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PLENARELE LĂRGITE ALE COMITETELOR DE PARTID DIN MINISTERE

Șl ALTE INSTITUȚII CENTRALE

„VOM ÎNFĂPTUI CU CONSECVENTĂ
$1 PRINCIPIALITATE REVOLUȚIONARĂ

PROGRAMUL DE EDUCARE
COMUNISTĂ A ÎNTREGULUI POPOR"

In aceste zile, fn ministere, Instituții centrale șl uniuni de creație, 
se desfășoară plenarele lărgite cu activul ale comitetelor de partid, con
sacrate dezbaterii problemelor activității politico-ideologice, de educare 
marxlst-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, in 
lumina programului de acțiune adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., pe baza propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Asemenea plenare au avut loc, pină acum, Ia Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Industriei Lemnului, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul 
Industriei Materialelor de Construcții, Ministerul Construcțiilor Industriale, 
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerul Sănătății, Con
siliul Securității Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justi
ției și Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Știință și Tehno
logie, Academia Republicii Socialiste România, Redacția ziarului „Scîn- 
teia“. Comitetul de Radio și Televiziune. Banca Română de Comerț Ex
terior. Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produse
lor, CENTROCOOP, Direcția Generală a Rezervelor de Stat, Comitetul de 
Stat pentru Prețuri, Camera de Comerț.

La aceste ședințe au participat tovarășii MANEA MANESCU, GHEOR- 
GnF RADULESCU, FLORIAN DANALACHE. JANOS FAZEKAS. DU
MITRU POPESCU. GHEORGHE STOICA. PETRE BLAJOVICI, MIRON 
CONSTANTINESCU. MIU DOBRESCU, MIHAI GERE. VASILE PATILI- 
NEȚ, ION STANESCU, MIHAI MARINESCU, ION PAȚAN.

In cadrul lucrărilor, participanții și-au exprimat deplina aprobare și 
adeziune, față de măsurile stabilite in vederea îmbunătățirii activității po
litico-ideologice, relevind însemnătatea lor excepțională, principială și 
practică, pentru accelerarea progresului societății noastre. Ei au subliniat 
că programul de educație comunistă al întregului popor, preconizat de 
secretarul general al partidului, constituie o vie expresie a înaltei prin
cipialități partinice cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce destinele 
partidului și poporului, a clarviziunii cu care abordează problemele actuale 
ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră,

seslzînd cele mai importante cerințe ale mersului nostru înainte, inițiind 
programe mobilizatoare pentru soluționarea lor.

In lumina exigențelor formulate de recentele documente de partid, 
plenarele lărgite ale comitetelor de partid au analizat cu responsabilitate 
comunistă, în spirit critic și autocritic, activitatea membrilor de partid, a 
tuturor lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor lor specifice. Dezbate
rile au constituit un prilej de reevaluare exigentă a rezultatelor obținute, 
de depistare a căilor și mijloacelor menite să determine îmbunătățirea 
radicală a întregii activități, a educării marxist-leniniste a oamenilor 
muncii. Participanții și-au exprimat voința unanimă de a transpune în 
viață cu consecvență măsurile decurgînd din programul trasat de secre
tarul general al partidului, angajamentul lor necondiționat de a acționa 
pentru întărirea spiritului partinic, militant, pentru creșterea combativi
tății revoluționare a activității politice, ideologice și educative, împotriva 
oricăror manifestări negative, a influențelor ideologiei burgheze, ale men
talităților retrograde.

Au fost adoptate, în acest sens, cuprinzătoare planuri de măsuri me
nite să determine o mai eficientă folosire a tuturor mijloacelor și forme
lor muncii educative pentru făurirea omului nou, cu convingeri ideologice 
ferme, profund devotat idealurilor comunismului.

Participanții la adunări au exprimat deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului nostru, hotărirea de a milita neabătut pen
tru înfăptuirea ei.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, in încheierea ședințelor ple
nare lărgite, au fost adresate telegrame Comitetului Central al partidului, 
personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se exprimă hotărirea 
fermă a participantllor de a contribui cu pasiune revoluționară la reali
zarea sarcinilor de mare răspundere ce le revin în cadrul Vastei activități 
ideologice șî politico-educative desfășurate -de partid, parte componentă 
inseparabilă a programului adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R.. a 
operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

bunurilor de larg consum
Dragi tovarăși,
Vizita pe care am făcut-o, îm

preună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
la cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre, inaugurat în Capitala pa
triei noastre, mi-a dat prilejul să 
apreciez cu deosebită satisfacție 
realizările însemnate pe care 
le-ați obținut în dezvoltarea și 
perfecționarea producției de bu
nuri de larg consum.

Aceste realizări sînt rezultatul 
transpunerii în viață a progra
mului elaborat de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, a preve
derilor cincinalului, care situează 

pla- 
noas- 
per-

Dorim să vă asigurăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — se arată 
in telegrama organizatei de partid a 
ziarului „Scînteia" — că sintem con
știenți de importanța sarcinilor ce ne 
revin, ca lucrători ai redacției or
ganului Comitetului Central, de ma
rile responsabilități ce ne incumbă 
în vederea traducerii in viață a pro
gramului de măsuri adoptat de par
tid. Analizind in spirit critic și 
autocritic, de exigentă comunistă, 
activitatea noastră pe frontul muncii 
politico-ideologice și cultural-edu
cative, stăruind asupra neajunsurilor 
din munca noastră, asupra căilor de 
Înlăturare a acestora, ne angajăm, 
tovarășe secretar general, să îndepli
nim exemplar sarcinile care ne revin 
prin acest program, să sporim tot mai 
mult rolul „Scinteii" in intreaga ope
ră condusă de partid, de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a poporului.

Comuniștii, toți membrii redacției 
sint hotăriți să muncească cu dăruire 
și pasiune partinică pentru ca „Scîn
teia" să contribuie mai activ, mai 
eficient la înrădăcinarea adincă in 
conștiința celor ce muncesc a con
vingerilor comuniste ferme, a idei
lor patriotismului socialist și inter
naționalismului proletar, a atașamen
tului fierbinte față de cauza parti
dului. față de politica sa — expresie 
științifică a intereselor supreme ale 
poporului român.

In telegrama Comitetului de partid 
de la Ministerul Industriei Lemnu
lui. se subliniază, printre altele : 
Conștienți că aceste măsuri au o 
însemnătate excepțională, principială 
și practică, și răspund întru totul 
cerințelor etapei actuale a construc
ției socialiste, cu prilejul dezbaterilor

gostei și devotamentului față de 
partid și patria socialistă, al dăruirii 
in muncă și apărării cuceririlor re
voluționare.

In același timp, vom acționa cu in
transigentă față de neajunsurile de o- 
rice fel. față de manifestările de for
malism și birocratism, in rezolvarea

pe unul din primele 
nuri ale activității 
tre economice, sporirea, . 
fecționarea calitativă și diver
sificarea producției de măr
furi de larg consum, în vede
rea îmbunătățirii aprovizionării 
oamenilor muncii și a lărgirii 
exportului. Cele peste 70 000 de 
modele prezentate în expoziție — 
în care se află strîns înmănun
cheate eforturile, experiența și 
priceperea sutelor de mii de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
specialiști din industria socialis
tă republicană, din unitățile coo
perației meșteșugărești și de 
consum, ale cooperației agricole 
de producție și industriei locale 
— demonstrează în modul cel 
mai grăitor capacitatea oameni
lor muncii care lucrează în acest 
important sector al economiei 
naționale de a realiza un larg și 
variat sortiment de produse, la 
un nivel calitativ tot mai înalt.

Pentru toate aceste realizări — 
expresie a marilor progrese pe 
care industria noastră socialistă 
le-a realizat in ultimii ani 
doresc ca, în numele conducerii 
de partid și de stat, și al meu 
personal, să felicit în modul 
cel mai ” ’ 
nii muncii, conducerile î 
prinderilor și centralelor

călduros
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ce au avut loc în toate organizațiile 
de bază și in plenara comitetului de 
partid pe minister, am efectuat o 
analiză critică a întregii munci des
fășurate pină în prezent și ne-am 
propus să orientăm întreaga activi
tate politico-educativă spre întărirea 
permanentă a rolului conducător al 
organizației de partid, să muncim cu 
mai multă sirguință pentru educarea 
tuturor salariaților în spiritul dra-

operativă și competentă a sarcinilor 
noastre.

Participanții la adunare — se spu
ne în telegrama Comitetului de par
tid de la Academia Republicii Socia
liste România — iși exprimă întrea
ga lor adeziune fată de propunerile 
cuprinse in programul de măsuri a- 
probat de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., alăturîndu-se plenar și cu 
simț de răspundere la acțiunile care 
se întreprind în prezent pentru ridi-

carea pe o treaptă superioară a mun
cii politico-ideologice și cultural-edu
cative.

Dezvoltarea științei românești și le
garea mai strinsă a muncii de cerce
tare. de obiectivele concrete ale con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate in Român'a. care au 
constituit obiectul dezbaterilor din 
adunarea noastră de partid, vor 
sfa in permanență în centrul muncii 
și preocupărilor noastre.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. că nu vom precupeți nici un e- 
fort pentru îmbunătățirea muncii po
litico-ideologice și de cercetare, ast
fel incit activitatea noastră generală 
să contribuie la indeplinirea in cele 
mai bune condiții a «atcinilor tra
sate de cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și de 
recentele documente de partid.

