atelie- 

In variante multiple, clementele teh
nologici de producție la cultura griu
lui cum sint amplasarea culturii, 
pregătirea terenului, epoca optimă de 
semănat, folosirea color mai bune 
soiuri, fertilizarea diferențiată, apli
carea erbicidelor etc., factori care 
condiționează recolta. Aceasta a dat 
posibilitate ca oamenii să cerceteze, 
să constate cc este mal nimerit și 
apoi să aplice în practică rezultatele.

Primele învățăminte s-nu tras in 
legătură cu amplasarea culturii. S-a 
observat că după premergătoare 

La cooperativa agricolă Dor Mărunt

Printr-o organizare
exemplară a producției

PATRU ANI LA RIND
APROAPE 4000 Kg
GRIU LA HECTAR!

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

timpurii se obțin producții mult mai 
mari. Astfel, anul acesta, dintre cele 
588 de hectare cultivate cu griu, 
500 ha s-au amplasat după premer
gătoare timpurii, îndeosebi legumi
noase cum sint mazăre, măzăriche, 
fasole etc., 50 ha după cereale pâ- 
ioase, primul an și, numai 38 ha după 
culturi prășitoare. Efectele au fost 
edificatoare. După premergătoarele 
timpurii s-au obținut 4 400 kg de griu 
la hectar, față de 3 300 după prăși
toare și cereale pâioase.

Bazele producției griului se pun o 
dată cu pregătirea terenului, lucrare 
de o deosebită importanță, deoarece 
efectul ei se manifestă de-a lungul 
întregii perioade de vegetație. S-au 
experimentat diferite arături, stabi- 
lindu-se că cea de vară, la 18—20 cm., 
este cea mai bună. înainte de semă
nat, pentru a rezulta un pat germina
tiv bun, se execută obligatoriu lucrări 
de nivelare, discuiri și apoi o ușoară 
tăvâlugire, in așa fel incit semințele 
să fie îngropate la adîncime unifor
mă, să se asigure o adeziune bună 
intre sămânță și pămint. în condițiile 
cooperativei, s-a stabilit că cele mai 
bune rezultate se obțin atunci cind 
semănatul se face pină la 15 octom
brie, dată care n-a fost depășită îd 
ultimii ani.

Fertilizarea constituie un factor im
portant de sporire a producției. în 

cauciuc — unul din noile și modernele 
ultimii ani la Pitești. în imagine : secția

re nu dovedesc acea răspundere po
litică necesară unui cadru de condu
cere. Iată un exemplu : am dat o 
decizie ca tov. Dionisie Borislawschi 
să lucreze la strung, fiind strungar, 
și nu ca pregătitor. Șeful secției gă
sește că nu este bine așa, ca strun
garul să-și facă meseria, și il re
ține pentru funcția de tehnician. Pe 
strungarul Ion Constantin, pregătitor 
la debitări, șeful său, Vasile Toma, 
l-a ocrotit, de asemenea, opunîndu-se 
deciziei noastre să treacă la mașină".

De ce conducerea uzinei privește cu 
pasivitate asemenea „tirguieli" ? De 

ce nu intervine categoric să pună or
dine in repartizarea oamenilor la 
locurile de muncă ce le revin de 
drept ?

în asemenea climat de toleranță nu 
mai surprinde pe nimeni apariția unor 
situații cel puțin bizare : in uzină 
sint strungari de înaltă calificare pe 
posturi de controlori tehnici. Ei ,,nu 
pot" însă reveni la meseria lor pen
tru că... sint secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.C. Așa este cazul tov. 
Matei Ilarie, Ion Mănăilă, Dumitru 
Ionescu. Oare pentru o muncă politică 
de mare însemnătate trebuie căutat 
neapărat un loc de muncă mai co
mod ? Situația creată denotă 
o concepție total anacronică a celor 
ce gindesc și procedează în acest fel.

Am discutat cu secretarul comite
tului de partid, Toma Oprea, despre 
asemenea situații și, în general, des
pre rezolvarea problemelor ce se ri
dică în legătură cu lipsa unor cate
gorii de muncitori calificați.

decursul anilor in cooperativă s-au 
făcut htudii aprofundate pentru apli
carea rațională si diferențiată a în
grășămintelor chimice, In funcție de 
clementele nutritive din sol și plan
tele premergătoare griului. Dozele op
time care s-au aplicat pentru recolta 
din anul acesta au fost de i00 kg 
de superfosfat și 200 kg azotat .le 
amoniu la ha. Acestea au fost îm
prăștiate cu aviația utilitarii, rezul- 
tind o bună uniformitate pc Întreaga 
suprafață.

Pentru a se cultiva cele mai pro
ductive soiuri, ca
re să fie adaptate 
condițiilor locale. 
In lotul experi
mental in fiecare 
an se urmăresc, 
în culturi compa
rative, circa 25 de 
soiuri de griu 
cum ar fi Bezo- 

Excelsior, 
Aurora, 

Dacia și 
raionate 

cimpia 
• ‘ U-

sint rezis-
productive.

staia, 
Favorit, 
Caucaz, 
altele, 
pentru 
Bărăganului, 
nele dintre aceste 
soiuri s-au com
portat mult mai 
bine, ' 
tente la boli șl 
mai 
De pildă, la soiul 
Aurora, s-au ob
ținut pe lotul ex
perimental 4 800 
kg la ha, la Cau
caz — 4 900, iar la 
Excelsior — 4 200 
kg. Toate acestea 
pledează ca pen
tru anul viitor și 
perioada de per
spectivă, să fie 
luate in producție 
unele din aceste 
soiuri. De altfel, 
la consfătuirea 
griului s-a stabi
lit, ca fiecare u- 
nitate agricolă să 
nu mai cultive un 
singur soi, ci două 
și chiar trei, cu 
precocități diferi
te care să asigu

re o recoltare eșalonată fără pierderi. 
Pentru aceasta e necesar ca ministe-- 
rul să ia măsuri să se asigure can
tități suficiente de sămință din noile 
soiuri raionate, ca acestea să poala 
trece din loturile demonstrative la 
cultura mare.

Rezultatele remarcabile obținute de 
cooperatorii și specialiștii din comuna 
Dor Mărunt, dovedesc că pentru a se 
ajunge la producții din ce in ce mai 
mari la cultura griului, corespunză
tor condițiilor și sprijinului acordat 
de stat cooperativelor agricole, este 
necesar un efort susținut cu multă 
migală, răbdare și perseverență, cit 
și împletirea rezultatelor cercetării cu 
activitatea de producție. în lumina 
acestor experiențe, apare necesar ca 
măsurile luate de Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, privind organizarea 
în fiecare cooperativă a loturilor de
monstrative și experimentale la cul
tura griului, să se materializeze cit 
mai grabnic. Aceste loturi trebuie să 
devină laboratoare de cercetări, care 
să pună 
mari de

bazele obținerii de recolte 
griu în fiecare unitate agri-

obiective industriale intrate în 
calandre Foto : Gh. Vințili

— Tocmai pentru că ne-am dat sea
ma de asemenea inadvertențe în re
zolvarea uneia dintre problemele acu
te ale producției noastre — ne-a spus 
el — am stabilit ca in această lună 
să luăm în dezbatere, în cadrul or
ganizației de partid, problema res
ponsabilității comuniștilor, a consec
venței cu care se aplică unele sar- 

. cini trasate de partid. Recunosc că 
incă nu folosim corespunzător toate 
cadrele de muncitori, de tehnicieni, 
de ingineri ; avem rezerve nefolosi
te, care, puse in valoare, ne dau po
sibilitatea să completăm schimburile 
II și III.

Nu putem decit să apreciem bunel» 
intenții ale comitetului de partid.

★

Este un lucru dovedit că economia 
noastră, in plină dezvoltare, asigură 
posibilitatea de a munci fiecărui ce
tățean. După cum se știe, în actua
lul cincinal numărul de salariați va 
crește cu peste 1 milion persoane. 
Dar o dată angajat intr-un sector 
socialist, fiecărui om trebuie să-i fie 
clar că a încheiat un contract cu 
societatea, că este dator să res
pecte neabătut clauza fundamen
tală : să muncească cu maximum de 
randament. Fiecare om al muncii tre
buie să înțeleagă că participarea lui 
permanentă, cu toate forțele și capa
citatea, la activitatea colectivului in 
care lucrează este absolut necesară și 
utilă. în același timp, organele de 
partid și sindicale au datoria să de
termine folosirea cit mai judicioasă a 
forței de muncă in fiecare întreprin
dere, să imprime colectivelor un cu
rent de opinie in favoarea soluțio
nării acestei probleme, potrivit inte
reselor fundamentale ale economiei. 
Sint deziderate de permanentă ac
tualitate în economie, care nu vor 
putea fi îndeplinite exemplar prin 
acțiuni sporadice, prin campanii, ci 
numai printr-o susținută muncă po
litică de la om la om, printr-o neîn
treruptă activitate de ridicare a con
științei socialiste, desfășurată de or
ganizațiile de partid, sindicat și ti
neret, din fiecare întreprindere.

activ.de
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INCHHEREA WCRARI LOR CELUI DE-AL IV-LEA

avut loc ultimele 
rul celui de-al 4-lea 

l de logică, me- 
inței.
as conferin- 
câri pe sec- 
vorbit des- 

inauctive în se- 
; O. Onicescu 
Extensiuni ale 

probabil i- 
iglia) des- 
oteorii ; S. 

Probleme ridi- 
semanticâ uni- 

F. Staal (S.U.A.) despre 
semnificație neconținute : 

iglia) despre Gramatica 
existențiale.
totodată, un simpozion 

itâții in științele sociale, 
irticipat H. Wold (Sue- 

S. Nowak (Polonia), J. Coleman 
A. Wellmer (Canada), D. 

L’.A.), P. Suppes (S.U.A.). M. 
i (România), V. Liveanu 

(România) si alți oameni de știință.
Au fost prezentate apoi comunică

rile : Secția I : „Unele proprietăți ale 
laticii tuturor logicilor modale" de 
D. Makinson (Liban) ; „Asupra unot 
proprietăți ale sistemelor logistice 
modal-deondice" de M. Tîrnoveanu 
(România) : „Asupra logicii modale 
de tip Prior" de I. Kuzsa (Ungaria) ; 
..Despre operațiile de consecvența 
definite prin matrici logice finit poli
valente" de R. Wojcicki (Polonia) ; 
..Un predicat do teoria mulțimilor" 
de P. Wcingartner (Austria) : „Scu
fundarea silogismelor asertoricc in 
calculul predicatelor" de S. Vieru 
(România) ; „O mulțime ordonată de 
funcții aritmetice reprezentind ulti
mul Epsilon-număr" de H. Levitz 
(S.U.A.) : .Semimodelele" de M. Chy- 
til (Cehoslovacia) ; „Citeva observații

asupra constantelor algebrclor mona- 
dice cu schelet care are atomi" de 
R. Fromageot (Franța) ; „Extensiune 

' “ ‘ mulțimilor" de W. Schi- 
(Austria) ; „Despre po- 
introducerii disjunctei tn 

semantic in trepte a lui 
. Markov" de P. P. Pel- 
(Bulgaria) : „Recursivitatea re- 
care acceptă amendamente" 

de K. Ohashi (Japonia) ; „Lambda- 
ealcul și omega-regulâ" de H. Baren- 
dregt (Olanda) ; Secția a Vl-a : „Pro
babilitate finită bazată pe modalita
tea diadiCă" de B. Chendov (Bulga
ria) ; „Verificarea ipotezelor statis
tice" de F. Cizek (Cehoslovacia) ; 
„Structura logică a gindirii statistice" 
de V. S. Tzonev (Bulgaria) ; „De la 
probabilitate la certitudine in meto
dele experimentale" de T. Dlma 
(România) ; „O regulă de experi
mentare bazată pe logica inductivă" 
de E. Kbhler (S.U.A.) ; „întrebările 
și valoarea lor pragmatică" de K. 
Szaniawski (Polonia) ; „Asupra struc
turii cauzale ale proceselor intim- 
plătoare" de M. Belis (România) : 
„Asupra fundamentului probabilist al 
calculului cuantic al propozițiilor ex
perimentale" de G. Bodiou (Franța) ; 
„Convingere și evidență" de Cemal 
Yildirim (Turcia) ; „învățarea calcu
lului probabilităților prin matemati
zarea situațiilor" de E. Opreanu 
(România) : Secția a VII-a și a
VIII-a: „Paradoxul «Ahile și broasca 
țestoasă» al lui Zenon din punctul de 
vedere al principiului relativității" de
A. Polikarov (Bulgaria) ; „Criteriile 
adecvării și neadecvârii modelelor 
cronogeometrice" de A. M. Moste- 
panenko (U.R.S.S.) ; „Definirea și 
„măsurarea" simultaneității" de Iu.
B. Molceanov (U.R.S.S.) ; „De ce s-a 
înșelat Bergson în interpretarea teo-

a teoriei 
manovich 
sibililatea 
sistemul

Secția a Xl-a : „Modele pentru 
gramaticile de text" de T. A. 
von Dijk (Olanda) : „Asupra re
prezentării gramaticilor generati
ve ca teorii de ordinul I" de J. 
Wang (R.F.G.) ; „O gramatică trans- 
formaționalâ categorică" de T. Potts 
(Anglia) ; „Proprietăți ale deriva- 

cu o gramati- 
liber" de G. Oi- 
„Combinatori și

fiilor conforme 
că de context 
man (România) : ___________  r.
structuri de adîncime" de H. Lewis 
(Anglia) ; „Competența gramaticală 
și de comunicare in descripțiile 
lingvistice" de I. T. Piirainen (Finlan
da) ; „Studiul unui sistem lexicogra
fic semantic orientat" de J. Rouault 
(Franța) ; ...Abordarea unor probleme 
din semantica limbajelor empirice in 
lumina teoriei modelelor" de M. 
Przelecki (Polonia) ; „Gramatici e- 
valuative : ce considerăm drept dat ?“ 
de A. Lehrer (S. U A.) ; „Statutul 
semanticii in descrierea generativă' 
de P. Sgall (Cehoslovacia) ; Secția a 
Xll-a : „Logica formală in Spania" 
(1340-1540) de V. M. Delgado (Spa
nia) ; „Observații asupra științei lo
gicii în lumina istoriei sale" de P 
Lucaci (România) ; „Berkeley și sen
sibilul minim" de J. \V. Davis (Cana
da) ; „Filozofia științelor istorice și 
sociale in concepția iui G. B. Vico" 
de N. Fason (România) : „Substanță, 
predicate și entități abstracte" de 
J. E. Wiredu (Ghana) : „Corelația lo
gicii cercetării cu logica descoperii ii 
în gîndirea filozofică modernă" de 
I. S. Narski (U.R.S.S.).