Comuniștii, toți lucrătorii institu
ției noastre — se spune in telegrama 
comitetului de partid de la Comi
tetul de Radio și Televiziune — in- 
sușindu-și pe deplin observațiile 
dumneavoastră critice, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în care văd un 
îndreptar prețios in muncă, se anga
jează, in fața conducerii partidului, 
să facă din emisiunile de radio și

oame- 
între- 

c_______ ___ t in
dustriale, ministerelor producă
toare, unităților UCECOM, 
CENTROCOOP, UNCAP, con
siliilor populare, precum și 
organizațiilor comerciale — pe 
toți cei care și-au adus și 
își aduc contribuția la proiecta
rea, realizarea și desfacerea aces
tor produse. Țin, de asemenea, 
să felicit cu căldură pe comu
niști, organele și organizațiile de 
partid, organizațiile sindicale și 
de tineret din aceste unități pen
tru aportul lor deosebit de în
semnat la progresele înregistrate 
în sectorul producției de bunuri 
de consum.

Toate aceste realizări, cu care

pe

pe bună dreptate vă puteți mîn- 
dri, dragi tovarăși, evidențiază 
marile rezerve și posibilități de 
care dispune producția noastră 
de bunuri de consum, lucrătorii 
din acest sector, de a folosi și 
pune în valoare condițiile tehni- 
co-materiale existente, talentul 
și inițiativa lor creatoare în ve
derea obținerii unor progrese și 
mai însemnate pe linia realiză
rii unor produse care, prin ca
racteristicile și calitatea lor, prin 
varietate și mod de prezentare să 
satisfacă într-o măsură cît mai 
deplină exigențele în continuă 
creștere ale oamenilor muncii.

Remarcînd cu satisfacție rezul
tatele pozitive, nu trebuie să ui
tăm că în acest important sector 
mai sînt încă lipsuri și neajun
suri, atît în ce privește organiza
rea producției și a muncii, în fo
losirea capacităților de producție, 
cît și în domeniul asigurării ca
litative și al lărgirii sortimentu
lui de produse, în desfacerea lor 
către consumatori. De aceea, este 
necesar să fie luate măsuri ferme 
pentru a se lichida în mod ho- 
tărît asemenea neajunsuri, pentru 
a se asigura îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
stabilite de planul cincinal în 
acest domeniu. Manifestînd cea 
mai mare intransigență față de 
lipsuri, conducerile ministerelor 
producătoare, ale întreprinderilor 
de stat și cooperatiste, toți lucră
torii din sectorul bunurilor de 
consum trebuie să asigure, o dată 
cu dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a producției existente, 
cu întărirea disciplinei de pro
ducție și a controlului calitativ 
pe întreg procesul de producție, 
măsuri cît mai operative pentru 
introducerea în fabricația de se
rie a modelelor prezentate în ex
poziție, astfel ca ele să poată fi 
puse într-un termen cît mai scurt 
la îndemîna populației.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde producției destinate ex
portului. realizării ei la termene
le stabilite, ridicării calității. în 
vederea creșterii competitivității 
produselor noastre pe plan mon
dial, valorificării lor cît mai 
bune pe piața internațională.

Totodată, este necesar ca Mi
nisterul Comerțului Interior, 
CENTROCOOP și consiliile popu
lare județene să întreprindă mă
suri hotărîte pentru a asigura dez-

voltarea bazei comerciale, pentru 
inlăturarea lipsurilor și perfecțio
narea continuă a activității uni
tăților de desfacere, în vederea 
unei deserviri civilizate, a apro
vizionării în condiții cit mai bune 
a oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Se impune, de asemenea, lăr
girea și îmbunătățirea în conti
nuare a activității unităților care 
prestează diferite servicii către 
populație, ridicarea acestei activi
tăți la nivelul cerințelor actuale 
și de perspectivă ale societății 
noastre. In același timp trebuie 
3ă se acționeze cu mai multă fer
mitate pentru cunoașterea tot 
mai bună a cerințelor populației 
pe plan local, în vederea lărgirii 
sortimentelor livrate spre desfa
cere și a îmbunătățirii aprovizio
nării.

Dragi tovarăși,
Actualul plan cincinal pune în 

fața dumneavoastră sarcini deo
sebit de importante, a căror în
deplinire va contribui într-o mă
sură însemnată la progresul în
tregii noastre societăți, la crește
rea bunăstării poporului. Pentru 
îndeplinirea exemplară a acestor 
sarcini, vă adresez dumneavoas
tră, tuturor celor ce lucrați în 
domeniul producerii și desface
rii bunurilor de larg consum și al 
prestărilor de servicii, chemarea 
de a acționa neobosit, de a 
munci cu exigență și înalt spirit 
de răspundere, neprecupețind 
nici un efort în lupta pentru a 
realiza și pune la dispoziția eco
nomiei naționale și a populației 
produse mai multe, mai variate 
și mai bune, la nivelul celor mai 
noi realizări pe plan mondial.

îmi exprim convingerea, dragi 
tovarăși, că veți răspunde acestei 
chemări cu noi și importante 
realizări în muncă, adueîndu-vă, 
pe această cale, contribuția, îm
preună cu întregul nostru popor, 
la transpunerea în viață a politi
cii partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, de creș
tere continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al oameni
lor muncii.

Felicitîndu-vă încă o dată pen
tru realizările de pină acum, vă 
urez tuturor succese cît mai 
mari în întreaga dumneavoastră 
activitate, multă sănătate și fe
ricire.

(Continuare în pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
secretarul general al Partidului Comunist Român 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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ECOURI LA DEZBATEREA 
PRIVIND ÎNLĂTURAREA 
TUTUROR FORMELOR DE 

CÎȘTIG FARA MUNCA

0 LITERATURĂ REALISTĂ, CRONICA INTERNA

PROFUNDĂ, CURAJOASĂ Ecouri ample 
la Scrisoarea către 

oamenii satelor

iată ce ne pretind milioanele de cititori
Arta realistă s-a carac

terizat întotdeauna prin 
abordarea curajoasă a re
alității, cu problemele ei 
cele mai dificile, cu con
tradicțiile ei ; prin efor
tul, dus uneori pină la sa
crificiul de sine al artis
tului de a da întrebărilor 
epocii un răspuns propriu, 
dar in care oamenii să se 
regăsească, ca intr-un u- 
nivers ale cărui „taine" se 
luminează pe rind, in gre
ul și spinosul drum al cu
noașterii.

Și aici, scriitorii țârii 
noastre au avut un îndru
mar consecvent : docu
mentele Partidului Comu
nist Român, caracterizate, 
îndeosebi după Congrece'.e 
al IX-lea și al X-lea, 
prin abordarea intr-un 
înalt spirit constructiv a 
celor mai complexe și 
uneori a celor mai dure
roase probleme.

poporul român s-a iden
tificat cu politica partidu
lui său comunist. pentru 
că acest partid a fost și 
este singurul din istoria

și de atîtea 
națiunii

zbuciumată 
ori tragică a --------
noastre, care a spus ade
vărul la bine și la greu ; 
care n-a făgăduit in gol, 
ci a mobilizat ; care n-a 
ascuns, ci a indicat calea 
de rezolvare ; care n-a 
filfiit iluzii, ci a spus tu
turor și fiecăruia : „Iată, 
acesta este drumul de ur
mat, acestea sint greută
țile pe care trebuie să le 
învingem, acestea sint po
sibilitățile noastre in eta
pa actuală ; totul depinde 
de noi ; toate sint ale 
noastre : și bucuriile, și a- 
mărăciunile, și succesele, și 
greșelile."

Și toate acestea au fost 
spuse nu o dată, ci au 
străbătut și străbat ca un 
fir roșu întreaga noastră 
politică. O asemenea linie 
științifică. realistă, es’e 
chezășia fermă a dezvol
tării unei culturi ; o ase
menea linie arată foarte 
clar și fără putință de e- 
chivoc responsabilitatea și 
obligațiile oamenilor de 
cultură.

Privind într-un spirit 
critic tabloul literaturii 
române din ultimii ani, 
cred că trebuie să recu
noaștem că această linie 
nu s-a oglindit in măsură 
satisfăcătoare in creația 
noastră. Aș vrea să fiu 
înțeles foarte clar : am
spus-o și am scris-o de 
altfel în repetate rînduri ; 
au apărut cărți valoroase, 
s-au afirmat scriitori de 
real talent, s-a lărgit aria 
de investigație estetică, 
dar cărțile, filmele, piesele 
de teatru care să aborde
ze temele fundamentale 
ale vieții, care să vină in 
intimpinarea frămintări- 
lor și întrebărilor oameni
lor acestei vremi au fost 
totuși puține. In același 
timp a început să prolife
reze o regretabilă literatu
ră grafomană, de imita
ție dusă pină la pastișă a 
unor modele străine spiri
tului, gindirii, realității 
noastre, în detrimentul li
teraturii realiste, profun
de, curajoase, responsabi-

le — spirit în care s-a 
format și s-a dezvoltat li
teratura română de Ia în
ceputurile ei.