ȘEDINȚA SOLEMNĂ DE ÎNCHIDERE
în cursul după-amiezii de simbăta 

a avut loc ședința solemnă de închi
dere a celui de-al 4-lea Congres in
ternational de logică, metodologie și 
filozofia științei, organizat de Aca
demia de științe sociale și politice, 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Ministerul Invățămintului. 
sub auspiciile Uniunii internaționale 
de istoria și filozofia științei.

Această importantă reuniune știin
țifică s-a desfășurat sub înaltul pa
tronaj al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu.

Timp de 7 zile, peste 800 de sa- 
vanți, specialiști și experți. repre
zentanți ai unor cunoscute academii, 
institute și asociații științifice din- 
tr-un mare număr de țâri au dezbă
tut probleme actuale din domeniul 
logicii, metodologiei și filozofiei 
StiințeL în programul lucrărilor au 
fost înscrise peste . 30 de rapoarte. 
500 de comunicări, dintre care 5 
rapoarte și 80 de comunicări au fost 
prezentate de oamenii de știință din 
țara noastră.

în cursul ședinței de închidere a 
luat cuvântul savantul sovietic 
B. Kedrov.

Dacă principala noastră atenție a 
fost concentrată in mod firesc spre 
lucrările congresului — a spus, prin
tre altele, vorbitorul — participanții 
au avut totodată posibilitatea ca, în 
aceste cîteva zile, să cunoască multe 
aspecte interesante din această țară 
minunată. Uneori auzi pe tovarășii 
români spunind : România noastră 
este o țară mică. Eu cred că nu poa
te fi vorba de dimensiunile terito
riului și de numărul locuitorilor. în 
ce privește știința, dimensiunile geo
grafice, demografice nu sint esenția
le : Popoarele sint mari după contri
buția spirituală și materială la știința 
și cultura universală, la construirea 
noii societăți. Sub acest raport, toate 
națiunile sint egale. Ne-am convins și 
noi înșine de ce a putut face poporul 
român in trecut și ce face in pre
zent in această direcție. Putem spu
ne aceasta și in ce privește alte na
țiuni. care sint numite, uneori, pe 
nedrept, națiuni mici. în știință este 
dezvoltat principiul internaționalis
mului ; acest principiu s-a manifes
tat in mod strălucit in lucrările con
gresului nostru.

In cuvintul său, acad. Athanase 
Joja, președintele Comitetului Na
țional de Organizare a Congresului, 
a relevat semnificația deosebită a 
congresului și a tematicii abordate, 
a subliniat atmosfera propice dezba
terilor, exprimării celor mai diverse 
puncte de vedere, comprehensiunea 
și spiritul de colaborare care au ca
racterizat lucrările. Vorbitorul a rele
vat. totodată, marele număr de ra
poarte și comunicări, care au adus o 
contribuție importantă la progresul 
științei și, prin . asta, la progresu1 
civilizației in general, al practicii 
umane. Cercetătorii români au pre-

în
__ „_____ , a spus

Athanase Joja, și cred că
zentat rapoarte și comunicări 
toate secțiile congresului, 
acad. " *’ ___ ___
multe dintre ele constituie contri
buții interesante la problemele tra
tate. Comitetul român de organi
zare — a arătat in încheiere vorbi
torul — s-a străduit să asigure cele 
mai bune condiții desfășurării lu
crărilor Sper că el și-a atins scopul. 
Mulțumesc membrilor Comitetului de 
program, și in mod deosebit preșe
dintelui său, prof. Suppes, pentru 
eforturile sistematice pe care le-au 
desfășurat in vederea organizării 
congresului.

Apoi a luat cuvintul prof. univ. 
Andrei Mostowski (Polonia). După 
7 zile de muncă intensivă — a sub
liniat vorbitorul — putem spune că 
congresul nostru a fost încununat 
de un mare succes. Sintem mîndri 
că congresul s-a desfășurat sub 
înaltul patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. care și-a găsii 
chiar timp să ne invite la o recep
ție și să discute cu mulți dintre noi. 
Multe lucrări valoroase au fost ci
tite și discutate in timpul întîlniri- 
lor. Sint sigur că exprim sentimen
tele tuturor participanților la con
gres dind glas celor mai calde mul
țumiri Comitetului român de orga
nizare pentru admirabila muncă pe 
care a depus-o.

în timpul întregii săptămini pe 
care am petrecut-o in București — 
a continuat vorbitorul — am simțit 
in mod foarte clar că aparțin unui 
grup larg format din persoane cu 
aceleași interese și avind atitudine 
prietenească unul față de celălalt 
Sint încredințat că acest sentiment 
este un factor necesar al tuturor 
manifestărilor culturale internațio
nale și nu are mai puțină impor
tanță decît insuși schimbul de infor
mații științifice.

în încheiere a vorbit prof. Pa
trick Suppes (S.U.A.), președintele 
Comitetului de program al congre
sului, care a relevat numărul mare 
de participant La lucrările reuniunii, 
deosebita valoare științifică a refera
telor și comunicărilor prezentate, a 
dezbaterilor care au avut loc pe 
marginea lor. Referindu-se Ia 
desfășurarea congresului, profesorul 
Suppes a scos in evidență, in mod 
deosebit, schimbul liber de idei și de 
opinii care a caracterizat dezbate
rile reuniunii. Cred că nu vom mai 
intilni ușor — a spus domnia sa — 
un cadru atit de favorabil discuțiilor 
libere și un nivel intelectual atit de 
ridicat al acestora. Trebuie să re
cunoaștem că ne-am convins in mod 
entuziast că hotărârea luată la 
Amsterdam de a ține acest congres 
in România a fost cea mai fericită 
decizie. Dintre toate congresele or- 

, ganizate de U.I.I.S.F., acesta a fost cel 
mai strălucit. în continuare, omul de 
știință american a relevat semnifica
ția deosebită a recepției cordiale ofe-

rite de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și a dat o 
înaltă apreciere prezenței șefului de 
stat român in mijlocul participanți
lor la congres, discuțiilor deosebit 
de importante pe care le-a avut cu 
aceștia.

Vorbitorul a remarcat contribuția 
științifică a delegaților români, pro
fesorii Miron Constantinescu. Atha- 
mse Joja. Grigore Moisil, Roman 
Moldovan, și a mulțumit celor două 
Academii române pentru contribuția 
lor majoră la buna reușită a lucră
rilor acestui congres.
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PROGRAMVI. I

8.30 Deschiderea emisiunii. Sport 
șl sAn&tate.

8,40 Matineu duminical pentru 
copii. Filmul artistic „Prie
teni fără grai” — coproducție 
romAno-canadlanâ.10,00 Viața satului.

11,15 Start în cea de-a doua etapă 
a concursului coral „Cîntare 
patriei".

12.00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Postmeridian. Fotbal : Stea

ua — Farul Constanța. Trans
misiune directă de la Stadio
nul „23 August''.

15,45 Magazin. Din sumar : Să 
rldcin cu Amza Pelcu ; Bucu- 
leștiul noaptea, reportaj de 
Doru Lepădatu ; Tainele pin
guinilor ; In vizită pe platou
rile de filmare de la Buftea 
— reportaj de Eugen Atana- 
slu ; Desen animai.

16.30 Campionatele balcanice de 
atletism — finale, șl Campio
natele mondiale de lupte — 
finale. Transmisiuni directe 
de la Zagreb șl Sofia.

18.10 Film serial pentru tineret : 
„Planeta glganțllor".

19,00 Vetre folclorice — Cîntecele 
Oltului.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportajul săptămînii : „Des

tinul unei familii". Realiza
tor : Mircea Radu Iacoban. 
Redactor : Alexandra Cândea.

20.30 Film artistic : „Paharul cu 
apă". Premieră pe țară. Re
gla : Helmut KSutner. Cu : 
Llselotte Pulver, Gustav 
Grtlndgens.31,55 Cu și fără cuvinte... Tn dis
tribuție : Corina Chirlac, 
Puica Igiroșanu, Cornel Con
stantinii!, Ileana Popovici, 
Stela Enache, Florin Bogar- 
do, Mihai Constantinescu ; 
dansuri în coregrafia Adria
nei Dumitrescu : momente 
vesele cu Dumitru Furdui, 
Ștefan Mlhăilescu-Brălla, 
Radu Stoenescu. Emisiune de 
Tudor Mărăscu.

de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnlre cu personaje în
drăgite de copii : Cloca, Boca, Coca.

20,40 Teatru liric TV. Selecțluni 
din opera „Don Carlos" de G. 
Verdl, in interpretarea an
samblului Operei de Stat din 
Timișoara. Soliști : Marieta 
Grebenlșan, Lia Macarie- 
Aman, Olimpia Bizera, Ma
rius Sola. Mircea Emandi. 
Iuliu Mare, Francisc Kadar. 
Tya Patziska. Herta Singer, 
Vasile Nicola, Vasile Tătaru. Scenografia : Vladimir Je- 
drinsky (Franța). Conducerea 
muzicală : Nicolae Boboc. Regia artistică : Pierre Medecin 
(Franța).

. 21,30 Buletin de știri.
i 21,35 Intermezzo muzical cu 
’ chestra Ion Calistrache.
I 21,55 Film serial : „Urmărirea" (re-
1 luare). Episodul III : „Atelie

rul de croitorie". Scenariul . 
Eugen Barbu, N. Mihail. Regia . Radu

22,45 Săptămina 
reșteană.

* 
i

Gabrea. 
culturală 

Prezintă :

or-

bucu- 
Victor

(Agerpres)

t Frunză.
) 23,00 închiderea emisiunii progra- < mulul II.

CRONICA INTERNA
(Urinare din pag. 1)

Oricine asistă in aceste zile la des
fășurarea adunărilor generale deschi
se ale organizațiilor de bază și a 
plenarelor comitetelor de partid este 
impresionat de maturitatea partini
că și exigența comunistă, de spiritul 
critic și autocritic care se reflectă in 
cuvtntul marii majorități a partici- 
panților, de competența și lucidita
tea manifestate in abordarea con
cretă a problemelor, prin p/âsma im
perativelor majore ale actualei etape 
de dezvoltare a societății noastre, 
care impune ca o necesitate obiecti
vă. o dată cu făurirea și perfecțio
narea bazei tehnico-materiale a noii 
orinduiri, dezvoltarea conștiinței so
cialiste. formarea omului nou.

Atit conținutul dezbaterilor, cit și 
orientarea planurilor de măsuri adop
tate reliefează că organizațiile de par
tid au luat curs hotărit spre realizarea 
unei cerințe de însemnătate decisivă 
pentru înfăptuirea obiectivelor pro
gramului de educare comunistă a 
întregului popor — creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de partid 
in toate domeniile activității politi
co-educative, sporirea combativității 
revoluționare și a spiritului militant 
al întregii activități politice, ideolo
gice și de educare comunistă a ma
selor. ca parte componentă insepara
bilă a operei de edificare a noii orin
duiri sociale.

România
unor prestigioase 
reuniuni științifice 

internaționale

Un nou „orășel*4 al Timișoarei
TIMIȘOARA. — (coresponden

tul „Scinteii". C. Ioana). In zona 
urbanistică din nord-vestul ora
șului de pe malurile Begăi se 
află in construcție un nou an
samblu de locuințe. Datorită rit
mului intens in care se desfă
șoară lucrările de execuție, în
cepe să-și etaleze o parte din 
contururile sale definitive. O 
bună parte din blocurile prevă
zute să se construiască aici sint 
sau urmează să intre in fază 
de finisaj. Primul dintre ele a

și fost dat in folosință. Pînă la 
sfirșitul anului, aici vor fi pre
date locatarilor 1 500 de aparta
mente. Noul ansamblu, cel de-al 
doilea din această parte a Ti
mișoarei, va fi, de fapt, un ade
vărat orășel, care va avea, in 
final, mai bine de 10 000 de a- 
partamente. Noul microraion va 
cuprinde, de asemenea, com
plexe comerciale, unități de de
servire, instituții social-cultu
ral e.

V
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I
I

tatr
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Bărbierul din Sevilla — 
19,30.• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti — 
20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Grădina de vară He
răstrău) . Domnișoara de Belle- 
Isle — 20.
• Teatrul „Const. Tănase“ (la 
Grădina Boema) : Sonatul Lunii — 
20.• Teatrul „Țăndărică0 (Sala din 
CL Victoriei) : Șoricelul și păpu
șa - 11.• Comitetul pentru Cultură și 
Artă al Municipiului București fia 
rotonda scriitorilor din parcul Cls- 
mieiu) : Spectacol de sunet și lu
mină — 19,30; 20,15.

Săptămina care se Încheie a con
firmat un fapt care a început să 
intre in noua noastră tradiție, alătu- 
rindu-se celor care contribuie la de
finirea poziției in lume a României 
socialiste. Țara noastră a găzduit si
multan două mari reuniuni ale oa
menilor de știință : cea de-a XXI-a 
Conferință internațională Pugwash 
(cu participarea a peste 100 de sa- 
vanți — laureați ai Premiului No
bel, specialiști și experți, reprezen
tanți ai unor universități și asociații 
științifice din 32 de țări) ; al IV-lea 
Congres internațional de logică, me
todologie și filozofia științei (la care 
au participat 800 oameni de știință 
de renume mondial din 40 de țări).

Importanța problemelor dezbătute 
in cadrul acestor reuniuni, amploa
rea participării, ca și largul lor ecou 
internațional învederează cu atit mai 
mult semnificația faptului că ele și-au 
desfășurat lucrările in țara noastră. 
Declarațiile făcute de la tribuna a- 
cestor congrese de proeminente per
sonalități științifice din diferite con
tinente, ca și interviurile publicate 
in ziare au relevat că rațiunea aces
tei opțiuni constă in prestigiul și au
toritatea dobindite de România socia
listă peste hotare ca urmare a ma
rilor progrese realizate in dezvoltarea 
civilizației materiale, ca și în înflo
rirea vieții spirituale a națiunii, a 
atențieȚdeosebite pe care partidul și 
statul nostru o acordă stimulării 
cercetării științifice, precum și a con
secvenței neabătute cu care țara 
noastră promovează o politică exter
nă consacrată dezvoltării relațiilor 
dintre toate popoarele, cooperării in
ternaționale în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice intre state cu 
orinduiri sociale deosebite, ca o con-

diție a creării unui climat de destin
dere, încredere și înțelegere intre 
popoare.

Relevind — in mesajul adresat par
ticipant lor la Congresul internațio
nal de logică, metodologie și filozofia 
științei — înalta considerație pe care 
guvernul și poporul român o acorda 
rolului științei in organizarea pe 
baze mai raționale, mai echitabile, a 
societății omenești, a relațiilor intre 
state, tovarășul Nicolae Ceaușescu iși 
exprima speranța că dezbaterile con
gresului vor putea influența prin 
spiritul lor progresist procesele în
noitoare ale lumii de azi, vor exerci
ta o inriurire pozitivă asupra activi
tății oamenilor politici, astfel ca a- 
ceasta să țină tot mai mult seama 
de realitate, de cerințele legilor a- 
biective, de logica dialectică a vieții, 
pentru a contribui la promovarea 
noului, la realizarea aspirațiilor po
poarelor spre libertate și dreptate 
socială, spre o viață mai bună, spre 
pace, prietenie și colaborare interna
țională.