Cauzele sint, desigur, 
multiple și nimeni nu poa
te avea pretenția să le e- 
puizeze ,,ex cathedra1* și 
de unul singur : e rostul, 
misiunea și datoria între
gii noastre colectivități. 
Oricum, aș remarca apari
ția, uneori virulentă și a- 
rogantă, a trist-celebrului 
filistinism mic burghez și, 
ca să fiu epic, deci mai la 
largul meu, voi povesti o 
discuție avută nu de mult 
cu unul din reprezentanții 
de pe vremuri ai dogmatis
mului, unul din acei „cri
tici" care aveau rețete imu
abile și simpliste pentru 
toate problemele artei și u- 
niversului : cind i-am spus 
că de mulți. poate de prea 
mulți ani, lucrez la conți-

Titus POPOVIC!

(Continuare în pag. a IV-a)

Măsurile inițiate de partid, cu 
deosebire după Congresul al IX-lea, 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii, pentru perfecționarea for
melor de organizare și îndrumare, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale lucrătorilor de pe ogoare 
(aș aminti, Ia acest capitol doar două 
dintre ele — acordarea de pensii ță
ranilor cooperatori și propunerea de 
a se acorda ajutoare familiilor cu 
copii, in spiritul normelor aplicabile 
la alte categorii de oameni ai mun
cii) au determinat, cum era firesc, o 
creștere substanțială a încrederii oa
menilor satelor in drumul ales, in 
perspectiva muncii lor, in destinul 
lor. Țărănimea noastră, toți lucrăto
rii de pe ogoare au numeroase te
meiuri de a privi și urma cu încre
dere chemările partidului. Faptele 
sint, s-a spus, cel mai bun propagan
dist al ideilor. Din acest punct de 
vedere este evident că realitățile de 
azi ale satului confirmă justețea po
liticii partidului. Desigur, așa cum 
s-a arătat și in documente de partid, 
pentru ca agricultura noastră să-și 
pună in valoare marile resurse de 
care dispune se cer depuse, in conti
nuare, eforturi susținute, așezate te
meinic pe rezultatele cercetării știin
țifice, în coordonatele unor prognoze 
care să aibă in vedere toate elemen
tele ce pot concura la progresul pro
ducției agricole.

O nouă expresie a atenției ce se 
acordă agriculturii, înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare a acesteia, a

obiectivelor propuse, de deosebită în
semnătate in cadrul operei de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, am avut prilejul să o 
consemnăm și recent, prin Scrisoa
rea adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu comitetelor de partid, or
ganelor și organizațiilor de partid 
din agricultură, consiliilor populare 
județene, tuturor lucrătorilor ogoare
lor. Au fost formulate, in această 
scrisoare, cu precizie și prefigurare 
realistă a cerințelor de dezvoltare a 
agriculturii, sarcini, obiective de lu
cru care au constituit un îndemn 
insuflețitor pentru oamenii muncii 
de pe ogoare. Acest sentiment al în
crederii in cuvintul partidului, răs
punsul ferm, decis la chemările a- 
dresate de secretarul general al 
partidului, hotărirea de a îndeplini 

vneabătut sarcinile ce revin pentru 
punerea mai intensă în valoare a re
zervelor agriculturii, pentru dezvol
tarea continuă a agriculturii noastre 
socialiste s-au desprins cu limpezi
me — mărturisind comuniunea adincă 
de convingeri și țeluri între partid și 
popor — din telegramele adresate Co
mitetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de către par
ticipanții la ședințele de lucru ale ac
tivelor județene din agricultură.

Nimic mai dătător de încredere în 
perspectivele țării decit consensul 
unanim in care oamenii, ințelegind 
rațiunea superioară, necesitatea înde
plinirii exemplare a sarcinilor stabi
lite pentru o etapă sau alta, răspund 
chemărilor partidului, ale conducăto
rului său. In cronica timpului de azi 
al țării, mai dinamic ca oricind, te-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit sîm- 
bătă dimineața, la Palatul Consi
liului de Stat, pe ministrul comer
țului exterior al Indiei, L. N. 
Mishra, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte : Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, pre
cum și Ilie Andrei, prim-secretar 
la Agenția economică a României 
la New-Delhi.

Au fost de față V. S. Misra, se 
cretar general adjunct în Ministe 
rul Comerțului Exterior al Indie: 
S. Than, ambasadorul Indiei 1 
București, și D. R. Kawatra, prim 
secretar al ambasadei.

Cu acest prilej a avut loc o con 
vorbire, desfășurată într-o atmo 
sferă de cordialitate, în cadrul că 
reia au fost abordate probleme re 
feritoare la dezvoltarea relațiile 
de colaborare și cooperare econc 
mică dintre România și India, pre 
cum și unele aspecte ale situație 
internaționale actuale.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a V-a)

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim pentru călduroasele salutări și sincerele felicitări p 

care ni le-ați trimis cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Partidului De 
mocratic al Kurdistanului din Irak.

In spiritul principiilor la care aderă și a obiectivelor pe care tind 
să le realizeze, partidul nostru este interesat întotdeauna în consolidare 
relațiilor și a solidarității de luptă cu toate partidele și organizațiile pre 
gresiste din țară și din lumea întreagă. Aceasta deoarece partidul nostr 
este pe deplin convins că partidele și organizațiile progresiste, în spiriti 
propriilor principii, vor tinde întotdeauna să sprijine orice cauză just 
inclusiv cauza națiunii noastre kurde care luptă pentru drepturile sk 
naționale legitime.

Primiți, vă rugăm, mulțumirile noastre și transmiteți salutări tuti 
ror membrilor partidului și poporului prieten al României.

H. M. KERIM
pentru Comitetul Centra] 
al Partidului Democratic 

al Kurdistanului din Ira
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La întrebarea: Dumneavoastră admiteți ca unu să ciștige numai
din bacșiș mai mult decit un muncitor cu inaltă calificare ?

Opinia publică răspunde NU!
Șl CERE MĂSURI EDUCATIVE Șl ADMINISTRATIVE FERME CARE SĂ DUCĂ

LA ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE PARAZITISM SOCIAL
Să combatem energic orice

manifestare care afectează

relațiile sănătoase ce ți-1 dăruiește !

din societatea noastră

fie curmat

lege !prin

In orice ipostază s-ar ivi,

oprobriul general!
IZGHIREANU

Centrocoop-ul dă
un bun exemplu

ca-

înlesnescNu dai —au ei grijă ca altă
ciștigul fără muncă?

cei care

Sint alături de toți cetățenii cin
stiți ai țării și de cei ce și-au ex-

o lege contra bac- 
noștri să li se facă 
educație Împotriva 
rușinoase.

Saluc HORVAT
Piața Gh. Gheorghiu-De., 
Baia Mare

Valerlu NEȘTIAN, 
profesor,
Liceul agricol lași

Valentina BALANICA 
str. Crizantemelor — București

Chlricu HARALAMBIE
Baia de Aramâ

Ene PETRU
Aleea Circului nr. 15, București

Teodor NICOLESCU
OlâneștiI. T.

corn. Mușetești, jud. Gorj

mea, toți cei care dau bacșiș 
complicii celor care primesc și 

contra

ține avantaje de moment în 
diferite domenii ale vieții sociale.

Dumitru Brezolanu 
asistent, Facultatea de Drepl, 
București

Bacșișul să

Radu AUREL
revizor principal, București

Magda ȘTEFAN 
procuror,
Procuratura județeană Alba

du-se la organele de teren, centrale și județene, precum și 
pentru a instrui lucrătorii operativi să nu ceară și, totodată, 
bacșișul ;

necinstea să intîmpine

Gh. POPESCU 
București

loan ROMAN 
Sibiu

DIALOG 
CETĂȚENESC

fn lumina recentului program 1- 
mțiat de partid, de educare comu
nistă a oamenilor muncii, de dez
voltare a conștiinței socialiste a tu
turor membrilor societății noastre, 
problema in dezbatere capătă o va
loare etică cu totul deosebită. A fi 
cinstit In orinduirea noastră în
seamnă a-ți onora printr-o activi
tate corespunzătoare ciștigul pe 
care-1 primești, a căuta ca. prin 
strădania ta, să aduci maximum de 
folos social. Or „ciubucarii" (din 
păcate destul de mulți incă) pretind 
de la societate mai mult decit dau, 
iși întemeiază „stilul" de viață pe 
mentalitatea retrogradă potrivit că
reia scopul existenței constă in a 
face bani. Și asta, firește, in dauna 
celor din jur. a căror existență și 
al căror drept la justa repartiție a 
bunurilor reprezintă, pentru ahtia
tul in chestiune, o pură abstracție, 
inutilă, jenantă, bună de călcat in 
picioare.