In această optică a responsabilită
ții oamenilor de știință față de desti
nul umanității, a înaltei lor obliga
ții de a pune cuceririle științei in 
slujba idealurilor de pace, justiție și 
progres, in cursul discuțiilor purtate 
cu prilejul recepțiilor oferite in o- 
noarea participanților la Conferința 
Internațională Pugwash și la Con
gresul internațional de logică, meto
dologie și filozofia științei, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România a subliniat că prin 
insăși misiunea lor de pionieri ai cu
noașterii oamenii de știință sint che
mați să se situeze tot mai mult de 
partea noului in lupta împotriva a 
tot ce este învechit și retrograd, de 
partea uriașelor forțe sociale ce mi
litează pentru progres, pentru acce
lerarea transformărilor revoluționare 
din lumea contemporană.

Dialogul purtat în cadrul acestor 
întîlniri a dat prilej participanților 
să-și exprime satisfacția pentru con
dițiile asigurate bunei desfășurări a 
acestor reuniuni internaționale, pre
cum și deosebita apreciere pentru 
acțiunile întreprinse de România in 
vederea dezvoltării relațiilor de co
laborare dintre state, contribuția ță
rii noastre la înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate și progres social ale po
poarelor.

Găzduirea unor manifestări de o 
asemenea însemnătate constituie, în 
mod indiscutabil, încă o ilustrare 
elocventă a prestigiului internațional 
al României socialiste.

• Marele premiu (film pe ecran 
panoramic, două serii) : SALA 
PALATULUI - seria de bilete 
3 831 - 10.30; (3 830) — 19.
• 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; 17,15; 20,30, la grădină - 
19,30.
• Cîntărețul buclucaș : FESTI
VAL - 0; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Asediul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVITA - 
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; 10; 19,30, GRADINA
DOINA — 19,30.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI - 
9,30; 12,15; 16; 19.
• Simon Bolivar : EXCELSIOR —
8,45; 11; 13,30: 16; 18,30; 21, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,
GRADINA HERĂSTRĂU - 19,30, 
GRADINA AURORA - 20,15.

90 de ani de la nașterea lui

GEORGE BACOVIA
Privilegiul

poetului
Nimeni nu m-a emoțio

nat. vreodată ca prezența 
fizică nemijlocită — așa 
cum m-a impresionat fiin
ța poetului Bacovia. L-am 
văzut o singură dată, dur 
retina memoriei păs
trează intactă imaginea sa 
de ascet blind și absent, 
figura sa stranie și stins- 
arzătoare de proletar inte
lectual. El întruchipa o 
lume atît de strins con
centrată in sine, ineît ză- 
rindu-1 am avut senzația 
că obiectele tac, înflorate 
de o domoalâ și treptată 
revelație lăuntrică. Baco
via avea un pas de om 
singuratic, o 
parte, care 
proape automat o cores
pondență stranie intre lu
mina unei încăperi și am
bianța sa sufletească. Am 
perceput, atunci, privin- 
du-1 fascinat pe George 
Bacovia, acel privilegiu al 
poetului, care, in oricare 
clipă a vieții sale, rapor
tează. fiecare gest la pro
priul destin spiritual. Ba
covia mi-a apărut astfel 
ca un om pe care și gîn- 
durile il vizitează în șoap
tă, neindrăznind parcă să 
îl privească în față.

Poetul avea într-adevăr 
o înfățișare ce s-ar putea 
numi întoarcerea in sine 
insuși a spiritului. Poe
zia lui imi pare a fi pro
priul său conținut. Deși 
prin simbolurile sale e 
legată adine de senzații
le cele mai intime, de 
ceea ce putem numi e- 
venimentele interioare ale

pas de om 
reverie 

realiza a-

conștiinței, poezia sa 
pune totodată in comu
nicare cu tot ceea ce este 
mult mai mult decît indi
vidual in om. Străin și 
respins intr-o lume străi
na și de neînțeles pentru 
el. lansind, in contrapunc- 
turi strălucitoare, cuvin
tele. de o sensibilitate u- 
nică, pe pista de zgură 
sau mai degrabă de 
plumb a ritmurilor sale. 
Bacovia conferea vaste 
dimensiuni trăirii indivi
duale. Lumea întreagă 
părea să-și fi înfipt ră
dăcinile in nervii poetu
lui. astfel incit legă
turi invizibile racordează 
intr-un dureros ansamblu 
senzitiv imaginile răsfrin- 
te in memoria eului : 
„De-atitea nopți aud 
plouînd / Aud materia 
plîngînd... / Sint singur, și 
mă duce-un gind / Spre 
locuințele lacustre".

Această poezie, pe drept 
cuvînt extraordinară, în 
care ceața și ploaia se e- 
ternizează și devin din 
manifestare meteorolo
gică mod de existență a 
materiei, figurează aici un 
fel de cosmos, foșnind în 
ritmul diastolelor unei 
inimi rănite in adlncurile 
sale necunoscute.

Destinul și arta lui sint, 
așa cum s-a spus, un re
fuz nedefinit de a fi cev3 
anume într-o lume a a- 
lienării, a rânduielilor 
burgheze. Senzația dedu
blării de sine și a multi
plicării in oglinzi obosite 

■ și dorul după acel „ver
de crud" al copilăriei

prelungindu-și ecoul sfi- 
șietor în conștiința tîrzie 
a poetului matur — toate 
împreună comunică tris
tețea unei iremediabile o- 
poziții dintre ideal și 
real, dar nu și dis
perarea care să facă im
posibil contactul cu reali
tatea.

Bacovih îmi apare azi ca 
un poet aparte, dlntr-o 
specie ciudată, fosfores
centă, dare Iubea crepus
culul și penumbra ca me
dii ale unui nedefinit re
fuz față de incoerența c- 
sențială a unei civilizații

străine omului, refuz care 
reflecta criteriile și re
perele visate ale unei 
lumi superioare. încerc a- 
deseori cu o rară emoție, 
la lectură, experiența me
lancolicei desfătări pe 
care o poate trezi, in noi, 
simpla percepere a unui 
singur ton sau a unei sin
gure culori bacoviene, 
perceperea banalului, de
venit priritr-o bruscă ilu
minare a eului nostru se
cret pisc sufletesc și ar
tistic.

Cezar BALTAG

Artist al demnității umane
rile sufletului, consumarea mută a 
revoltei ce agita aproape continuu 
atit viața sa. cit și a lumii din preaj
mă, toate acestea au creat imaginea 
poetului însingurat, refugiat departe 
de seismele și marasmele unei so
cietăți potrivnice pe care o detesta. 
Din această izolare fortuită s-a năs
cut acea notă aparte de melancolie, 
de tristețe difuză ajungind la accen
te de pesimism agonic care-i stră
bate poezia. Considerat nu o dată 
ca exprimind condiția învinsului fără 
speranța de a afla un răspuns ma
rilor probleme sociale care animau 
Viață societății fomânești interbelice, 
poezia lui Bacovia, in tonalitatea sa 
atit de lirică, apare totuși, prin con
trast, ca purtătoarea unui mesaj 
protestatar. critic, exprimat in
tr-un limbaj de o singularii sensi
bilitate. Incapabil să schițeze, in 
ordinea dominată de evenimen
tul concret, palpabil, gestul ve
hement de opoziție, opera lui — prin 
cele mai reprezentative creații cu
prinse, succesiv, in volumele „Plumb", 
„Scintei galbene", „Cu voi". „Come
dii in fond" și „Stanțe burgheze". — 
rostește însă una din cele mai emo
ționante și lucide condamnări ale 
erei burgheze, denunțind aparenta 
stabilitate burgheză și profețind 
amurgul 'înflăcărat : „Pe cind lasă- 
amurgul flăcări ' Pe-un final ce se 
anunță, ' Pe-un decor miliardar", 
versuri publicate în Viața literară, 
în 1930. In același sens și-a consu
mat poetul și ultima etapă, iarăși 
contrapunctică. a vieții sale, cind ii 
este dat să consemneze, în 1956, prin 
aceeași deprindere a trăirii întru 
sens și esență : „Mi-am realizat / 
Toate profețiile / Politice. ! Sint fe
ricit... ! Frumos / Este cerul / Senin, 
sau rninios. ’ Un aforism celebru / 
Te face să trăiești... / Nu-i miini, / 
Nici azi, / Nici ieri, — / Timpul..." 

Impusă destul de tîrziu, printr-o 
mișcare ce lărgea cercul admirato
rilor ei, de la puținii prieteni lite
rari pină la publicul care, astăzi, re
cunoaște și probează audiența na
țională a acestei poezii. opera lui 
Bacovia nu poate fi înțeleasă, 
in semnificațiile și valoarea ei,’ ade
vărate, numai cu ajutorul vechilor 
propoziții despre poetul tîrgului plo
ios și al tristelor romanțe. Oricît de 
adine implantate ar fi in poetica 
bacoviană, oricît material sugestiv ar 
furniza lecturii, gârantind, in mare 
măsură, succesul ei de public, deve
nit o realitate, cele două dominante 
prin care a fost ea explicată, adică 
muzicalitatea specifică și calitatea 
vizualizantă a versului, pot păstra 
astăzi numai o funcție auxiliară.

Ceea ce este mare, specific, și, 
poate chiar inegalabil în arta 
poetului famine modul în care opera 
lui dă seamă, prin cele mai umile 
amănunte ale ambianței concrete, 
despre sensurile ultime ale existen
ței. în semnificațiile ei cele mai 
intime, dar și cele mai ramificate, 
pînă la ipostazele unor astfel de 
mărunte notații concrete, poezia lui 
Bacovia se cere văzută, printr-uu 
dublat efort de abstractizare și con
cretizare, in realitatea concentrică și 
etajată a traiectoriilor de sensuri. 
Niciodată versul acestui poet nu are

Se împlinesc, in aceste zile, nouă
zeci de ani de la nașterea lui 
George Bacovia, poet a cărui dis
cretă prezență fizică iși găsește mă
sura numai in contrastul oferit de 
o operă încărcată cu un plus de 
viață, suferință și meditație vizionară 
pe care acuta confruntare dintre eul 
poetic și sensurile cele mai grave 
ale existenței I-au adus la forme 
uneori paroxistice. Incertitudinea 
care plutește in jurul adevăratei 
date de naștere a poetului (5 -sau 6 
septembrie 1881. la Bacău) și pe ca~e 
el însuși ține s-o păstreze, sau, în 
orice caz. nu se preocupa s-d risi
pească. exprimă și preludiază cum 
nu se poate mai bine o viață in care 
avinturilor li s-au topit, nu o dată, 
aripile, revoltele au fost înăbușite 
in geamăt intern, elanurile construc
tive generoase s-au năruit de măci
narea unor timpuri ostile ; nimic 
mai anodin și comun decît biogra
fia reală a celui care era înscris 
in acte de stare civilă cu numele, 
foarte comun și el. Gheorghe Va- 
siliu, și pe care istoria literară 
il consemnează cu pseudonimul Ba
covia. Poetul pare a se fi sustras 
deliberat și programatic, „mihnit de 
crimele burgheze, fără a spune un 
cuvînt". existenței concrete, pentru 
care nu și-a cultivat nici o încli
nare. refugiindu-se, in schimb, in 
universul operei in care pare a-și 
trăi adevărata viață, ca persona
jul principal și cel mai oropsit tot
odată al unei pustiitoare drame, erou 
tragic și martor acuzator, multipli; 
cat in ipostazele celor „învinși 
pe veci pierduți... / Ori in taverne, 
ori în mansarde. / Ș'i-acei nebuni, 
rătăcitori, tăcuți, / Gesticulind pe 
bulevarde...", ori, altădată, in contur 
amenințător : „...Dar noteaZă-n car
tea vremii / Filozoful proletar : / 
Greve, singe, nebunie, / Foame, / 
Plinset mondial..." Viața lui Bacovia 
ni se arată numai prin tehnică de 
contrast, asemeni unui clișeu nega
tiv de film, din succesiunea eveni
mentelor ei concrete — studiile între
rupte, încercările gazetărești, expe
riențele de funcționar și cele, mai 
dese, de perpetuu solicitant al unui 
post ; adevărul ei se dezvăluie mai 
pregnant din opera scrisă, mărturie 
a celui mai curat elan spre idealu
rile nobile ale umanității, dar șl a 
unei drame in care eroul este strivit 
sub dărimăturile unei lumi al cărui 
final insuși îl anunțase cu gest acu
zator. Dar mai înainte de a ajunge 
la această încheiere — un cogito lu
minos, pulsind de viață — lirica, ca 
și întreaga existență a lui Bacovia, 
au străbătut și, implicit, au expri
mat uneori nuanțat, cel mai adesea, 
însă, difuz, reacțiile unui creator ex
trem de sensibil la solicitările unui u- 
nivers social ostil afirmării personali
tății umane. în cea mai mare parte a 
sa, poezia bacoviana poartă însemnele 
acestei realități sociale dureroase, cu 
reverberații acute în însăși atitudi
nea creatorului în fața vieții, în 
fața nedreptății și a suferinței. De 
aceea, o anumită claustrare în pro- 
pria-i individualitate, însingurarea în 
suferință, tăinuirea intimistă a sen
timentului nedreptății — la care era 
totuși atit de sensibil — în adincu-

un sinpar timbru șl un singur ecou 
semnificativ, oricît de simple și chiar 
rudimentare ni s-ar arăta mijloaceie 
lui de expresie ; poezia lui iși dez
văluie marea încărcătură meditativă 
in timp ce este activ și chiar pro
testatar socială, descriptivă ori evo
catoare, lirică și chiar romanțios 
sentimentală. Ca să putem aproxima 
secretul originalității ei, sintem che
mați să nu uităm că aproape tot
deauna toate aceste deschideri sau 
cîteva dintre ele se realizează sin
cronic prin suprapuneri de sensuri, 
de preferință majore peste notații 
minore, realizate cu atîta firească 
spontaneitate și efect artistic incit, 
pe drept cuvînt, interpretarea nu 
știe să aleagă între soluția intuiției 
pure sau cea a maximului artificiu 
In acest sens, dacă se poate vorbi 
despre un nucleu problematic de 
factură tragică al operei lui Bacovia. 
aceasta numai cu prețul unei abstrac- 
tizatoare despuieri a versului de în
velișul lui concret și aromele aces
tuia.