Consider că forme de căpătuială 
ftrins înrudite cu bacșișul sint și 
protecția, favoritismul, nepotismul, 
traficul de influență, „pilele", fe
nomene care nu întâmpină o ripos
tă hotărită și eficientă. Acestea nu

Spațiul tipografic nu ne permite 
să reproducem pe larg conținutul 
tuturor scrisorilor care sosesc pe 
adresa redacției. Tn cele ce urmea
ză vom reda puncte de vedere ale 
cititorilor referitoare la alte forme 
ale bacșișului. ..în „competiția" ciu- 
bucarilor au intrat și unii proprie
tari de autoturisme, ne scrie I. Ra
dulescu din satul Duțești — Fili- 
peștii de Pădure, județul Prahova. 
Indiferent de cultura ce o posedă, 
de situația lor materială, șoferii- 
ciubucari opresc pe la toate colțu
rile și îmbarcă pasageri de ocazie. 
Asta o fac nu numai cind se depla
sează pentru treburi personale ; 
foarte des fac curse speciale, pretin- 
zind de 2—3 ori costul legal al trans
portului. Alții se angajează, pen id 
citeva su’e de lei. să transporte da
migene, purcei, păsări. Ar trebui 
ca organele de control să le aulice 
acestor ciubucari sancțiuni ustură
toare. Au devenit adevărați sam
sari la drumul mare, sfidători ai 
legilor și ai oamenilor cinstiți. In 
scurt timp — după cum chiar ei 
se laudă — își scot banii pe ma
șină".

Al. Burlui din București ne scrie: 
..Pentru întreținerea lifturilor de 
la blocurile proprietate personală, 
locatarii sint nevoiți să plătească
— pe lingă taxa legala — cite o 
Fută de lei lunar tehnicianului care 
execută reviziile, sumă ce intră in 
buzunarul lui. Dacă nu ești „atent" 
ai toate șansele să urci per-pedes 
scările blocului. Imaginați-vă ce 
sume încasează acești tehnicieni, 
pentru că fiecare are in adminis
trare citeva zeci de imobile".

Un alt cititor, ing. D. Chiriic din 
[ași, cartierul Tătărași bl. 4 C. ap. 
2 ne sesizează practicarea bacșișu
lui la școala de conducători — auto
— amatori din localitate. „După ce 
elevul termină cele 29 de ore prac
tice, acordate de școală, ne scrie

dată să nu mai uiți! 
Soluția ? SĂ NU DĂM!

Cred că articolele publicate în 
presă nu vor rămine literă moartă. 
Personal socotesc — și cred că toți 
cetățenii cinstiți 6int de acord cu 
mine _ că este in afara oricărui 
principiu al eticii noastre socialiste 
ca niște bunuri, mărfuri sau ser
vicii să nu le poți dobindi decit 
dind bacșiș. Societatea, noi toți, 
realizăm aceste bunuri și construim 
localurile de deservire nu pentru 
ca anumlți indivizi să-și umple 
buzunarele. Unitățile de deservire 
gint făcute pentru noi și trebuie să 

sint deloc forme „dezinteresate", 
cum ar părea la prima vedere ; 
..bunăvoința", „serviciul", „indul
gența" se plătesc, de obicei, fie in 
bani, in produse sau obiecte, fie sub 
chipul unui contraserviciu. Fie că 
este vorba de încadrarea și promo
varea cadrelor didactice, de exame
nele de admitere sau de repartiza
rea absolvenților, asemenea feno
mene dăunătoare au un efect nega
tiv deosebit de puternic asupra e- 
ducării și formării tineretului. Ele 
trebuie combătute cu fermitate și 
consecvență.

In sfirșit. să nu uităm bacșișul 
„moral" : lauda nemeritată, adula
rea. servilismul etc., in scopul ob
ținerii unor posturi sau funcții, ori 
al înlăturării elementelor oneste și 
meritorii. Nu mai puțin nocivi pen
tru ordinea socială sint cei care 
sprijină moralmente ascensiuni ne
justificate, favorizind prin cuvinte, 
influență sau tăcere biruința, tem
porară desigur, a mediocrității și 
nonvalorii.

dînsul. i se spune de către șoferul 
instructor că mai are nevoie de 
citeva ore pentru „finisare". Aces
tea. in afara programului de școală, 
tiind plătite cu 50 lei ora. Contra
valoarea lor intră in buzunarul șo
ferului instructor. Unul dintre prie
tenii mei a mai făcut, pe lingă cele 
29 ore, incă 30. deci șoferul instruc
tor a incasat numai de la el incă 
1 500 lei. Uneori, pe lingă bani, mai 
pretind și mese la restaurant, vin, 
pachete de' țigări. Dar ei și șefii 
lor uită că mașina — cu care te 
„finisează" — benzina, piesele de 
schimb, toate sint ale statului, deci 
statului i se cuvin banii încasați și 
r.u acestor cetățeni puși pe procop- 
seală".

?7umeroase scrisori se referă la o 
altă categorie de bacșiș, anume 
specularea camerelor mobilate. 
„La voluminosul dosar al bacșișu
rilor aș propune să se mai adauge 
o piesă, deloc neglijabilă, și anume 
tirgul care se face cu operațiunile 
de găzduire, cu camerele mobilate 
oferite elevilor, tinerilor muncitori, 
funcționarilor, la prețuri — găsesc 
eu — de speculă — ne scrie Emil 
Radulescu, muncitor la Baza de 
aprovizionare din Pitești. Pe 
mere mobilate modest se pretind 
chiar și 400 de lei. Mă întreb de 
ce secția financiară și cea de spa
țiu locativ nu iau nici o măsură?".

Sint unii oameni, așa-zișii „des
curcăreți", care introduc bani in 
buzunarul celui obligat să-i ser
vească. După părerea mea — ne 
scrie NJcolae Ion din comuna 
Bradu — Argeș — ei fac un rău 
mai mare pentru societate decit cei 
care primesc, deoarece ei sint aceia 
care convertesc conștiința unor sa- 
lariați cu o educație cetățenească 
șubredă.

ne folosim de ele în limitele nor
melor generale de cinste și civili
zație.

Aceasta depinde și de noi, cetă
țenii, care umplem cu seninătate 
buzunarele unora fără să ne gin- 
dim că ele au devenit o sursă de 
ciștiguri nemuncite.

Tincuța PÎRLEA 
muncitoare la Combinatul 
de confecții și tricotaje 
București

A pretinde bacșiș, după părerea 
mea, este contrar eticii noastre so
cialiste, inuman. Iată o întimplare 
in care am fost „eroul" principal. 
Ca să pot cumpăra, anul acesta, 
țigla repartizată de la o întreprin
dere de materiale de construcții, a 
trebuit să fiu „atent" cu un tehni
cian, cu șeful de depozit, cu alte 
două persoane care trebuiau să-mi 
semneze actele, cu cel care mi-a a- 
probat mașina, cu șoferul, cu în
cărcătorii. M-a costat, in total, 
1 200 lei transportul a 2 000 țigle la 
o distanță de 35 km, exact costul a 
jumătate din țigla cumpărată. Am 
fost martor ocular cind o femeie 
care nu a avut de unde să dea 
bacșișuri nu a putut lua țigla, deși 
era la rind, pină n-a plins. Sint re
voltat nu numai împotriva celor 
care pretind bacșiș, dar și a acelor 
oameni cinstiți din întreprinderi 
care îngăduie să se petreacă in ju
rul lor asemenea fapte.

Petre

primat deschis părerea că practica 
bacșișului trebuie să dispară. Vreau 
să vă relatez ce mi s-a întimplat 
in luna iulie. Făcusem o comandă 
pentru o butelie de aragaz. Cind 
am primit butelia, am achitat sa
lariatului care mi-a adus-o 13 lei. 
De fiecare dată plăteam 15 lei ; in 
ziua aceea, să vă spun sincer, nu 
am avut mai mult. Pentru că nu 
i-am dat bacșișul obișnuit, salaria
tul respectiv m-a avertizat că data 
viitoare n-am decit să cobor de la 
etajul IV la etajul II să-mi ridic

Este din cale afară de trist și de 
neînțeles că există la mulți cetățeni 
mentalitatea că a da bacșiș e un 
lucru firesc și că nu se poate con
cepe altfel satisfacerea unor cerințe. 
De fapt, motivul e altul,, asemenea 
oameni doresc să-și rezolve „mai u- 
șor" problemele. Dar s-au Întrebat 
ei cit rău fac încurajlnd această u- 
rită practică ? Și-au pus ei Între
barea dacă e moral sau nu ceea ce 
fac ? Cum se poate ca in societatea 
socialistă, unde munca este la cel 
mai Înalt rang de cinste, el Eă în
lesnească — prin atitudinea lor — 
unor oameni posibilitatea să ciști
ge banul fără muncă ? După păre- 

butelia, deoarece dumnealui nu-i 
mai convine să urce și apoi așa 
a primit dispoziții.

M-am tot gindit cum rămîne cu 
instrucțiunile P.C.I. care, difuzate 
peste tot. ne avertizează să nu um
blăm singuri cu butelia și ea să fie 
montată corect de un specialist. 
De asemenea, în comandă este spe
cificat că in prețul de 12.60 sint in
cluse transportul și montatul. De 
ce atunci dumnealui s-a simțit jig
nit cind a văzut doar 13 lei ? Rea
litatea este că s-a Învățat să pri
mească minimum 15 lei. Dar cite 
butelii duce acest om pe zi și ce 
sumă încasează, in afară de sala
riu, s-a întrebat cineva ?

Un vad foarte rodnic al bacșișu
lui il constituie și achitarea pen
siilor de către factorii poștali. 
Mulți pensionari dau bacșiș fac
torului, incepind de la 3 la 20 lei. 
Ai omis să dai o dată, te plimbă 
pe la oficiu, iți face șicane, incit să 
ții minte, să nu mai uiți altă dată, 
în felul acesta, unii factori poștali 

își însușesc lunar între 1 500—2 000 
lei. la care se adaugă salariul.