în ipostaza ei socială, drama ba- 
coviană are un protagonist mai con
cret și individualizat : proletarul in
telectual cu ascendență literară ne
mijlocită in scrisul militant al me
diilor socialiste de la sfirșitul vea
cului trecut. Dacă adresa socială a 
poeziei lui Bacovia are o dublă ori
gine, o dată in poetica socială dina
mică, antiburgheză, a lui Macedonski, 
a doua oară în literatura Contem
poranului și a grupărilor simpati
zante sau continuatoare, eroul său 
protestatar continuă numai linia de
mocratică a mediilor direct influen
țate de mișcarea muncitorească. Ver
sul lui Bacovia, prelungind și ampli- 
ficind rezonanțe din Petică și Tra- 
dem. păstrează nealterată atitudinea 
anti-burgheză macedonskiană în for
mele ei cele mai violent sarcastice. 
Copleșitoare prin forța expresiei, dar 
și prin aspectul neexplicat, de pro
blemă in fața căreia exegeza trebuie 
să-și tempereze avînturile, rămine 
asocierea atit de strînsă, de natura 
unei determinări directe, dintre ros
tirea cea mai clară și categorică a 
sentinței de moarte a lumii burghe
ze și undele de semnificație cele 
mai generale și îndepărtate pe care 
ea le cuprinde și declanșează totoda
tă. Poezia română a primei jumă
tăți a secolului nostru păstrează de 
la Bacovia un vers cu o adresă so
cială protestatară directă și precisă. 
Ne aducem doar aminte : „Din ză
rile ce se deschid / Se duc neințeleși 
ghețari — I Sub cer cu cintece și 
flori, / Sculați, ai muncii proletari 
O poezie în stare să difuzeze larg 
sensurile problematicii sociale spre 
spațiul cuprinzător al unei proble
matici general umane. Un principiu 
de artă majoră și totală învestește 
experiența artistică a poetului cu o 
mare valoare și înaltă demnitate, 
justificind din plin atit larga ei au
diență de public, cît și prestigiul de 
care se bucură în fața criticii și a 
istoriei literare. Calități prin care 
opera lui Bacovia se recomandă fon
dului celui mai reprezentativ, d® 
clasicitate, al valorilor noastre na
ționale.

Mircea TOMUȘ

• Brigada Diverse în alerta : 
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-

cinema
DERN - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30.
• Săptămina nebunilor : FEREN
TARI - 15,30; 17,45; 20, COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Floarea soarelui : PACEA — 
15,45; 18; 20, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30, POPULAR - 15,30; 18; 
20.15.

• Cum am declanșat al doileu 
război mondial : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE 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; 10,15; 20.30.
• Război și pace (seriile III și IV). 
CINEMATECA (sala Union) — 9: 
12,15; 15,30; 19.
• Meridianul zero : DRUMUL SĂ
RII - 15,30; 17,45; 20.
• Un Italian în 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.
• Un loc pentru îndrăgostiți :
VICTORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18, la grădină — 20, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : LU-

MINA — 9—16 în continuare : 18,15; 20,30.
• ÎI cunoașteți pe Urban ? : UNI
REA — 15,30; 18.
• Notre Dame de Paris : VIITO
RUL — 15,45: 18; 20,15.
• Direcția Berlin : MUNCA - 16; 16; 20.
• Program dc desene 
pentru copil : DOINA —
• Roata vieții : DOINA 
13.45; 16; 18,15: 20,30.
• O floare și doi g..---- - .
CRINGAȘI — 10; 15,30; 19, VITAN
— 16. la grădină - 20. LAROMET
— 10: 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. GRADINA FESTI
VAL 19,30.
• Jandarmul se insoarâ : GRADI
NA UNIRE.', 20.

animate
10.
— 11.30;

grădinari :

9:
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COMUNICAT COMUN
privind vizita delegației 

Partidului Comunist din Spania
(Urmare din pag. i)

Comuniștii români urează din 
toata inima Partidului Comunist 
din Spania noi succese in activita
tea sa neobosită pentru unirea tu
turor forțelor democratice și pro
gresiste in lupta împotriva reacțiu- 
Tui. pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor popu
lare. pentru o Spanie liberă, de
mocrată și prosperă, pentru socia
lism.

Delegația P.C R. a informat des
pre activitatea partidului. în frun
tea întregului popor român, pentru 
îndeplinirea cli succes a planului 
de dezvoltare a României pe pe- 
ri&ada 1966—1970 și trecerea la 
aplicarea prevederilor noului plan 
cincinal, despre realizările obținu
te în industrializarea accelerată a 
țarii, în făurirea unei agriculturi 
moderne, in dezvoltarea științei, in 
ridicarea nivelului material și cul
tural al poporului, în promo- 

Tvarea democrației socialiste, des
pre recentele măsuri în vederea 
educării comuniste, revoluționare 
a tuturor celor ce muncesc, des
pre eforturile depuse in toate sec
toarele vieții sociale in vederea 
realizării obiectivului trasat de 
cel de-al X-lea Congres al parti
dului — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Delegația Partidului Comunist 
din Spania a exprimat mulțumiri 
Partidului Comunist Român pen
tru dovezile de solidaritate fră
țească manifestate față de Partidul 
Comunist din Spania, pentru soli
daritatea sa față de cauza luptei 
forțelor democratice spaniole.

Delegația spaniolă a felicitat 
P.C.R. pentru succesele obți
nute in construcția socialistă, 
reușind într-o perioadă istori
că scurtă să-și transforme 
țara, înainte agrară și înapoiată, 
intr-un stat socialist multilateral 
dezvoltat. în Republica Socialistă 
România se dezvoltă o industrie cu 
o tehnică foarte avansata, se mo
dernizează agricultura, iar cultura 
se află deplin in slujba poporu
lui, se depun eforturi serioase 
pentru lărgirea și aprofundarea 
democrației socialiste, pentru o cit 
mai larga participare a muncito
rilor la conducerea societății ; na
ționalităților conlocuitoare li se 
garantează condiții economice, po
litice și sociale pe deplin egale, 
posibilitatea folosirii limbii, dezvol
tării culturii lor. asigurarea tuturor 
drepturilor cetățenești.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda satisfacție in legătură cu 
extinderea și 'întărirea continuă a 
legăturilor tradiționale de strinsă 
prietenie internaționalistă și cola
borare tovărășească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania. Ele au dat o 
înaltă apreciere intîlnirilor și con
vorbirilor, tot mai frecvente în ul
timii ani. între tovarășii Dolores 
Ibârruri. Santiago Carrillo și to
varășul Nicolae Ceaușescu, între 
alți conducători ai celor două 
partide, desfășurate intr-un spirit 
tovărășesc, de stimă, încredere și 
înțelegere reciprocă.

Cele două partide își afirmă ho- 
tărîrea de a dezvolta în continua
re relațiile prietenești dintre ele. 
pe baza marxism-leninismului și 
solidarității internaționaliste, a e- 
galității în drepturi, a neamestecu
lui în treburile interne, stimei și 
respectului reciproc, considerînd că 
aceasta corespunde intereselor ce
lor două partide și popoare, intere
selor mișcării comuniste și munci
torești internaționale, cauzei luptei 
generale antiimperialiste.

P.C. din Spania subliniază că 
realizările României, ca și ale ce
lorlalte țări socialiste, sînt un fac
tor stimulator in lupta pentru li
bertate a poporului spaniol, în 
lupta tuturor popoarelor care mi
litează împotriva imperialismului, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare. pentru progres și socialism, 
urmind propria cale bazată pe 
particularitățile naționale și ținînd 
seama de condițiile internaționale 
date.

Cele două partide subliniază în
semnătatea capitală pe care o are 
pentru lupta antiimperialistă, pen
tru cauza socialismului și progre
sului existența celor 14 state so
cialiste, ale căror popoare edifică 
o orinduire socială de același tip, 
se călăuzesc de ideologia marxist- 
leninistă și sint animate de a- 
celeași țeluri ale comunismului. 
Pentru intărirea solidarității din
tre țările socialiste un rol hotări- 
tor are respectarea in relațiile din
tre ele a principiilor marxism-le
ninismului și internaționalismului 
proletar, ale egalității in drepturi, 
independenței și suveranității na
ționale. neamestecului în treburi
le interne, întrajutorării tovără
șești și avantajului reciproc. Clă
dite pe asemenea temelie, relațiile 
dintre țările socialiste sint menite 
să contribuie la dezvoltarea eco
nomică. socială ș’ politică a fie
cărui stat in parte, la înflorirea fie
cărei națiuni socialiste și. prin a- 
ceasta. să demonstreze, superiorita
tea socialismului și în domeniul 
relațiilor interstatale, să sporească 
forța lui de atracție.

Cele două partide consideră că 
epoca noastră de profunde trans
formări sociale reliefează rolul și 
răspunderea uriașă ce revin parti
delor comuniste și muncitorești,

București, 4 septembrie 1971. 

mișcării comuniste internaționale 
in mersul înainte al omenirii, fap
tul că înfăptuirea cu succes a mi
siunii lor depinde, intr-o măsură 
esențială, de lupta lor unită sub 
steagul marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

P.C.R. și P.C.S. subliniază vala
bilitatea și însemnătatea aprecie
rilor Consfătuirii partidelor comu
niste și muncitorești din iunie 1969 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
cu toRte țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu privire la normele de relații în
tre aceste partide. „Baza relațiilor 
reciproce intre partidele frățești — 
se arată în documentul adoptat la 
consfătuire — o constituie princi
piile internaționalismului proletar, 
solidarității si sprijinului reciproc, 
respectării independenței și egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne ale altor partide. 
Respectarea riguroasă a acestor 
principii este condiția necesară a 
dezvoltării colaborării tovărășești 
mtre partidele frățești, a întăririi 
unității mișcării comuniste".

în acest, sens, ambele partide au 
evidențiat necesitatea depunerii de 
eforturi în direcția restabilirii re
lațiilor intre toate partidele comu
niste. de a nu se întreprinde nimic 
:n sens contrar, de a se face totul 
pentru depășirea dificultăților și 
strîngerea legăturilor intre toate 

P.C.R. și P.C.S. 
sint hotărîte să acționeze in acest 
spirit și în viitor.

P.C.R. și P.C.S. consideră câ nu 
este nevoie in nici o parte a lumii 
de vreun centru conducător în 
mișcarea comunistă. Marea diversi
tate de condiții în care partidele 
comuniste își desfășoară activitatea, 
necesitățile luptei cer studierea și 
luarea in considerare a particulari
tăților fiecărei țări, elaborarea de 
către fiecare partid comunist a 
liniei sale politice proprii în con
formitate cu cerințele legilor gene
rale ale dezvoltării sociale, cît și cu 
condițiile concrete din fiecare țară.

Unitatea mișcării comuniste, in
fluența ei asupra dezvoltării con
temporane sînt condiționate în mod 
direct de unitatea și capacitatea de 
luptă a fiecăruia dintre detașamen
tele sale. De aceea, îndatorirea 
internaționalistă primordială a fie
cărui partid este de a apăra și 
întări unitatea rîndurilor sale, de 
a manifesta cea mai mare grijă 
pentru apărarea unității fiecărui 
partid, de a nu încuraja existența 
și lupta fracționistă într-un alt 
partid.

Potrivit părerii comune a celor 
două partide, apariția unor deo
sebiri de păreri între partide, în 
virtutea diversității de condiții sau 
a altor factori, nu trebuie în nici 
un caz să afecteze dezvoltarea unor 
relații tovărășești, să genereze 
suspiciuni și animozități, să ducă 
la condamnări, etichetări și bla
mări, care nu pot elucida proble
mele în suspensie, ci, dimpotrivă, 
favorizează doar înăsprirea ra
porturilor. Problemele nerezolvate 
și divergente pot fi soluționate 
numai pe calea discuțiilor principi
ale, de la partid la partid, de la 
conducere la conducere. în spiritul 
încrederii și stimei reciproce.

Cele două partide se pronunță 
pentru dezbaterea principială, pe 
baza concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și viață, a 
fenomenelor sociale contemporane 
și ale construcției socialiste, împo
triva oricărei închistări și osificări 
a gîndirii vii — necesitate a luptei 
revoluționare, a dezvoltării crea
toare a marxism-leninismului.

Corespunzător necesității unirii 
celor mai largi forțe sociale în lup
ta împotriva imperialismului, pen
tru libertate și independență, pen
tru progres și pace, cele două par
tide subliniază importanța promo
vării relațiilor cu alte detașamente 
ale clasei muncitoare, cu partidele 
socialiste, cu partide, sindicate și 
alte organizații democratice și pro
gresiste.

In aprecierea situației interna
ționale, P.C.R. și P.C.S. pornesc de 
la faptul că, in ciuda desfășurării 
contradictorii a evenimentelor, 
tendința dominantă a dezvoltării 
contemporane este și rămîne creș
terea continuă a forțelor progre
sului și socialismului in întreaga 
lume. Pe toate continentele, noi și 
noi forțe sociale din cele mai di
verse se înrolează in lupta antiim
perialistă, pentru progres și pace ; 
scuturînd jugul asupririi coloniale, 
popoarele tinerelor state indepen
dente aspiră la o dezvoltare nouă, 
progresistă, care să asigure inde
pendența economică și politică, ri
dicarea nivelului de trai și o liber
tate reală.

Redeșteptarea a zeci și zeci de 
națiuni care năzuiesc spre o viață 
liberă, demnă și militează pentru 
respectarea dreptului inviolabil de 
a fi stăpîne pe destinele lor, de a-și 
organiza viața potrivit voinței pro
prii, confirmă pregnant că națiu
nea, departe de a ii o categorie 
perimată și de a-și fi epuizat rolul 
său istoric, rămine și va mai con
stitui timp îndelungat o bază im
portantă a dezvoltării umane și 
sociale. Progresul’ omenirii spre 
țeluri mai inalte, spre comunism, 
trece prin dezvoltarea economica, 
socială și culturală a națiunilor, 
prin afirmarea și cooperarea lor. 
In actuala etapă, sentimentul na
țional, lupta pentru eliberare na
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țională reprezintă o componentă 
foarte importantă a mișcării 
revoluționare mondiale, a lup
tei antiimperialiste, pentru asigura
rea păcii. Partidele comuniste sînt 
stegarii adevăratelor interese națio
nale, care nu se contrazic, ci se 
împletesc strîns cu aspirațiile 
înaintate ale tuturor popoarelor ; 
comuniștii sînt, în același timp, pa
triot! și internaționaliști.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Spania condam
nă în modul cel mai categoric po
litica imperialismului de dominație 
economică și politică, de atacuri 
la adresa libertății și ființei națio
nale a popoarelor, de agresiune di
rectă împotriva integrității terito
riale a unor state suverane, precum 
și orice amestec în treburile inter
ne ale altor state și popoare. Atîta 
timp cît există imperialismul, se 
menține și pericolul unui nou 
război mondial. Este convingerea 
fermă a celor două partide că for
țele păcii și progresului, în conti
nuă creștere și afirmare, sînt su
perioare imperialismului ; acționînd 
unite, ele pot împiedica planurile 
agresive ale imperialismului, pot 
asigura promovarea unei politici 
internaționale de înțelegere și cola
borare, pot face să triumfe pacea 
în lume. Este de aceea un coman
dament major al luptei revoluțio
nare de a milita neobosit, ferm 
pentru realizarea coeziunii tuturor 
forțelor revoluționare, a uriașului 
front mondial antiimperialist.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Spania afirmă 
și cu acest prilej sentimentele de 
profundă solidaritate militantă cu 
lupta dreaptă a Vietnamului eroic, 
a celorlalte popoare din Indochina 
pentru respingerea agresiunii, pen
tru salvarea națională, independen
ță și un viitor pașnic. Cele două 
partide susțin programul în șapte 
puncte prezentat la conferința cva- 
dripartită de la Paris de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud — pro
gram care oferă o bază realistă, 
constructivă pentru instaurarea 
păcii în Vietnam. P.C.R. și P.C.S. 
se pronunță ferm pentru înceta
rea agresiunii, retragerea imediată 
și completă a trupelor S.U.A. din 
Indochina, pentru crearea condi
țiilor ca popoarele vietnamez, lao
țian și cambodgian să hotărască 
singure în problemele lor interne, 
fără nici un amestec din afată.

P.C.R. și P.C.S. se pronunță cu, 
hotărîre împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, a oricăror 
forme de asuprire și dominație im
perialistă, împotriva discriminări
lor rasiale, sînt solidare cu lupta 
mișcărilor de eliberare națională, 
a statelor recent eliberate pentru 
cucerirea și consolidarea indepen
denței, pentru afirmarea suverani
tății și demnității lor naționale, 
pentru transformări sociale progre
siste și un viitor mai bun. Ele se 
pronunță cu hotărîre pentru res
pectarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, căile dezvoltării sale, 
fără amestec din afară.

în fața represiunii ce s-a abătut 
acum asupra patrioților și revolu
ționarilor din Bolivia, cele două 
partide își manifestă cea mai fier
binte solidaritate cu lupta lor, con
vinse că nu va putea fi înăbușită 
în sînge cauza libertății. De ase
menea, ele își reconfirmă spriji
nul față de Cuba revoluționară, față 
de guvernul „Unității Populare" 
din Chile, față de măsurile antiim
perialiste și antioligarhice între
prinse de guvernul din Peru. Cele 
două partide sint solidare cu lupta 
tuturor popoarelor latino-america- 
ne împotriva imperialismului, pen
tru apărarea independenței și su
veranității lor naționale ; ele spri
jină eforturile acestor popoare pen
tru recuperarea bogățiilor naționa
le, punînd capăt dominației mono
polurilor nord-americane.

P.C.R. și P.C.S. manifestă depli
nă solidaritate tovărășească cu 
comuniștii, cu revoluționarii, cu 
toți oamenii progresiști care, în- 
fruntînd temnițele, represiunile și 
persecuțiile reacțiunii interne și 
internaționale, luptă neînfricat, cu 
devotament și abnegație, pentru 
triumful convingerilor, pentru 
cauza eliberării sociale și naționa
le, pentru progres și pace,

în cursul convorbirilor. P.C.R. 
și P.C.S. au relevat necesitatea li
chidării focarelor de război care 
mai persistă în diferite zone ale 
lumii;

Reprezentanții celor două parti
de se pronunță /pentru soluțio
narea conflictului din Orientul A- 
propiat in conformitate cu rezo
luția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din noiembrie 1967. Ei au 
subliniat necesitatea retragerii tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterii drep
tului la dezvoltare independentă a 
tuturor statelor din această zonă, 
reglementării problemelor popu
lației palestinene, în conformita
te cu voința și interesele ei na
ționale.

Susținînd cauza popoarelor ara
be, comuniștii români și spanioli 
subliniază solidaritatea lor de cla
să cu comuniștii și cu celelalte 
forțe revoluționare din aceste țări. 
Ei condamnă executarea comuniș
tilor și patrioților în Sudan, ca și 
orice act de persecuție împotriva 
forțelor progresiste, patriotice — 
acțiuni ce contravin intereselor 

naționale și luptei antiimperialis
te ale acestor popoare.

P.C.R. și P.C.S. consideră că o 
importanță deosebită pentru pace 
in întreaga lume are statornicirea 
pe continentul european a unui 
sistem de securitate care să ducă 
la lichidarea divizării Europei în 
blocuri militare opuse, să ofere 
fiecărei națiuni europene garanția 
față de orice agresiune, de orice 
acte de forță sau amenințare cu 
forța. Pașii decisivi care pot duce 
la înfăptuirea acestui scop sînt : 
lichidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriul altor țări, salvgar
darea și apărarea drepturilor de
mocratice ale popoarelor, lupta 
împotriva focarelor reacțiunii fas
ciste. Calea sigură spre acest o- 
biectiv este dezvoltarea relațiilor 
pe diverse planuri între state, pro
movarea unor relații noi, bazate 
pe respectul independenței și suve
ranității naționale, a egalității in 
drepturi, a neamestecului in trebu
rile interne ale altor țări și avan
tajului reciproc.

Apreciind pașii pozitivi care 
s-au realizat în Europa în direcția 
destinderii, cele două partide se 
pronunță ferm pentru organizarea 
unei conferințe general-europene 
consacrate securității și cooperării, 
cer să se acționeze hoțărît pentru 
trecerea la măsuri practice, ime
diate, la organizarea — fără con
diții prealabile — de întîlniri mul
tilaterale in vederea pregătirii a- 
cestei conferințe, cu participarea 
tuturor statelor interesate. în legă
tură cu aceasta, reprezentanții ce
lor două partide au reliefat impor
tanța depunerii de eforturi în di
recția mobilizării celor mai largi 
forțe sociale, a mișcărilor de cele 
mai diferite orientări și convingeri 
politice, filozofice, religioase, a ce
lor mai largi cercuri ale opiniei 
publice interesate în instaurarea 
unei ambianțe propice înțelegerii 
și încrederii reciproce dintre state.

Părțile apreciază pozitiv trata
tele încheiate între U.R.S.S. și 
R.F.G., intre R.P. Polonă și R.F.G. 
și subliniază necesitatea ratificării 
lor. Ele consideră că acordul asu
pra Berlinului occidental consti
tuie un pas pozitiv pe calea destin
derii și securității în Europa.

Cele două partide se pronunță 
pentru recunoașterea R. D. Ger
mane și pentru stabilirea de re
lații, conform dreptului interna
țional, Intre R.D.G. și R.F.G.

.l\C.R..și P.C.S. au AUbl.inial im
portanța intensificării acțiunilor 
in vederea mobilizării maselor 
largi, a tuturor popoarelor pen
tru a determina trecerea la rea
lizarea unor pași concreți. a 
unor măsuri practice in dome
niul dezarmării, care să ducă la 
lichidarea bazelor militare și re
tragerea trupelor de pe teritorii 
străine, la desființarea blocurilor 
militare și îndeosebi la punerea 
in afara legii a producerii și folo
sirii armelor nucleare și a tutu
ror armelor de distrugere în masă.

P.C.R. și P.C.S. consideră că re
nunțarea la forță și la amenința
rea cu folosirea forței in relațiile 
internaționale constituie un impe
rativ al vieții internaționale.

Cele două partide apreciază că, 
in condițiile internaționale actua
le, coexistența pașnică intre țările 
cu orînduiri sociale diferite este 
o necesitate obiectivă și că ea tre
buie concepută în mod activ prin- 
tr-o intensă activitate de contac
te și întîlniri intre factorii de răs
pundere, recurgerea la tratative 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase sau nerezolvate, intensi
ficarea schimburilor economice și 
culturale, dezvoltarea colaborării 
pe baza egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. în acest sens, 
ambele partide consideră indis
pensabilă recunoașterea rolului 
ce-i revine Republicii Populare 
Chineze in politica mondială, re
stabilirea dreptului legitim al Re
publicii Populare Chineze — sin
gurul reprezentant al poporului 
chinez — în ON U., Consiliul de 
Securitate și în alte organisme in
ternaționale Asemenea evoluție 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor, luptei generale antiimpe
rialiste, pentru progres și pace. 
Experiența internațională de
monstrează că acum, mai mult ca 
oricînd, pentru progresul destin
derii și soluționarea problemelor 
internaționale sînt necesare efor
turi din partea tuturor țărilor lu
mii, mari sau mici.

Cele două părți și-au exprimat 
părerea că vizita în Republica So
cialistă România a delegației 
Partidului Comunist din Spania, 
în frunte cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
P.C.S., convorbirile pe care le-a 
avut cu delegația Partidului Co
munist Român, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R.. au constituit o 
contribuție importantă la dezvol
tarea în continuare a legăturilor 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare tovărășească dintre P.C.R. și 
P.C.S., în spiritul marxism-leninis
mului și internaționalismului pro
letar, în interesul celor două parti
de, al popoarelor român și spaniol. 
Totodată, ele au reprezentat un 
aport însemnat la cauza unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe
rialiste, în lupta pentru pace, de
mocrație, independență națională 
și socialism.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Prefedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, vă rog să primiți 
cele mai vii felicitări pe care vi le adresez în numele poporului malian, 
al Comitetului Militar de Eliberare Națională și guvernului, precum și al 
meu personal.

împreună cu urările noastre de fericire pentru dv. personal și de 
prosperitate pentru poporul român, vă dorim noi succese.

Cu cea mai înaltă considerație,

Locotenent MOUSSA TRAORE 
Președintele Comitetului Militar 

de Eliberare Națională, șeful statului 
și președintele guvernului Republicii 

Mali

Plecarea delegației române la cea de-a IV a
Conferință internațională O.N.U. pentru 
utilizarea energiei atomice in scopuri pașnice
Simbătâ a plecat la Geneva prof. 

Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România la lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe internaționale 
O.N.U. pentru utilizarea energiei 
atomice in scopuri pașnice.

Delegația română va prezenta re
ferate și comunicări atît in sesiunile 
plenare, cit și in cele tehnice și ge
nerale.

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

Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane

SOFIA (Prin telex de la Toma 
Hristov). — Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane au continuat 
simbătâ dimineața cu disputarea tu
rului al treilea. Pe măsură ce ne 
apropiem de finalele competiției, în
trecerile devin mai disputate, victo
riile la tuș se reduc numericește, da
torită faptului că pe podiumul de 
concurs evoluează luptători de va
lori mai echilibrate.

Ion Gibu (cat. 48 kg) a întilnit în 
gala de dimineață pe Aliabadi (Iran), 
vicecampion mondial din 1969. Avan
tajat și de o statură mai mare, acesta 
a încercat numeroase procedee teh
nice, urmărind victoria prin tuș, dar 
nu l-a putut învinge pe Gibu decît 
la puncte. Anticipam că Baciu (cat. 
57 kg) va avea un adversar dificil în 
Ciovici (Iugoslavia), dar nici un mo
ment nu ne-am gindit că un luptător 
atit de experimentat și cu atît de bo
gat palmares internațional va putea 
pierde la puncte (2—3) in fața unui 
debutant. Intr-adevăr, fostului cam
pion mondial nu i-a reușit nici o ac
țiune in cele nouă minute de joc, 
punctele de la activul său datorin- 
du-se avertismentelor date lui Cio- 
viois Acesta și-a adjudecat victoria în 
urma a două fixări din repriza se- 
ciin'dâ. Meciul lui Vîrtosu cu Fiji- 
inoto, (Japonia) Ja categoria J52 kg s-a 
desfășurat sub semnul superiorității 
evidente a campionului mondial din 
anul trecut. Pierzind la diferență 
mare de puncte (1—15), Vîrtosu a pă
răsit definitiv arena mondialelor. 
După două comportări neconclu
dente. azi dimineață Simion Popescu 
a repurtat o victorie prin tuș în fața 
danezului Weirun, in numai șase mi
nute de luptă. La categoria 74 
kg, Ion Enache s-a întilnit 
cu campionul mondial Igumenov 
(U.R.S.S.). Luptătorul român a re
zistat atacurilor in primele două re
prize, dar in min. 8, adus in poziție 
'•ritică pe saltea, a pierdut prin tuș. 
In urma acestei Infringed, Enache a 
ieșit din concurs.

In gala de după-amiază au conti
nuat disputele din turul al treilea la 
categoriile superioare. C. Vlad (cat. 
82 kg) in urma pierderii prin tuș la 
Ilegedus (Ungaria), a fost eliminat 
din întrecere. La categoria 90 kg, 
Neguț a obținut o nouă victorie 
prin tuș, in minutul intîi, in fața 
iranianului Moshtaghi. A treia victo
rie consecutivă a realizat N. Marti- 
nescu (cat. 100 kg). înainte de expi-

în cîteva rînduri
Campionatele internaționale de 

tenis ale S.U.A. de la Forest Hills 
au programat primele partide din ca
drul turului doi al probelor de sim
plu. Jucătorul român Ilie Năstase l-a 
întilnit pe americanul Jeff Borowiak, 
pe care l-a învins in trei seturi cu 
6—2, 6—4, 6—4. In „16—mile" de fi
nală ale competiției, Ilie Năstase îl 
va intilni pe tenismanul australian 
Bob Carmichael.

Au luat sfârșit întrecerile din ca
drul grupelor preliminarii ale cam
pionatului european de polo pe apă 
rezervat echipelor de juniori. Pentru 
faza finală a competiției s-au cali
ficat selecționatele Spaniei, României 
(grupa A) și Ungariei și U.R.S.S. 
(din grupa B).

In ultima zi a preliminariilor a 
fost înregistrată a mare surpriză : 
echipa Ungariei a întrecut cu scorul 
de 6—2 formația U.R.S.S., deținătoa
rea titlului european. într-o partidă 
echilibrată, reprezentativa României 
a învins cu scorul de 6—5 selecțio
nata Iugoslaviei. Punctele echipei 
române au fost înscrise de Manea 
(2), Slavei (2), Pop și Frincu. Alte 
rezultate : (talia — Grecia 9—4 ; 
Spania — Olanda 7—2.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 6, 7 și 8 septembrie. In țară : 
Vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vini in general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se intre 8 și 18 grade, mai 
coborite in depresiuni, iar maxi
mele vor oscila intre 20 și 30 
grade. In București : Vreme 
frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. 
Vint in general slab. Tempera
tura aerului in creștere.

Cu prilejul acestei importante re
uniuni va fi organizată și o mare 
expoziție cuprlnzind realizări din in
dustria nucleară și a aplicațiilor 
energiei nucleare in economie și 
viața socială, la care România iși va 
marca prezența cu un stand, in ca
drul căruia vor fi expuse diferite 
aparate șl instalații de concepție ori
ginală destinate cercetărilor și apli
cațiilor energiei nucleare.

(Agerpres) 

rarea primei reprize, sportivul ro
mân a aplicat un supleu și umerii 
lui Yamaguki (Japonia) au fost fixați 
pe saltea !