Sint și eu salariat P.T.T. și 
nosc situația destul de bine ; 
noaște, pină sus, toată lumea 
unii factori poștali clștigă, cu 
mai scot din bacșiș, o leafă 
director. Cum este posibil să 
sară nimănui in ochi acest lucru 
și să nu se ia măsurile corespun
zătoare ?

cu- 
cu- 
că 
ce 
de 
nu

rea
sint ....___  ___  ___r.
de aceea contra acestora, . ....... _
mentalității lor trebuie să se ducă 
lupta in același timp. Trebuie să se 
ia măsurile cuvenite pe linie lega
lă pentru ca să dispară această 
practică.

Ion SANATESCU
Invâfâtor pensionar, Broșteni 
Mehedinți

Urmărind materialele apărute pe 
această temă In presă am consta
tat cu toții formele diverse pe care 
le imbracă preocupările unor oa
meni dornici de a obține venituri 

prin muncă necinstită. S-a vorbit 
mai puțin despre un alt aspect de 
a acorda anumite recompense celor 
care prin obligațiile lor de serviciu 
trebuie să-ți rezolve o problemă sau 
alta. Sub masca „cadoului", a „a- 
tenției" se ascunde, de fapt, tot un 
fel de ciubuc, pentru că sint gene
rate de teama că s-ar putea să nu 
mai fii recunoscut și servit ca al
tădată. Și așa faci „cadou" stoma
tologului. medicului de la policli
nică, șefului tău de serviciu in e- 
ventualitatea unei caracterizări bune 
la sfirșit de an care să-ți aducă,

Pentru a traduce în viață hotă- 
rlrea neabătută a maselor de cetă
țeni de a stlrpi bacșișul sau orice 
alt mijloc de căpătuială, propun a 
se corecta art. 256 din Codul Pe
nal, astfel : „Primirea de către 

orice salariat, direct sau indirect, 
de bani sau alte foloase, după ce 
a îndeplinit un act in virtutea func
ției sale și la care era obligat în 
temeiul acesteia se pedepsește...". 
Este necesară această corectare, 
deoarece în expresia dată in Codul 
Penal se înțelege că numai perso
nalul funcționăresc din unitățile 
de stat intră in această categorie 
și nu toate categoriile de salariați.

Cred totuși că numai oprobriul 
public, oricit de vehement ar fi el, 
nu e suficient pentru a lichida bac
șișul. Cred că este necesară adop
tarea unor măsuri severe, mergin- 
du-se pină la desfacerea contractu
lui de muncă, pentru cei care pri
mesc bacșiș. Prin corelarea acțiuni
lor noastre, ale tuturor, bacșișul 
trebuie să dispară din societatea 
noastră socialistă.

La toate restaurantele, prețul și 
gramajul preparatelor care se gă
sesc in local să fie afișate la loc 
vizibil, ca și cel al băuturilor, pen
tru cei care doresc să calculeze sin
guri costul consumațiilor. Afișarea 
prețurilor să fie obligatorie In toate 
unitățile. Propun să se aplice des
facerea contractului de muncă ce
lui care in mod repetat a fost prins 
lulnd bacșiș. 

Ștefan NASTACA
Coracal

poate, o treaptă nouă de salari
zare, învățătoarei, pentru a o „a- 
tenționa" că ai un singur fiu etc. In 
toate aceste cazuri, cadoul se deo
sebește radical de ciubuc, mai ales 
că el nu se pretinde, eventual... se 
așteaptă. Ciubucul se mai poate re
fuza. in timp ce cadoul nu, căci re- 
fuzindu-1 al putea „să-1 jignești" pe 
cel

Am citit cu multă satisfacție, am 
comentat articolele din ziarul „Scin- 
teia" și mi-am zis : Iată o proble
mă ce se lasă cam de mult aștep
tată, spre a fi rezolvată. Demnita
tea și cinstea au aceeași valoare și 
importanță, indiferent de poziția 
socială a oamenilor. Acum un an, 
in Galați se introduseseră cintare 
de control la toate alimentarele, iar 
la depozitul de lemne se așezaseră 
niște placarde mari pe care scria 
„Bacșișul e strict interzis, persona
lul și cărăușii fiind plătiți de între
prindere". Dar bucuria cetățenilor a 
fost de scurtă durată ; in scurta 
vreme, cintarele de control și pla
carded au dispărut. Trebuie luate 
măsuri drastice împotriva celor ce 
practică bacșișul. Șefii de întreprin
deri care vor angaja personal cu 
antecedente penale să fie și ei pe
depsiți.

Să stirpim bacșișul ! Foarte bine, 
dar cum ? Eu aș propune urmă
toarele măsuri : desfacerea contrac
tului de muncă celor ce primesc 
bacșiș. De asemenea, consider ne
cesar să apară 
șișului. Copiilor 
și in școală o 
acestei practici

Cum bine zice un proverb româ
nesc. „învățul are și dezvăț", cei 
ce s-au „învățat" cu acest nărav 
se vor dezbăra cu timpul, dacă se 
vor lua măsuri severe, educative și 
administrative împotriva lor.

Cred că apariția unei legi contra 
bacșișului ne-ar scuti pe noi, cei 
ce nu dăm bacșiș, de a fi priviți și 
tratați cu totul aitfel decit cei ce 
dau bacșișuri grase pentru a ob

„_,A“ î?"1," ,din p/r,ea ‘ovarășului DUMITRU BEJAN, președintei, 
uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, următoarea scrisoare :

„Am citit cu deosebit, interes in coloanele ziarului „Scinteia" articolele 
^nics *

Toți cei care trăiesc cinstit, dintr-un salariu cinstit, cer aplicarea unor 
măsuri eficiente pentru curmarea acestor practici. Indivizi puși pe căpă
tuială, care nu înțeleg să-și facă datoria pentru care primesc salariul ca 
tOtli lJanga3at1’ snt ?i in unele unități comerciale, de alimentație 
publică și de prestări servicii ale cooperației de consum. De aceea, con
ducerea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum — „CENTROCOOP" 
— cit și toți lucrătorii instituției noastre, combatem cu toată tăria această 
mentalitate antisocială, intrucît ea umbrește activitatea rodnică, frumoasă 
corectă a majorității lucrătorilor din cooperația de consum.

Studiind părerile exprimate de masa largă a oamenilor muncii și fă- 1 T"l fii 1 — A i'll 11 nr, î T“, i « 1, , X J — J :  ■ ■ .<* uaiuciiiiuL muncii și ia- 
cindu-ne ecoul opiniei lucrăiorilor din cooperația de consum, conducerea 
Centrocoop informează opinia publică asupra măsurilor pe care preco
nizează să le ia, atit pe plan educativ, ciț și pe plan administrativ, pentru 
stirpirea bacșișului. In acest scop :

— se va prelucra cu toți lucrătorii cooperației de consum, care vin 
în contact direct cu consumatorii, un material educativ în care se vor 
explica, pe larg, principiile retribuției socialiste in funcție de cantitatea 
și calitatea muncii, arătindu-li-se concret posibilitățile de ciștig cinstit din 
muncă pe care le oferă formele stimulative de salarizare ce se aplică în 
unitățile comerciale, de alimentație publică și de prestări servicii ;

— se vor lua măsuri pentru dimensionarea cit mai justă a formațiilor 
de lucru in unități in așa fel ca, concomitent cu realizarea unei serviri 
conștiincioase a consumatorilor, să se asigure lucrătorilor posibilități de 
sporire a cîștigului pe seama rezultatelor muncii depuse ;

— se va pune un accent deosebit pe munca politică de educare comu
nistă a lucrătorilor, in care scop se vor întocmi cicluri de lecții, apelin-

i- *- .... ța juriști,
să refuze

— prin organul propriu de presă, „Gazeta cooperației", se va Inten
sifica campania împotriva bacșișului, popularizindu-se nominal acele ele
mente care Încearcă, pe diferite căi, să obțină bacșiș.

Ne exprimăm convingerea că măsurile ce ni le-am propus să le luăm 
vor contribui la înlăturarea practicii retrograde a bacșișului, care atacă 
Însuși principiul socialist al repartiției după muncă".

N. RED. : Informăm pe cititorii noștri că alte foruri Interesate nu și-au 
făcut cunoscut, Incă, punctul de vedere, nu ne-au comunicat măsurile pe 
care intenționează să Ie Întreprindă in sprijinul largii acțiuni inițiate.

K- .u îngrădirea și apoi desfiin
țarea completă a bacșișului, consi
der că ar fi necesar să se emită o 
lege. Să se afișeze, in toate unită
țile de deservire a publicului, câ 
bacșișul e interzis. Să se ducă o 
campanie susținută și continuă in 
presă, dindu-se exemple concrete 
de cei ce il practică și sancțiunile 
ce s-au aplicat.

In același context trebuie pusă și 
problema educației civice a cetățe
nilor patriei noastre. Ea trebuie să 
înceapă in familie și să se dez
volte in timpul școlii, astfel ca a- 
tunci cind fiecare tinăr va păși in 
societate să aibă cultivat in el sen
timentul omeniei, al demnității.

Vreau să menționez că, în urmă 
cu cițiva ani, s-a mai desfășurat in 
presă o campanie pentru stirpirea 
bacșișului, dar lucrurile nu s-au 
schimbat cu nimic, și a continuat 
această practică, tocmai pentru că 
nu a fost adoptată o măsură co
respunzătoare. De data aceasta, 
sper că se va emite o lege care să 
sancționeze pe toți cei care vor în
cerca să mai practice acest nărav : 
bacșișul. Apariția acestei legi și ■ 
aplicarea ei vor pune in albia fi
rească relațiile dintre oameni, ii vor 
lecui pe cei necinstiți, ca și pe so- 
licitanții care doresc să rezolve di
ferite probleme personale pe calea 
bacșișului, a dării și luării de mită.

Deși In materialele publicate, ca 
și in ecourile pe marginea acestora, 
se susține că bacșișul nu este sanc
ționat din punct de vedere penal, 
eu consider câ art. 256 din Codul 
Penal pedepsește destul de aspru 
acest nărav. Trebuie sâ recunoaș
tem, există multă rezervă din par
tea organelor de urmărire penală și 
a instanțelor de judecată pentru a- 
plicarea acestei norme legale. Unii 
ar fi înclinați să creadă câ, de 
exemplu, frizerul sau ospătarul nu 
ar fi funcționari publici, in sensul 
articolului 147 din Codul Penal și, ca 
atare, aceștia nu ar cădea sub in
cidența art. 256 din Codul Penal 
la primirea vreunui folos necuve
nit. Deși, eu personal consider că 
orice categorie de angajați ai unei 
organizații socialiste sint funcțio
nari publici, pentru elucidarea ori
cărui dubiu ar fi necesară și bine
venită o decizie de îndrumare in 
acest sens a Tribunalului Suprem.
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IXPERIENTA 
UNOR INVESTIT! 
REALIZATE RAPID

„SlNTEM HOTĂRIȚI SĂ MUNCIM 
FĂRĂ PREGET PENTRU ÎNFLORIREA

AGRICULTURII SOCIALISTE"

CONTRASTE
Explicații de doi bani

Șl CU CHELTUIELI 
REDUSE

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușcscu, continuă să sosească telegrame adresate 
de participanții la ședințele de lucru cu activul din agricultură. La 
aceste ședințe se dezbat, cu un inalt spirit do răspundere, șl se adoptă 
măsuri eficiente privind punerea in valoare a tuturor rezervelor de 
caro dispune agricultura noastră socialistă In scopul creșterii produc
ției agricole.

La uzina constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești se desfășoară im
portante lucrări in vederea 
dezvoltării și modernizării 
unor sectoare de producție, 
iar această investiție — in- 
surnind sute de milioane 
lei — se execută integral 
in regia proprie a benefi
ciarului. Ce concluzii se 
desprind dintr-o asemenea 
activitate și care este efi
ciența ei ? Iată ce ne-a re
latat inglnerul-șef Gheor- 
gbe Damian :

Cînd comitetul de direc
ție a analizat, în urmă cu 
aproape doi ani, posibilita
tea realizării acestor in
vestiții în regie proprie, 
ne-am gindit desigur — in 
primul rind — la materia
lizarea lor într-un timp cit 
mai scurt, cu cheltuieli cit 
mai reduse și de bună ca
litate. Era o cale nouă

planul de investiții nu nu
mai că s-a indeplinit, dar 
s-a și depășit Așa stau lu
crurile și in ceea ce pri
vește planul producției uzi
nei. La multe din obiective
le cuprinse in planul de in
vestiții înregistrăm, in pre
zent, avansuri față de gra
fice, de 10 și 15 zile. Ne-am 
propus ca planul de inves
tiții pe 1971 să-1 depășim cu 
minimum 15 la sută.

— Tn condițiile executării 
investițiilor prin regie pro
prie, folosiți cu eficiență 
utilajele și forța de muncă?

— Da. Să dau un exem
plu — macaralele. Cind nu 
au de lucru pe șantier, le 
utilizăm la sectoarele de 
reparații, sau in altă parte, 
in producție. Nu rămin un 
moment nefolosite. Dacă 
un utilaj de la investiții 
ni s-a defectat, imediat e- 
chipa de întreținere inter-

LA UZINA „1 MAI“ 
DIN PLOIEȘTI

pentru uzină, de a-și 
realiza operativ sarcinile 
de dezvoltare, cu mijloace 
in general proprii. Prezen
ta și riscuri, dar rezultate
le de pină acum dovedesc 
că ne-am orientat bine. 
Ce-am obținut ? In primul 
rind, ritmul de execuție 
este mult mai accelerat 
decit dacă investiția am fi 
contractat-o cu o unitate 
de specialitate în asemenea 
lucrări. De ce ? Pentru că 
noi nu ne îngăduim nici un 
fel de amînări și încetiniri 
in activitatea de investiții. 
Se muncește zi și noapte la 
concretizarea lucrărilor. Să 
dăm un exemplu : sculăria 
nouă s-a construit de către 
o unitate de specialitate, în 
mai bine de cinci ani. Iar 
noi, în regie proprie, in 
numai trei ani și jumătate 
realizăm lucrări de inves
tiții de cinci ori mai mari. 
Nici un alt constructor nu 
s-ar grăbi mai mult decit 
noi. Pentru că obiectivele 
cuprinse în această investi
ție dorim să le punem in 
funcțiune cit mai repede. 
Stadiile la care am ajuns 
ne permit să apreciem că 
vom termina lucrările cu- 
rlnd, înainte de termen.

— Deci, vă încadrați în 
graficele de execuție ; dar 
cum procedați ?

— Nu numai că ne înca
drăm in grafice, dar și de
vansăm prevederile lor. 
Sintem avantajați de fap
tul că dispunem de mobi
litate in realizarea obiecti
velor propuse. Bunăoară, 
acolo unde in timpul zilei 
procesul de fabricație nu 
îngăduie executarea simul
tană a lucrărilor de inves
tiții, acestea sint efectuate 
îndată ce se încheie pro
gramul schimburilor din 
producție. Mai mult, oa
menii din aceste schimburi 
— de cite ori e nevoie — 
vin să-i ajute pe tovarășii 
lor care lucrează la inves
tiții și modernizări. Puteam 
oare proceda astfel cu un 
constructor de specialitate, 
care — desigur — ar fi do
rit să lucreze nestingherit 
in cursul zilei ? Cred că 
destul de greu am fi ajuns 
la o asemenea modalitate 
de lucru.

Despre avantajul execu
tării in regie proprie a unor 
importante lucrări de in
vestiții și modernizări ne-a 
mai vorbit tov. ing. Stelian 
Teodorescu, directorul uzi
nei „1 Mai" din Ploiești. 
După ce a arătat că even
tualele modificări ce pot ti
părea in proiecte se efec
tuează operativ, deoarece 
proiectanții sint în uzină, 
directorul ne-a declarat :

în opt luni din acest an.

vine și remedierile se fac 
prompt.

— Acțiunea de autoutila- 
re vă ajută la realizarea 
mai dinamică a acestor in
vestiții ?

— Foarte mult Apelez 
iarăși la un exemplu. Dacă 
cuptoarele pentru forjă 
le-am fi contractat în altă 
parte, nu le-am fi putut 
avea gata pentru montaj la 
timpul potrivit. Dar așa, e 
altceva. Le-am cuprins in 
planul nostru de autodotări 
și toate cele 13 cuptoare 
vor fi la dispoziția monta
jului conform prevederii 
din grafice. Deci, destul de 
repede, mai operativ decit 
dacă le-am fi comandat in 
altă parte. încă ceva : rea
lizing o serie de utilaje 
prin autodotare, ele ne 
costă și mai puțin. Desigur, 
se înțelege că nu orice uti
laj nou, complex, il putem 
obține prin autodotare.

Reluăm discuția cu tova
rășul inginer-șef.

— Intimpinați greutăți 
pe parcursul executării a- 
cestei investiții ?

— Am să ridic o proble
mă, care vizează urmărirea 
planului de construcții- 
montaje. Organele de con
trol financiar, evident, pe 
baza unor normative în vi
goare, țin seama mai mult 
de îndeplinirea valorică a 
planului și mai puțin de 
graficele fizice ale lucrări
lor. Această metodologie 
duce la penalizări cînd va
lorile de plan nu sint rea
lizate și stopează preocu
parea noastră pentru obți
nerea unor lucrări cu va
lori mai mici decit cele 
prevăzute. Iată un exem
plu : noi am reușit să re
ducem cheltuielile de pro
iectare cu o sumă foarte 
serioasă. Această economie 
apare insă la organul de 
control financiar ca o ne- 
realizare valorică. Și, de 
aici, consecința penalizării. 
Ne întrebăm : era mai bine 
să cheltuim integral suma 
prevăzută pentru proiecte, 
ca să nu fim penalizați ?

— Și ce propunere fa
ceți ?

— Ca organele de control 
să urmărească, cu precăde
re, graficele stadiilor fizice 
ale lucrărilor. Deci aș pro
pune o mai mare libertate 
în acționarea valorilor de 
investiții, creîndu-se astfel 
cimp de desfășurare pentru 
inițiative, pentru manifes
tarea simțului de bun gos
podar. ceea ce s-ar solda 
— in final — cu economii 
importante la investițiile 
realizate.