La cea mai grea categorie, tinărui 
luptător român Dolipski și Czatari 
(Ungaria) au terminat la ‘ egalitate, 
după ce au primit fiecare cile două 
avertismente pentru pasivitate.

După aceea a început turul al pa
trulea. Avind 5,5 puncte penalizare, 
Gibu a luptat cu vicecampionul 
mondial Zubkov (U.R.S.S.) la care a 
pierdut prin tuș in prima repriză, 
fiind eliminat, deci, din concurs. La 
categ. 52 kg Stoiciu, liber in turul al 
treilea, l-a întilnit după-amiază pe 
Mareau (Franța). Stoiciu a fost deo
sebit de activ in primul rund, cind 
a acumulat 11 puncte ! In reprizele 
următoare el a mai realizat cinci 
puncte, teiminind victorios la dife
rență mare. Stoiciu intră astfel in tu
rul al cincilea, cu 1,5 puncte penali
zare, alături de Donczek (Ungaria) 
3 p ; Kirov (Bulgaria) 3,5 ; Kocerghin 
(U.R.S.S.) 4, ș.a.

In turul al patrulea, Baciu a intrat 
cu cinci puncte penalizare și pentru 
a rămine in concurs îi era necesară 
victoria prin tuș sau la diferență 
mare in partida cu Radmacher 
(R.D.G.). După două reprize echili
brate, in care nu s-a realizat nici un 
punct tehnic, in min. 8 sportivul ro
mân a reușit un tur de cap, adu- 
cîndu-1 pe adversar în tuș !

A doua victorie prin tuș in ziua de 
azi a obținut N. Martinescu, care 
în min. 2 i-a fixat umerii la podea 
lui Gudarzi (Iran) !

Balcaniada 
de atletism
Simbătâ, în mijlocul unui interes 

deosebit, au continuat pe stadionul 
„Dinamo" din Zagreb întrecerile ce
lei de-a 30-a ediții a Jocurilor Bal
canice de atletism. în proba feminină 
disputată pe distanța de 200 m plat, 
atletele românce Valeria Bufanu și 
Mariana Goth au obținut medalia de 
aur și respectiv pe cea de argint cu 
timpurile de 23”8/10 și 24”3/10 Cunos
cuta atletă Vera Nicolici a cîștigat 
cursa de 1 500 m plat, fiind cronome
trată in 4T6”9/10. Ea a avut o adver
sară redutabilă în atleta româncă 
Maria Linca, clasată pe locui doi cu 
rezultatul de 4T9”5/10, care consti
tuie un nou record al României. At
leta bulgară Ivanka Hristova a ter
minat învingătoare în proba de a- 
runcarea greutății cu 17,80 m. Va
lentina Cioltan (România) a primit 
medalia de argint, obținind 16,81 m 
(nou record românesc).

A fost doborît 
recordul lolandei Balaș!
O performanță excepțională, care 

constituie un nou record al lumii, a 
realizat cunoscuta atletă austriacă 
ILONA GUSENBAUER. In cadrul u- 
nui concurs internațional, care a a- 
vut loc ieri la Viena, eă a corectat 
recordul mondial in proba de sări
tură in înălțime cu un rezultat de 
1,92 m. Vechiul record era de 1,91 m 
și aparținea celebrei noastre atlete 
Iolanda Balaș. Este interesant de a- 
rătat că Gusenbauer a trecut de Ia 
prima tentativă peste ștacheta înăl
țată la 1,92 m. în continuare, ia 
1,94 m, ea a ratat toate cele trei în
cercări.

Criminalul Ion Rîmaru 
a fost condamnat la moarte

La Tribunalul Municipiului Bucu
rești s-a desfășurat procesul odiosu
lui asasin Rimaru Ion. ale cărui cri
me comise in Capitală asupra unor 
femei au indignat întreaga opinie pu
blică din țara noastră.

Criminalul și-a recunoscut in in
stanță toate faptele — 3 omoruri deo
sebit de grave, un omor calificat. 6 
tentative de omor deosebit de gra
ve, 5 violuri, o tentativă de viol, o 
tllhărie in dauna avutului obștesc, 
două tilhării în dauna avutului per
sonal, un furt calificat în dauna avu
tului obștesc, 3 furturi calificate in 
dauna avutului personal.

Bestialul asasin a fost condamnat 
la pedeapsa capitală.

(Agerpres)

TELEGRAME

EXTERNE

Comunicat cu privire 
la convorbirile dintre 

Todor Jivkov 
și Georges Marchais

SOFIA 4 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că in comunicatul cu 
privire la convorbirile care au avut 
loc intre Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, și George-. 
Marchais, secretar general adjunct ?1 
P.C. Francez, cu prilejul vizitei pe 
care acesta a făcut-o in R. P. Bulga
ria, se subliniază că a avut loc un 
schimb de informații privind proble
me politice, economice și sociale ale 
celor două țări, activitatea P.C.B. și 
P.C.F.. precum și privind situația in
ternațională și mișcarea muncito
rească.

DECLARAȚIA COMUNĂ 
PERUANO-CHILIANĂ
LIMA 4 (Agerpres). — La încheie

rea vizitei pe care a efectuat-o in 
capitala Perului, președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, și șe
ful statului peruan, Juan Velasco 
Alvarado, au semnat o declarație co
mună in care se evidențiază relațiile 
de prietenie și Înțelegere reciprocă 
existente între popoarele și guver
nele celor două țări. Documentul sub
liniază concordanța punctelor de ve
dere ale celor doua state intr-o serie 
de probleme internaționale impor
tante, in special remarcindu-se ne
cesitatea respectării principiilor ne
intervenției în treburile interne ale 
altor state și dreptul popoarelor la 
autodeterminare. Cele două state, 
se arată în declarație, sînt ho- 
tărîte să continue lupta lor pentru a 
depăși starea de înapoiere economică 
și a ieși de sub dominația capitalu
lui străin. Cei doi președinți și-au 
reafirmat solidaritatea cu popoarele 
care luptă împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului șl a tuturor 
formelor de discriminare rasială. Ei 
au condamnat presiunile politice și 
economice asupra țărilor care au tre
cut la înfăptuirea unor programe de 
reforme social-economice, pe calea 
independenței naționale, în folosul 
propriilor popoare.

★

HELSINKI 4 (Agerpres). — Consi
liul Mondial al Păcii a lansat un apel 
in-care propune ca-prima aniversate a 
victoriei Frontului Unității Populare 
din Chile — 4 septembrie — să fie 
marcată ca ziua internațională de 
solidaritate cu poporul chilian. O 
declarație a secretariatului Coslliului 
Mondial al Păcii remarcă aportul 
guvernului chilian pentru eliberarea 
popoarelor, pentru egalitate și pace 
în Întreaga lume.

Ediție jubiliară 
a Tirgului 

internațional 
de toamnă 

de Ia Viena
Viena se pregătește din nou să 

fie gazdă ospitalieră a tradițio
nalului tirg internațional de 
toamnă care se va desfășura in
tre 5 și 12 septembrie. Deschi
derea oficială a tirgului a avut 
loc simbătâ după-amiază, în pre
zența președintelui federal al 
Austriei, Franz Jonas.

Interesul pentru această ma
nifestare, care anul acesta îm
bracă un caracter jubiliar, ani- 
verstndu-și semicentenarul, este 
demonstrat și de larga și repre
zentativa participare : expun 
2 490 firme austriece și 2 121 fir
me străine, din 36 de țări. 19 
state prezintă expoziții colective 
in marea „Hală a națiunilor.’* 
Aici se află și pavilionul Repu
blicii Socialiste România.

Reunite și grupate intr-o fru
moasă și atrăgătoare prezentare, 
mărfurile și produsele românești 
ilustrează, in ansamblu, avintul 
economiei țării noastre, remarca
bilele ei succese înregistrate de 
la un an la altul. Sint expuse 
convertizoare, electromotoare, 
tipuri noi de televizoare și fri
gidere, aparate de măsură și 
control, microscoape, produse 
chimice, fire și fibre sintetice, 
medicamente, țesături, covoare, 
confecții, mobilă, produse ali
mentare — reprezentând selecția 
a 27 de într aprinderi de comerț 
exterior.

Un stand turistic completea
ză in mod fericit expoziția cu 
imagini ale frumuseților peisa
jului românesc.

Participarea României la Tîr- 
gul de la Viena evidențiază și pe 
această cale evoluția pozitivă a 
raporturilor româno-austriece. 
In ultltnii șase ani, volumul 
schimburilor economice reciproce 
s-a dublat, inregistrîndu-se in 
1970 o creștere de 166 la sută in \ 
comparație cu 1965. Această evo
luție se împletește cu dezvolta
rea raporturilor de prietenie din
tre cele două state, animate de 
dorința promovării păcii, des
tinderii și colaborării pe conti
nentul european și in lume.

P. STANCESCU
Viena, 4.



viața internațională
Textul acordului cvadripartit 

în problema Berlinului occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 4 (A- 

gerprcs). — T.A S.S. transmite : Gu
vernele Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste. Regatului Unit al 
Mani Britanii si Irlandei de nord. 
Statelor Unite ale Americii și Repu
blicii Franceze, reprezentate prin am
basadorii lor. care au avut o serie de 
intilniri în fosta reședință a Comisiei 
Aliate de Control, aflat in sectorul a- 
ncncan al Berlinului,

procedind pe baza drepturilor și 
răspunderii cvadripartite ce le revin 
și pe baza acordurilor și hotăririlor 
respective ale celor patru mari pu
teri din perioada războiului și postbe
lică, care rămin neatinse.

ținind seama de situația existentă tn 
regiunea in cauză, ghidindu-se după 
dorința de a contribui la îmbunătăți
rea practică a situației, fără a aduce 
prejudicii pozițiilor lor legale, au că
zut de acord in privința următoare
lor :

I HOTĂRÎRI GENERALE :
1. — Cele patru guverne se vor 

strădui să contribuie la înlăturarea 
încordării și preintimpinarea compli
cațiilor in regiunea in cauză.

2. — Ținind seama de obligațiile 
care le revin in virtutea Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite, cele patru 
guverne sint de acord că in această 
regiune nu trebuie utilizată forța sau 
amenințarea cu forța și că litigiile 
trebuie rezolvate exclusiv cu mijloace 
pașnice.

3. — Cele patru guverne vor res
pecta reciproc drepturile și răspunde
rile lor individuale și comune care 
rămin neschimbate.

A — Cele patru guverne slnt de 
acord că, independent de deosebirile 
dintre concepțiile de drept, situația 
la care s-a ajuns in această regiune 
nu va fi modificată in mod unila
teral, indiferent de modul in care ea 
este definită prin prezentul acord si 
de alte acorduri menționate in cel 
prezent.

II HOTĂRÎRI REFERITOARE 
LA SECTOARELE OCCIDEN

TALE ALE BERLINULUI
A. — Guvernul Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste declară că cir
culația de tranzit a persoanelor civi
le și a mărfurilor intre sectoarele 
occidentale ale Berlinului și Repu
blica Federală a Germaniei, pe șo
sele, pe căi ferate și de navigație, 
prin teritoriul Republicii Democrate 
Germane se va desfășura fără obsta
cole. că această circulație va fi ușu
rată astfel incit să se desfășoare cit 
mai simplu și rapid și să se bucure 
de un regim favorabil.

Reglementările concrete privind a- 
cest trafic civil, menționate in anexa 
I, vor constitui obiectul unui acord 
intre autoritățile germane compe
tente.

B. — Guvernele Republicii France
ze, Regatului Unit și Statelor Uni
te ale Americii declară că legăturile 
intre sectoarele occidentale ale Ber
linului și Republica Federală a Ger
maniei vor fi menținute și dezvol
tate. ținindu-se seama de faptul Că 
aceste sectoare continuă să nu fie 
parte constitutivă a Republicii Fede
rale a Germaniei și nu vor fi nici 
pe viitor guvernate de aceasta.

Reglementările concrete care se re
feră la relațiile dintre sectoarele oc
cidentale ale Berlinului și Republica 
Federală a Germaniei sint expuse in 
anexa II.

C. — Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste declară că 
comunicațiile intre sectoarele occi
dentale ale Berlinului și regiunile 
limitrofe cu aceste sectoare, precum 
și acele regiuni din Republica De
mocrată Germană care nu sint vecine 
cu aceste sectoare, vor fi îmbună
tățite. Persoanele care au domiciliul 
permanent in sectoarele occidentale 
ale Berlinului vor putea călători și 
vizita aceste regiuni, din motive u- 
manitare, familiale, religioase, cultu
rale. comerciale sau ca turiști și in 
condiții similare cu cele aplicate 
față de alte persoane care intră in 
aceste regiuni.

Problemele anclavelor mici, inclu
siv Steinstucken, și ale altor mici 
porțiuni vor putea fi rezolvate prin 
unele schimburi de teritorii.

Reglementările concrete care se 
referă la călătorii. comunicații și 
schimburi de teritorii, așa cum se 
specifică in anexa III. vor constitui 
obiectul unui acord intre autoritățile 
germane competente.

D. — Reprezentarea intereselor 
sectoarelor occidentale ale Berlinului 
in străinătate și activitatea consulară 
a Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste in sectoarele occidentale ale 
Berlinului pot fi exercitate așa cum 
se prevede in anexa IV.

III HOTĂRÎRI FINALE
Prezentul acord cvadripartit va In

tra in vigoare in ziua care va fi sta
bilită printr-un protocol final cva
dripartit care va fi încheiat atunci 
cind vor fi puse de acord măsurile 
prevăzute în capitolul II al acestui 
acord cvadripartit și în anexele sale.

Redactat in fosta reședință a Co
misiei Aliate de Control, in sectorul 
american al Berlinului la 3 septem
brie 1971. in patru exemplare, fiecare 
in limbile rusă, engleză și franceză, 
toate textele avînd aceeași forță.

în numele guvernului Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste — 
P. Abrasimov.

în numele guvernului Regatului 
Unit al Marii Britanii și al Irlandei 
de Nord — R. Jackling.

în numele guvernului Statelor 
Unite ale Americii — K. Rush.

In numele guvernului Republicii 
Franceze — I. Sauvagnargues.

Anexa I
Comunicarea guvernului Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste a- 
dresată guvernelor Republicii Fran
ceze. Regatului Unit și Statelor Uni
te ale Americii.

Guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, după consultări și în 
înțelegere cu guvernul Republicii De
mocrate Germane, are onoarea să co
munice următoarele guvernelor Re
publicii Franceze, Regatului Unit și 
Statelor Unite ale Americii. referi
tor la capitolul II al actualului a- 
eord cvadripartit :

1. Traficul de tranzit al persoane
lor civile și al mărfurilor intre sec
toarele occidentale ale Berlinului și 
Republica Federală a Germaniei, pe 
șosele, căi ferate și căi de naviga
ție trecind pe teritoriul Republicii 

Democrate Germane, va fi ușurat și 
se va desfășura fără obstacole. El 
se va efectua in condițiile cele mai 
simple, rapide și favorabile, așa cum 
se obișnuiește in practica Interna
țională ;

2. în conformitate cu aceasta,
a. Se pot folosi pentru transpor

tarea mărfurilor civile pe arterele 
rutiere, feroviare și de navigație din
tre sectoarele occidentale ale Berli
nului și Republica Federală a Ger
maniei mijloace de transport sigila
te inainte de plecarea spre destina
ție. Procedura de control se va li
mita la verificarea sigiliilor și a do
cumentelor însoțitoare.

b. In cazul mijloacelor de transport 
care nu pot fi sigilate, ca. de pildă, 
autocamioanele deschise, procedura 
de control se va limita la verificarea 
documentelor de însoțire. în cazuri 
speciale, atunci cind există motive 
suficiente de suspiciune, in sensul că 
mijloacele de transport nesigilate 
conțin materiale destinate a fi difu
zate pe arterele rezervate sau per
soane sau materiale preluate in 
drum. conținutul mijloacelor de 
transport nesigilate va putea fi con
trolat. Procedurile care urmează a fi 
folosite in asemenea cazuri vor fi 
puse de acord de autoritățile ger
mane competente.

c. Pentru călătoriile între sectoare
le occidentale ale Berlinului și Re
publica Federală a Germaniei pot fi 
folosite trenuri și autobuze care nu 
vor face opriri. Procedura de con
trol nu va include nici o altă for
malitate in afara celor necesare pen
tru identificarea persoanelor.

d. Persoanele identificate drept 
călători în tranzit și care folosesc 
mijloace de transport individuale in
tre sectoarele occidentale ale Berli
nului și Republica Federală a Ger
maniei. folosind drumurile prevăzu
te pentru circulația de tranzit, vor 
putea ajunge la locul de destinație 
fără a plăti taxe sau impozite indi
viduale pentru folosirea căilor de 
tranzit. Procedurile folosite în cazul 
acestor călători nu vor presupune 
intîrzieri. Călătorii, mijloacele lor de 
transport și bagajul lor personal nu 
vor fi verificate, reținute sau ex
cluse de la utilizarea arterelor rezer
vate, cu excepția unor cazuri spe
ciale. așa cum se va ajunge de a- 
cord intre autoritățile germane com
petente. atunci cind există motive 
suficiente de a bănui că se abuzează 
de căile de tranzit, in scopuri care 
nu au nici o legătură cu tre
cerea directă înspre și dinspre 
sectoarele occidentale ale Berlinului, 
sau care contravin prevederilor ge
nerale privind ordinea publică.

e. Compensația corespunzătoare 
pentru taxele, impozitele și alte chel
tuieli legate de circulația pe căile 
de comunicații intre sectoarele occi
dentale ale Berlinului și Republica 
Federală a Germaniei, inclusiv pen
tru întreținerea acestor drumuri, in
stalațiilor și amenajărilor utile aces
tui trafic, se pot percepe sub forma 
unei sume globale anuale, plătite Re
publicii Democrate Germane de Re
publica Federală a Germaniei.

3. Reglementările pentru transpu
nerea in fapt si completarea preve
derilor menționate la punctele 1 și 2 
vor constitui obiectul unui acord in
tre autoritățile germane competente.

Anexa II
Comunicarea guvernelor Republicii 

Franceze, Regatului Unit și Statelor 
Unite ale Americii adresată guver
nului Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Guvernele Republicii Franceze, Re
gatului Unit și Statelor Unite ale Ame
ricii, după consultări cu guvernul Re
publicii Federale a Germaniei, au 
onoarea să comunice guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste următoarele cu referire la ca
pitolul II, paragraful B al acordului 
cvadripartit încheiat astăzi :

1. — Exeicitindu-și drepturile și 
răspunderile, eie declara că legătu
rile intre sectoarele occidentale ale 
Berlinului și Republica Federală a 
Germaniei vor fi menținute și dez
voltate, ținind seama de faptul că 
aceste sectoare continuă sa nu fie 
parte constitutivă a Republicii Fede
rale a Germaniei și nu vor fi gu
vernate de aceasta nici in viitor. Pre
vederile Legii fundamentale a Repu
blicii Federale a Germaniei și ale 
constituției in vigoare in sectoarele 
occidentale ale Berlinului, care sint 
in contradicție cu cele de mai sus. 
sint suspendate și vor continua să 
nu fie in vigoare nici pe viitor.

2. — Președintele federal, guvernul 
federal, Adunarea federală, Bundes- 
sratul și Bundestagul, inclusiv comi
siile și fracțiunile lor, precum și ce
lelalte instituții de stat ale Republicii 
Federale a Germaniei nu vor înfăp
tui in sectoarele occidentale ale Ber
linului acte constituționale sau ofi
ciale care să fie in contradicție cu 
paragraful 1.

3. — Guvernul Republicii Federale 
a Germaniei va fi reprezentat in sec
toarele occidentale ale Berlinului, pe 
lingă autoritățile celor trei guverne 
și Senat, printr-un for permanent de 
legătură.

Anexa III
Comunicarea guvernului Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste, a- 
dresată guvernelor Republicii Fran
ceze, Regatului Unit și Statelor Uni
te ale Americii.

Guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, după consultări și 
in înțelegere cu guvernul Republicii 
Democrate Germane, are onoarea de 
a comunica următoarele guvernelor 
Republicii Franceze, Regatului Unit 
și Statelor Unite ale Americii cu 
referire la partea a Il-a a punctu
lui C al acordului cvadripartit de 
astăzi.

1. Comunicațiile dintre sectoarele oc
cidentale ale Berlinului și regiunile 
limitrofe cu acestea, precum și cu 
acele regiuni din Republica Demo
crată Germană care nu sint limitro
fe cu aceste sectoare, vor fi îmbu
nătățite.

2. Persoanele avind domiciliu per
manent in sectoarele occidentale ale 
Berlinului vor putea călători și vi
zita astfel de regiuni din motive 
umanitare, familiale, religioase, cul
turale sau comerciale, sau ca tu
riști, în condiții similare cu cele In 
care călătoresc și alte persoane in 
aceste regiuni. Pentru ușurarea vizi
telor și călătoriilor persoanelor cu 
domiciliu permanent in sectoarek 
occidentale ale Berlinului, in condi
țiile de mai sus. se vor înființa noi 

puncte suplimentare de control fi 
trecere.

3. Problemele anclavelor mici, in
clusiv cea de la Steinstucken și altor 
mici porțiuni, pot fi rezolvate prin 
schimburi de teritorii.

4. Se vor extinde legăturile tele
fonice, telegrafice, transporturile și 
alte mijloace de legătură ale sectoa
relor occidentale ale Berlinului cu 
exteriorul.

5. Reglementările pentru transpu
nerea in fapt și completarea preve
derilor punctelor 1—4 vor fi stabi
lite de comun acord intre forurile 
germane competente.

Anexa IV
A. Comunicarea guvernelor Repu

blicii Franceze, Regatului Unit și 
Statelor Unite ale Americii, adre
sată guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste :

Guvernele Republicii Franceze, Re
gatului Unit și Statelor Unite ale 
Americii, după consultări cu guver
nul Republicii Federale a Germa
niei, au onoarea să aducă la cu
noștință guvernului Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste urmă
toarele, cu referire la partea a Il-a, 
punctul D al acestui acord cvadri
partit :

1. Guvernele Republicii Franceze. 
Regatului Unit și Statelor Unite ale 
Americii iși păstrează drepturile și 
răspunderile in ce privește repre
zentarea in străinătate a intereselor 
sectoarelor occidentale ale Berlinului 
și ale locuitorilor lor permanenți, 
inclusiv drepturile și răspunderile 
care se referă la probleme privind 
securitatea și statutul atit in orga
nizațiile internaționale, cit și in re
lațiile cu alte țări.

2. Fără să se aducă prejudicii celor 
de mai sus și cu condiția să nu se 
aducă nici o atingere problemelor 
securității și statutului, ele s-au de
clarat de acord ca :

a) Republica Federală a Germaniei 
să acorde deservire consulară per
soanelor cu domiciliul permanent in 
sectoarele occidentale ale Berlinului.

b) Conform procedurii stabilite, a- 
cordurile și înțelegerile internaționa
le încheiate de Republica Federală 
a Germaniei se pot extinde asupra 
sectoarelor occidentale ale Berlinului, 
cu condiția ca extinderea acestor a- 
corduri și înțelegeri să fie prevăzută 
de fiecare dată.

c) Republica Federală a Germaniei 
poate reprezenta interesele sectoare
lor occidentale ale Berlinului in or
ganizațiile internaționale și la confe
rințele internaționale.

d) Locuitorii permanenți din sec
toarele occidentale ale Berlinului pot 
lua parte la schimburile internațio
nale și expozițiile internaționale in 
comun cu participanții din Republi
ca Federală a Germaniei. Sesiunile 
organizațiilor internaționale și confe
rințele internaționale, precum și ex
pozițiile cu participare internațională 
pot avea loc in sectoarele occidentale 
ale Berlinului. Invitațiile vor fi emi
se de Senat sau in comun de Repu
blica Federală a Germaniei și Senat.

3. Cele trei guverne permit înființa
rea unui consulat general al U.R.S.S. 
in sectoarele occidentale ale Berlinu
lui acreditat pe lingă autoritățile co
respunzătoare ale celor trei guverne, 
in conformitate cu procedurile uzitate 
de obicei in aceste sectoare in scopul 
exercitării activității consulare, res- 
pectindu-se prevederile stipulate in
tr-un document separat cu data de 
astăzi.

B. Comunicarea guvernului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste că
tre guvernele Republicii Franceze, 
Regatului Unit și Statelor Unite ale 
Americii

Guvernul Republicilor Sovietice So
cialiste, referindu-se la punctul D, 
partea a Il-a a acordului cvadri
partit încheiat astăzi și la comu- , 
nicarea guvernelor Republicii Fran- . 
ceze, Regatului Unit și Statelor Uni
te ale Americii, care se referă la 
reprezentarea in străinătate a intere
selor sectoarelor occidentale ale Ber
linului și ale persoanelor cu domiciliu 
permanent in ele, are onoarea să co
munice următoarele guvernelor Repu
blicii Franceze, Regatului Unit și Sta
telor Unite ale Americii :

1. Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste ia act de faptul 
că cele trei guverne iși mențin drep
turile și responsabilitățile in ce pri
vește reprezentarea in străinătate a 
intereselor sectoarelor occidentale ale 
Berlinului și ale persoanelor cu domi
ciliul permanent in ele, inclusiv drep
turile și responsabilitățile care se re
feră la problemele securității și sta
tutului, atit in organizațiile interna
ționale. cit și in relațiile cu celelalte 
țări

2. Cu condiția că problemele secu
rității și statutului nu sint afectate, el 
nu va ridica, la rîndul său, obiecții 
împotriva :

a. exercitării deservirii consulare 
pentru persoanele cu domiciliul per
manent in sectoarele occidentale ale 
Berlinului de către Republica Fe
derală a Germaniei ;

b extinderii asupra sectoarelor 
occidentale ale Berlinului, in con
cordanță cu procedurile stabilite, a 
acordurilor și înțelegerilor interna
ționale încheiate de Republica Fe
derală a Germaniei în condițiile 
cind această extindere a fost men
ționată expres ;

c. reprezentării intereselor sectoa
relor occidentale ale Berlinului de 
către Republica Federală a Germa
niei în organizațiile internaționale și 
la conferințele internaționale ;

d. participării persoanelor cu do
miciliul permanent in sectoarele oc
cidentale ale Berlinului in comun cu 
participanții Republicii Federale a 
Germaniei la schimburile și expozi
țiile internaționale sau la sesiunile 
organizațiilor și conferințelor inter
naționale in aceste sectoare, precum 
și la expozițiile cu participare inter
națională, avindu-se în vedere că 
invitațiile vor fi adresate de către 
Senat sau in comun de către Repu
blica Federală a Germaniei și Se
nat.

3. Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste ia act de faptul 
că cele trei guverne au aprobat in
stituirea unui consulat general al 
guvernului U.R.S.S. in sectoarele oc
cidentale ale Berlinului. Acesta va fi 
acreditat pe lingă autoritățile cores
punzătoare ale celor trei guverne 
pentru scopurile și in concordanță cu 
prevederile care sint menționate in 
comunicatul lor și sint trecute in
tr-un document aparte cu data de 
astăzi.

Pentru o largă cooperare 

internațională in folosirea spațiului 

extraterestru în scopuri pașnice
Cuvintarea reprezentantului permanent al României la O.N.U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului extrateres
tru in scopuri pașnice a luat cuvîntul 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la Națiunile Unite.

Arătind că succeselor obținute de 
către Uniunea Sovietică, Statele Unite 
ale Americii și Republica Populară 
Chineză in cucerirea spațiului cosmic 
li s-au adăugat o serie de realizări 
ale altor țări, vorbitorul a subliniat 
că România se interesează activ de 
aplicațiile pașnice ale tehnicilor spa
țiale și de acțiunile de cooperare 
internațională in acest domeniu.

După ce a relevat cîteva din 
preocupările românești pentru asimi
larea tehnicilor spațiale in diferite 
ramuri ale economiei, reprezentantul 
român a subliniat câ, pe lingă pro
gramele de cooperare pe care le are 
cu alte țări socialiste și participarea 
la reuniunile C.O.S.P.A.R., România 
înțelege să ia parte pe deplin, in 
măsura posibilităților sale, la activi
tățile O.N.U. în acest domeniu.

în continuare, Gh. Diaconescu s-a 
referit la lucrările din acest an ale 
celor două subcomitete al Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea spațiului 
extraterestru in scopuri pașnice. Re
prezentantul român a apreciat ca o

Comunicatul Comitetului Executiv
al P.C. din Spania in legătură cu expulzarea
din Franța a tovarășului Santiago Carrillo
Comitetul Executiv al Partidului 

Comunist din Spania a dat publici
tății un comunicat in legătură cu ex
pulzarea din Franța a tovarășului 
Santiago Carrillo, secretar general al 
partidului. Referindu-se la conferința 
de presă ce a avut loc recent la 
Paris, convocată de Partidul Comu
nist Francez, cu participarea unor 
reprezentanți ai Partidului socialist 
și ai altor organizații democratice, 
comunicatul subliniază că această 
manifestare marchează începutul 
unei vaste campanii pentru anularea 
măsurii de expulzare a lui Santiago 
Carrillo. Această inițiativă a găsit un 
larg ecou in rindurile opiniei publice 
franceze. Ea trece in alte țări din 
Europa, unde cauza democraților 
spanioli se bucură de simpatia tu
turor forțelor progresiste.

In Franța, R.F. a Germaniei, Elve
ția. Belgia și in alte țări, muncitorii 
spanioli — respingind orice fel de 
discriminare și bucurindu-se de spri
jinul și de solidaritatea clasei mun
citoare și a tuturor forțelor progre
siste — vor cere dreptul la întrunire 
cu conducătorii lor. Apărarea acestor 
drepturi se contopește astăzi cu lupta 
pe care o desfășoară oamenii muncii 
in Spania pentru libertăți democra
tice.