Constantin CAPRARL 
corespondentul „Scînteii*

Raportăm conducerii partidului, se 
arată in telegrama activului din ju
dețul Olt, că in acest an, s-a atins 
un nivel mai ridicat la producția de 
griu. Totodată, apreciem că vom ob
ține rezultate bune și la celelalte cul
turi.

Animați de dorința fierbinte de a 
consolida și dezvolta succesele re
purtate in agricultura județului, am 
dezbătut cu exigență și răspundere, 
in spiritul aprecierilor și observații
lor cuprinse in scrisoarea dumnea
voastră, activitatea noastră de pină 
acum, am chibzuit asupra celor mai 
eficiente măsuri tehnice, organizato
rice și politice pe care trebuie să le 
luăm in vederea asigurării sporirii 
producției.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sub îndruma
rea organelor și organizațiilor de par
tid, vom mobiliza toate forțele de 
care dispunem, întreaga capacitate 
organizatorică și pregătirea profesio
nală a cadrelor de conducere, a spe
cialiștilor, energia și elanul fiecărui 
lucrător, pentru a duce la îndepli
nire, intr-un înalt spirit de disci
plină și organizare, indicațiile pe care 
ni le-ați dat.

Sprijinul permanent și multilateral 
acordat de partid și de stat pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, se arată in te
legrama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către activul din agri
cultura județului Buzău, ne-au mobi
lizat in îndeplinirea sarcinilor ce re
vin județului nostru. In numele lu
crătorilor de pe ogoarele județului, 
ne angajăm să efectuăm in timpul 
optim și de calitate lucrările de in- 
sămințare a griului și a celorlalte 
culturi de toamnă. Vom mobiliza 
toate forțele și mijloacele de care 
dispunem pentru recoltarea, trans
portul și depozitarea culturilor de 
toamnă, vom acorda in continuare 
grijă deosebită pentru realizarea pro
gramului de creștere a animalelor.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom munci cu 
răspundere, pasiune și dăruire în 
scopul aplicării politicii consecvente 
a partidului, de dezvoltare continuă 
a agriculturii noastre socialiste.

Participanții la ședința de lucru a 
activului din agricultura județului 
Caraș-Severin subliniază, în telegra
ma trimisă, că in acest an, datorită

dezvoltării bazei tehnico-materiale și 
hărniciei cu care au muncit lucră
torii de pe ogoare, în județ s-a 
obținut o producție bună de griu. 
Animați de dorința fierbinte de a 
consolida și dezvolta aceste succese 
— se scrie în telegramă — am dez
bătut cu exigență și răspundere, in 
spiritul aprecierilor și observațiilor

tuării însămînțării griului șl a altor 
culturi in epoca optimă șl la un ni
vel inalt agrotehnic, recoltării și in- 
magazinării la timp și fără pierderi 
a culturilor de toamnă. Totodată, 
vom acorda o mare atenție îndepli
nirii sarcinilor ce ne revin din pro
gramele de dezvoltare a creșterii 
animalelor și a pomiculturii, ra
muri de bază ale agriculturii jude
țului nostru.

Comitetul județean, organele și or
ganizațiile de partid, lucrătorii și ță
ranii cooperatori din agricultura ju
dețului Brașov — se arată in altă 
telegramă — au luat cunoștință cu 
deosebit entuziasm de scrisoarea

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

DE PARTICIPANȚII LA ȘEDINȚELE DE LUCRU 

CU ACTIVUL DIN AGRICULTURĂ

cuprinse în scrisoare, activitatea de 
pină acum, am chibzuit asupra celor 
mai eficiente măsuri tehnice, organi
zatorice și politice, care să asigure 
efectuarea tuturor lucrărilor agricole 
în cele mai bune condiții.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom depune 
toate eforturile și capacitatea noas
tră pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini ce revin agriculturii socialiste în 
actualul cincinal, fiind hotăriți să 
contribuim cu întreaga noastră ener
gie și pasiune la realizarea obiecti
velor stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

întrunit în ședință de lucru, activul 
de partid din agricultura județului 
Maramureș, se arată intr-o altă 
telegramă, își exprimă și cu acest 
prilej, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința și mulțumi
rile fierbinți pentru grija deosebită 
ce o purtați dezvoltării agriculturii 
socialiste. Sarcinile și indicâtiilb cu
prinse în scrisoarea dumneavoastră 
reprezintă pentru noi un îndreptar 
de mare preț. Sintem hotăriți, sti
mate tovarășe secretar general, să 
înfăptuim toate măsurile politico-or- 
ganizatorice și tehnice necesare efec

dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Comitetul județean de partid, con
siliul popular județean, comuniștii, 
toți lucrătorii din agricultură, se an
gajează cu fermitate să ia toate mă
surile necesare ca insămînțarea griu
lui să se execute la timpul optim și 
în cele mai bune condiții agrotehni
ce. Totodată, prin folosirea la întrea
ga capacitate a mijloacelor meca
nice, prin mobilizarea tuturor oa
menilor muncii din agricultură, a 
tineretului, a celorlalți salariați, 
vom asigura efectuarea la timp și fă
ră pierderi a recoltării la culturile 
de toamnă, pentru realizarea unor 
producții sporite la hectar.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că organele și organi
zațiile de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii — români. germani, 
maghiari — din agricultura județu
lui Brașov, nu-și vor precupeți efor
turile pentru asigurarea îndeplinirii 
întocmai a sarcinilor ce le revin din 
scrisoarea dumneavoastră, asigurînd 
astfel realizarea unor recolte sporite 
în anul viitor.

In telegrama activului de partid 
din agricultura județului Dolj se 
arată, intre altele :

In ședința de lucru am chibzuit și

stabilit măsuri politice ?1 organiza
torice care să ducă la o organizare 
și desfășurare exemplară a campa? 
niel agricole de toamnă, 1a pregăti
rea calitativ-superioară a terenului, 
asigurarea unor semințe de soi, se
mănatul in epoca optimă, la strînge- 
rea fără pierderi a recoltei la toate 
culturile de toamnă și pregătirea 
recoltei anului viitor. Ne vom stră
dui, cu toate forțele, să ducem la 
îndeplinire programul de dezvoltare 
a creșterii animalelor, în scopul 
creșterii producției de carne, lapte, 
lină și ouă.

In numele oamenilor muncii din 
județul nostru, vă încredințăm că 
ne vom mobiliza toate forțele de 
care dispunem, întreaga capacitate 
organizatorică și pregătire profesio
nală, toată energia și elanul, pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor și 
măsurilor stabilite pentru obținerea 
unor recolte mari în 1972.

Vă raportăm cu satisfacție, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, scriu 
participanții 1a plenara activului din 
agricultura județului Timiș, că tra- 
ducind în viață hotăririle Congresu
lui al X-lea al partidului, indica
țiile prețioase pe care le-ați dat, fo
losind sprijinul material acordat de 
conducerea de partid și de stat, am 
obținut anul acesta succese de sea
mă in creșterea producției de ce
reale, legume, fructe și alte produse. 
Producția medie de griu la hectar a 
fost la nivelul celor mai mari rea
lizate vreodată in această zonă a 
țării.

In prezent, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, conducerile de 
unități, membrii cooperatori, lucră
torii din I.A.S. și mecanizatorii lu
crează cu toate forțele pentru re
coltarea Ia timp și fără pierderi a 
tuturor produselor agricole de toam
nă, pentru pregătirea terenurilor care 
urmează a fi insămințate cu griu și 
alte culturi de toamnă.

Vă încredințăm că organizația ju
dețeană de partid, toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate, 
din agricultura județului Timiș, vor 
milita pentru extinderea experienței 
unităților fruntașe, folosirea rațio
nală a bazei materiale de care dis
punem, a priceperii și hărniciei oa
menilor de pe aceste meleaguri în 
vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce ne revin în dezvoltarea 
producției agricole, convinși fiind că 
astfel vom aduce o mai mare con
tribuție la prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

(Agerpres)

Să trăiți tovarășe 
șef semn de exclamare 
sint eu ionică sfrede
luș lăcătuș de broaște 
și de uși la „semănă
toarea" stop mă aflu 
la cumătru care 
curcanul beteag 
pentru care motiv am 
fost învoit de 1^ ser
viciu de dumneavoas
tră tovarășe că ne era 
teamă că se duce pe 
lumea ailaltă și ră- 
minem cu varza stop 
ceea ce să recunoaș
tem deschis ar fi dus 
la alte belele cum ar 
fi băutul vinului pe 
uscat și suspinele cu- 
metrei semn de excla
mare și acum vin cu 
altă rugăminte și zic 
două puncte peste ma
șina mea de găurit să 
pună careva coviltirul 
ori un snop de cătină 
de baltă și eu să mai 
rămin aici o zi-două 
pină ce ducem sarcina 
la capătul capului că 
este grea și anevoioa
să stop eu zic că nu 
dă oala in foc dacă 
mai iau citeva zile de 
învoială că la noi la 
uzină învoirile conce
diile fără plată și ab
sențele personale ale

are 
Și

Cenaclu

□

AUTOUTILAREA
-plrghie de progres

in cercetarea științifică

Succese ale 
siderurgiștilor reșițeni

Siderurgiștii și constructorii de mașini din Reșița 
cinstesc jubileul de 200 de ani al industriei meta
lurgice din această parte a țării cu succese de 
seamă în înfăptuirea angajamentelor luate in între
cerea socialistă. Topitorii de fonta anunța elabo
rarea peste prevederile planului la zi a celei de-a 
8 500-a tonă de fontă in acest an. in timp ce oțela- 
rii au dat pină acum suplimentar o producție de 
aproape 6 500 tone oțel. In aceeași perioada, de sub 
cajele laminoarelor combinatului reșițean au ieșit 
mai mult de 15 000 tone laminate finite pline peste 
sarcina planificată. La rindul lor, colectivele unită
ților grupului de uzine constructoare de mașini Re
șița intimpină această aniversare cu uni spor la 
producția marfă in valoare de peste 7,5 milioane lei.