Comunicatul Comitetului Executiv

Plenara C. C. 
al P.M.U.P.
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția P.A.P.. la 
Varșovia a avut loc cea de-a 11-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P. Plenara 
a adoptat hotărîrea de a convoca al 
VI-lea Congres al P.M.U.P. la data 
de 6 decembrie 1971. A fost adoptat, 
de asemenea, proiectul de directive 
..Pentru dezvoltarea socialistă conti
nuă a Republicii Populare Polone". 
In legătură cu aceasta, s-a hotărit ca 
documentul să fie dezbătut de toți 
membrii de partid, de întregul popor.

Concluziile la lucrările plenarei au 
fost prezentate de Edward Gierelc, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

agențiile de presă transmit:
Secretarul de stat al

vineri pe Corneliu Bogdan, ambasa
dorul României la Washington, la ce
rerea acestuia. în cadrul întrevederii, 
desfășurată intr-o atmosferă cordia
lă, a fost trecută în revistă evoluția 
relațiilor dintre România șl Statele 
Unite, perspectivele dezvoltării aces
tora și a avut loc un schimb de pă
reri asupra unor probleme interna
ționale actuale interesind ambele 
părți.

Delegația U.T.C. din Ro
mânia primită de secretarul 
general al P.S. din Chile. 
Delegația Uniunii Tineretului Comu
nist din România la intilnirea tinere
tului latino și nord-american de soli
daritate cu lupta popoarelor din Vi
etnam, Laos și Cambodgia, condusă 
de tovarășul Marțian Dan, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a fost 
primită de Carlos Altamirano, secre
tarul general al Partidului Socialist 
din Chile. A fost de față Vasile Du
mitrescu, ambasadorul României la 
Santiago de Chile. Convorbirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială

Guvernul R.P.D. Coreene 
și guvernul R.S.F. lugosla- 
yjg au căzut de acord să ridice re
prezentanțele lor diplomatice la nivel 

realizare semnificativă definitivarea 
de către subcomitetul juridic a proiec
tului de convenție privind responsa
bilitatea pentru daunele cauzate de 
obiecte lansate în spațiul cosmic și a 
declarat că delegația română este 
de acord ca proiectul să fie supus 
celei de-a 26-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U, Ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu a accentuat că 
problema definirii spațiului extra- 
atmosferic este deosebit de utilă Șl» 
in acest sens, a arătat că România 
este gata să-și aducă contribuția la 
studierea și elucidarea ci. El a men
ționat că la elaborarea definiției 
trebuie să se țină seama de necesita
tea respectării stricte a suveranității 
naționale asupra spațiului aerian și 
a asigurării accesului tuturor state
lor la spațiul extraatmosferic.

Referindu-se la activitățile sub
comitetului științific și tehnic, re
prezentantul țării noastre a relevat 
progresele obținute in folosirea 
radiodifuziunii prin sateliți și a 
subliniat necesitatea ca folosirea 
sateliților pentru radiodifuziune și 
televiziune să se facă în favoarea 
promovării idealurilor de pace, 
prietenie și cooperare între popoare, 
pentru progres social șl pentru 
educarea maselor largi, în special a 
tineretului, in spiritul acestor idealuri.

al P.C. din Spania exprimă recunoș
tința față de P.C. Francez, față de 
toate partidele, organizațiile și per
sonalitățile care au protestat împo
triva măsurii nejuste luate in legă
tură cu tovarășul Santiago Carrillo, 
și-au reafirmat solidaritatea cu lupta 
pentru libertate a poporului spaniol, 
au inițiat campania pentru ca să 
se permită tovarășului Santiago 
Carrillo să trăiască in Franța, țară 
pentru a cărei eliberare de sub ocu
pația nazistă și-au dat viața atîtea 
mii de spanioli.

Azi se deschide la Leipzig

Ediția de toamnă a 
Tirgului internațional

BERLIN 4 — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : La 
centrul de presă din L.eipzig a avut 
loc la 4 septembrie — in preziua 
deschiderii ediției de toamnă a Tir
gului internațional de la Leipzig — 
o conferință de presă, organizată de 
Camera de Comerț a Republicii So
cialiste România.

Prezentind asistenței aspecte ale 
dezvoltării economiei naționale a 
țării noastre in anii construcției so
cialiste, M. Vardan, directorul pavi
lionului românesc, a evocat, totodată, 
continua dezvoltare a relațiilor eco
nomice intre România și R.D. Ger
mană. R. D. Germană ocupă un loc 
de seamă in relațiile comerciale ex
terne ale țării noastre ; in perioada 
1966—1970, schimbul de mărfuri in
tre ambele țări s-a dublat, iar cin
cinalul in curs prevede o creștere de 
70 la sută a acestor schimburi. Par
ticiparea noastră la tirgul de Ia 
Leipzig, cu exponate din partea a 15 
întreprinderi de comerț exterior — 
a spus vorbitorul — a devenit tradi
țională, ea oferind o ocazie deosebit 
de bună pentru creșterea reciprocă 
a ofertelor de export.

de ambasadă, în dorința reciprocă de 
a dezvolta in continuare relațiile de 
prietenie dintre cele două țări — a- 
nunță agențiile A.C.T.C. și Taniug.

tn orașul Halle din R. D. Ger
mană a avut loc vernisajul expo
ziției românești „Grafică mili
tantă contemporană", consacrată 
aniversării zilei de 23 August. La 
deschiderea expoziției au parti
cipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, pre
cum și reprezentanți ai Ambasa
dei Republicii Socialiste Româ
nia in R.D.G.

★

In sala A.B.F. din Stockholm 
a fost organizată, sub auspiciile 
Asociație^ de prietenie Suedia- 
România. o seară de filme ro
mânești de scurt metraj. Au fost 
prezentate cu această ocazie fil
mele .Rapsodia română", 
..Brăncuși*. ..1 stria-Heraclea- 
Lebedele". Au luat parte oameni 
politici suedezi, membri ai Aso
ciației de prietenie Suedia — 
România. membri ai colo
niei române din Stockholm, 
ziariști.

Uzinele „C.K.D.-Praga" aL 
sărbătorit 100 de ani de Ia înființare. 
Cu acest prilej, informează agenția
C.T.K..  in capitala R.S. Cehoslovace 
a avut ioc o adunare festivă la care

paris Lucrările Conferinței 
Uniunii Interparlamentare

Intervențiile delegaților români
PARIS 4.— Corespondentul Ager

pres Paul Diaconescu transmite : La 
Palatul Bourbon iși continuă lucră
rile cea de-a 59-a Conferință a Uniu
nii Interparlamentare.

în cursul dezbaterilor generale de 
vineri după-amiază a luat cuvîntul 
deputatul Mihail Levente, președin
tele grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, care a făcut o 
amplă prezentare a poziției țării 
noastre față de principalele probleme 
legate de asigurarea păcii și cola
borării Intre popoare, asupra secu
rității europene și a necesității con
vocării unei conferințe pentru coope

A 50-a aniversare 
a întemeierii P. C. din Belgia

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 50 aniversări de la 
întemeierea Partidului Comunist din 
Belgia și a sărbătorii anuale a pre
sei comuniste, simbătă a avut loc o 
mare manifestare populară la Pala
tul de expoziții Heysel din Bruxelles, 

în prezența a mii de persoane, 
printre care vechi militanți ai parti
dului, activiști și simpatizanți, per
sonalități ale vieții politice, reprezen
tanți ai presei și radioteleviziunii, au 
luat cuvîntul tovarășii Marc Dru- 
maux, președintele P.C. din Belgia, 
Jef Turf, vicepreședinte al partidu
lui, directorul politic al ziarului ,.De 
Rode Vaan", și E. Saligny din partea 
conducerii Partidului Comunist Fran
cez.

In cuvîntul său, Marc Drumaux a 
evocat drumul glorios străbătut de 
Partidul Comunist din Belgia de la 
înființarea sa pină in prezent, lupta 
dusă de partid pentru apărarea inte
reselor vitale ale clasei muncitoare, 
pentru realizarea aspirațiilor de pro
gres social și de pace, pentru unirea 
tuturor forțelor muncitorești și de
mocratice împotriva imperialismului 
și reacțiunii.

VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE AC1IUNIAIE F0R1EL0R PATRIOTICE
ț 1

SAIGON 4 (Agerpres).— Forțele 
Armate de Eliberare din Vietnamul 
de Sud au atacat importante unități 
inamice staționate într-o zonă situată 
la vest de districtul Thang Binh, in
formează agenția de presă Elibera

EVOLUȚIA CRIZEI MONETARE 
INTEROCCIDENTALE

• VALERY GISCARD D'ESTAING : FRANȚA NU ARE OBLIGA
ȚIA SA „PLĂTEASCĂ" DEFICITUL BALANȚEI DE PLĂȚI AME

RICANE • ÎNGRIJORARE IN CANADA
PARIS 4 (Agerpres).— Luptei îm

potriva inflației, în care s-a angajat 
Franța, trebuie să i se adauge acum 
lupta împotriva riscurilor recesiunii, 
provocate de măsurile protecționiste 
americane — a declarat joi ministrul 
economiei și finanțelor. Valery 
Giscard d’Estaing, in fața Comisiei 
financiare a Adunării Naționale. Mi
nistrul a subliniat in continuare câ 
Franța nu are obligația să „plătească" 
deficitul balanței de plăți americane, 
in cadrul căruia deficitul balanței 
comerciale ocupă un loc ce nu poate 
fi neglijat. Schimburile între Statele 
Unite și Franța — a observat vor
bitorul — sint defavorabile părții 
franceze, și aceasta nu se află, deci, 
in situația tehnică de a-și reevalua 
moneda in raport cu dolarul. Franța 
intenționează să mențină în situația 
actuală paritatea francului în raporl 
cu aurul.

a luat cuvîntul Ludvik Svoboda, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace.

0 delegație sovietică con- 
dusă de V. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a sosit la Havana. Delegația va par
ticipa la lucrările primei ședințe a 
Comisiei interguvernamentale so- 
vieto-cubaneze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Vicepreședintele Comite
tului de Stat al Planificării 
01 R. D. Vietnam, Nguyen Van 
Kha, a sosit într-o vizită in Suedia, 
unde va purta convorbiri cu primul 
ministru, Olof Palme, și cu ministrul 
afacerilor externe, Krister Wickman.

încheierea întrevederi
lor Makarios-Papadopou- 
los. La Atena au luat Sfîrșit între
vederile dintre președintele. Cieru
lui, arhiepiscopul Makarios, și primul 
ministru al Greciei, Gheorghios Papa
dopoulos. într-o scurtă conferință de 
presă. organizată la încheierea dis
cuțiilor. șeful statului cipriot a de
clarat ziariștilor că in timpul între
vederilor au fost abordate o serie de 
probleme referitoare la situația din 
Insulă și, în mod deosebit, relațiile 
dintre cele două țări. 

rare și securitate pe continentul 
nostru.

Simbătă dimineața, în cadrul dez
baterilor generale, deputatul Alexan
dru Ionescu, membru in comitetul 
de conducere al grupului, a expus 
liniile generale ale politicii românești 
in problemele dezarmării.

în aceeași zi, dezbaterile au conti
nuat asupra punctului intitulat In
cidențele politice și culturale ale 
difuzării prin sateliți a emisiunilor 
de televiziune șl influența mijloace
lor moderne de informare a maselor 
in vederea apropierii între popoare.

Vorbitorul a spus in continua
re : „Sintem mîndri să spunem că 
P.C. din Belgia este un partid na
țional autentic, deoarece este născut 
din rîndul clasei muncitoare și din 
mișcarea muncitorească belgiană, 
deoarece el caută soluții concrete 
pentru țara noastră. în același timp, 
P.C. din Belgia este un partid in
ternaționalist. El are relații bune cu 
partidele frățești și dorește să dez
volte relațiile sale cu toate partidele 
frățești din cele 14 țări socialiste. 
Dorim, a spus Marc Drumaux, să ne 
aducem contribuția noastră la refa
cerea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale". în în
cheiere, președintele partidului s-a 
referit la situația actuală din Belgia, 
la sarcinile partidului în etapa pre
electorală, la schimbările care au loc 
in ultimul timp in opinia publică, 
precum și la importanța Adunării ti
neretului, care urmează a avea loc 
la 30 octombrie a.c. la Anvers, împo
triva N.A.T.O. și pentru securitate in 
Europa.

Adunarea festivă s-a încheiat cu o 
mare sărbătoare populară.

rea. In cursul acestei acțiuni ofen
sive, patrioții sud-vietnamezi au ni
micit 60 de soldați saigonezi. au 
distrus 6 transportoare blindate și au 
doborit 3 avioane, precizează agenția 
menționată.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Măsurile economice excepționale a- 
doptate de guvernul Statelor Unite 
provoacă îngrijorare in Canada, unul 
dintre principalii parteneri comer
ciali ai S.U.A. După cum relatează 
ziarul american „Washington Post", 
suprataxa de 10 la sută impusă la 
importurile americane atrage după 
sine o scădere a activității economi
ce in Canada. Citind o declarație a 
ministrului de finanțe al provinciei 
Quebec, „Washington Post" scrie, in 
continuare, că șomajul în această re
giune a Canadei a ajuns la 13,5 la 
sută din totalul forței de muncă. 
Reprezentanții oficiali ai guvernului 
de la Ottawa apreciază că nivelul 
general al șomajului va spori de la 
6,2 la 7 la sută. Această situație va 
avea repercusiuni negative și asupra 
balanței de plăți canadiene.

Convorbiri Anwar Sa
dat - Gaafar El Numeiry. 
Președintele egiptean, Anwar Sadat, 
și șeful statului sudanez, Gaafar El 
Numeiry, care se află într-o vizită în 
Egipt, au avut simbătă o serie de 
convorbiri consacrate examinării evo
luției situației din lumea arabă, cri
zei din Orientul Apropiat și unor pro
bleme de pe ordinea de zi a apropia
tei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

QATARUL — UN NOU 
STAT INDEPENDENT 

PE HARTA LUMII
GENEVA 4 (Agerpres). — Vi

neri după-amiază a fost semnat 
la Geneva acordul privind ob
ținerea independenței Qatarului, 
act care pune oficial capăt de
pendenței de peste 50 de am a 
emiratului față de Anglia. Do
cumentul abrogă toate acor
durile anterioare încheiate intre 
emirat și puterea protectoare șl. 
in special, tratatul prin care 
Marea Britanie iși asuma coor
donarea politicii externe și de a- 
părare a Qatarului.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Janos 
Peter, informează agenția M.T.I., l-a 
primit pe ministrul poștelor al S.U.A., 
Winton Blount, care a sosit la Buda
pesta.
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