In ultimul timp, s-a insistat con
tinuu in documentele partidului nos
tru, în cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asupra importan
ței autodotării și in sfera cercetării 
științifice. Temeiurile atenției deose
bite acordate acestei acțiuni sint 
limpezi. Autodotarea este eficientă, 
pentru că are drept rezultat impor
tante economii de mijloace mate
riale, financiare și de timp ; amplă, 
pentru că este aplicabilă la o largă 
gamă de utilaje, mai ales uzuale, 
ale cercetării ; stringent actuală, 
pentru că se numără printre sar
cinile de bază, la zi, puse în fața 
rețelei științifice in actualul cincinal. 
Ea constituie, totodată, un mijloc 
puternic de afirmare a forțelor pro
prii ale cercetătorilor și tehnicieni
lor, avind drept corolar reducerea 
substanțială a importurilor specifice.

Desfâșurindu-și activitatea in ca
drul uneia dintre cele mai cuprin
zătoare ramuri ale economiei națio
nale, construcțiile, Institutul de cer
cetări pentru construcții și economia 
construcțiilor (ÎNCERC) dispune 
de mari posibilități in domeniul 
autodotării, dintre care unele au fost 
fructificate. Aș vrea să mă refer, in 
mod deosebit, la realizarea, nu de
mult, a unui laborator de calcul 
pentru corpuri de încălzit, instalație 
de o mare complexitate, alcătuită 
dintr-o incintă experimentală, o cen
trală energetică proprie și o sală cu 
tablouri și pupitre de comandă auto
matizată. Precizez câ, in momentul 
de față, există doar citeva asemenea 
laboratoare in Europa și in lume, cel 
realizat in țară fiind la un nivel 
competitiv cu acestea.

Laboratorul a intrat de pe acum în 
„circuitul productiv-, amplificindu-și 
sfera de intervenție prin intensifica
rea colaborărilor cu Institutul Român 
de Standardizare și, prin aceasta, cu 
Institutul Internațional de Standar
dizare. El efectuează pentru amin- 
două aceste importante organisme 
științifice încercări și verificări in 
zona normelor de confecționare și 
exploatare a corpurilor de încălzit 
(calorifere, convecloare). Activitatea 
sa dc bază rămine insă legată de ne
cesitățile șantierelor și întreprinderi
lor de construcții de diferite profi
luri : studiază și verifică elementele 
corpurilor de încălzit introduse, sau 
care urmează a fi introduse in pro
cesul de fabricație la Uzina de ra
diatoare, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare (UREMOAS), 
a efectuat calcule și verificări pen
tru Fabrica de radiatoare din Ale
xandria.

Realizarea laboratorului a consti

tuit pentru noi o experiență deose
bit de utilă pe linia autodotării. 
în primul rind, s-a confirmat pe de
plin că in institutul nostru (ca și in 
altele) există incâ multe posibilități, 
insuficient fructificate, de amplificare 
a volumului și gamei utilajelor 
construite prin eforturi proprii, lo
cale. S-a evidențiat de asemenea cu 
tărie faptul că orizontul politic, ideo
logic al cercetătorilor acționează ca 
un factor stimulator al creației din 
sfera științei și tehnicii.

Această experiență a fost folosi
toare și intr-un alt sens ; ea ne-a 
dovedit că, dacă a fost posibil să 
ducem la bun sfirșit o asemenea 
realizare complexă, ne va fi mult 
mai ușor să construim unele apara
turi simple, mai ales dintre cele de 
uz comun din laboratoare. Un aspect 
mai tehnic, dar demn de reținut, pri
vește eficiența informării și docu
mentării la obiect. Organizată rigu
ros și cuprinzător, aceasta activitate 
prealabila ne-a scutit pe parcurs de 
dibuiri și ameliorări, operații de 
ooicei mai de' durata și mai costisi
toare. Cu alte cuvinte, incâ din faza 
documentarii s-a căutat ca soluția să 
fie orientala spre laze cit mai con
crete, astfel incit sa se ușureze cit 
mai mult execuția.

Din perspectiva acestei experiențe, 
la inițiativa conducerii, a comitetului 
de partid, s-a trecut la alcătuirea 
unor programe de autodotare care sa 
cuprindă majoritatea sectoarelor in
stitutului. Un accent deosebit se va 
pune pe mai buna organizare a ate
lierelor de prototipuri și de întreți
nere existente. Ne-am gindit să in
cludem in această sferă de preocu
pări și confecționarea unor aparaturi 
mai complexe, a căror preocupare pe 
alte căi intirzie, dintr-un motiv sau 
altul. Așa stau lucrurile cu mașina 
de balotat cerută cu insistență in în
treprinderile de construcții și pe șan
tiere, unde se constată că aproape 30 
la sută din materialele de construcție 
se degradează in timpul operațiilor 
de manipulare.

Acestea au fost citeva dintre consi
derațiile pe care le apreciez ca deose
bite in legătură cu acțiunea de auto
dotare desfășurată in institutul nos
tru. Ea este de natură să ne mobilize
ze in plus in strădania de a răspunde, 
in cit mai mare măsură și cit mai 
prompt, cerințelor domeniului am
plu, și in mod deosebit dinamic, al 
construcțiilor din țara noastră, In 
actuala etapă.

Ing. Ioan BAN
șeful seefiei beton armai 
din ÎNCERC

LA UZINA „ELECTROMOTOR" DIN TIMIȘOARA

La uzina „Electromotor" din Ti
mișoara, spiritul inventiv și de res
ponsabilitate, propriu tuturor colec
tivelor de muncă din unitățile eco
nomice ale țării, se reflectă — in 
primul rind — in realizările de 
prestigiu obținute in producție. In 
cadrul grupului de cercetări din 
uzină, condus de dr. ing. Dan Teo
dorescu. la atelierul de autoutilări, 
in secțiile de fabricație — locul 
unde își desfășoară activitatea sute 
de inovatori — in mod frecvent 
prind viață idei îndrăznețe in acest 
domeniu de creație tehnică. Așa, 
de exemplu, in cadrul acțiunii de 
autoutilare, în uzină s-au realizat 
anul acesta o serie de importante 
mașini, instalații și agregate, care 
— datorită caracteristicilor tehnico- 
funcționale deosebite — au adus 
unității, la capitolul „achiziționarea 
utilajelor din import", economii in 
valoare de peste 1 000 000 lei valută. 
E vorba, in fond, de adevărate pre
miere tehnice, care realmente var 
îmbogăți de acum încolo nomen
clatorul de produse ale industriei 
noastre constructoare de mașini, 
între acestea se remarcă, prin gra
dul inalt de tehnicitate și, în ace
lași timp, prin originalitate, ma
șina semi-automată de confecționat 
bobine, cuptorul de uscat — cu in- 
fraroșii — produsele după vopsire, 
transportorul suspendat de la vop- 
sitoria sectorului 20, linia automată 
cu transfer pentru prelucrat rotoa
re și altele.

După punerea în funcțiune a a- 
cestor mașini și instalații, produc
tivitatea muncii — indicator ce dă 
pe deplin măsura valorii oricărei 
activități intr-o întreprindere — a 
crescut in secțiile respective de 
două pînă la trei ori. Pasiunea, și 
dăruirea profesională ale oamenilor, 
care au conceput și realizat aceste 
mașini și instalații, au primit înalta 
apreciere a intregului colectiv. 
Muncitori, șefi de echipă, tehnicieni 
sau ingineri ca Dumitru Beu, Io
sif Ciorba, Emerik Horvath, Cornel 
Cărpinișan și alții sint deseori dați 
ca exemplu de promotori ai unor 
idei și realizări tehnice noi, in a- 
ceastă uzină timișoreană.

însemnătatea practică a acestor 
înfăptuiri tehnice — care rezolvă și 
vor rezolva in primul rind necesi
tățile proprii ale uzinei — se re
flectă in faptul că planul de pro
ducție a fost depășit, pină acum, 
cu peste 20 milioane lei. Creativi
tatea colectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la „Electro- 
rriotor", prima întreprindere înălțată 
la Timișoara in anii socialismului, 
a oamenilor muncii români, ger
mani, maghiari, sîrbi, vizează în
făptuirea neabătută a planurilor 
trasate de partid, pentru înflorirea 
continuă a patriei. în fotografie : 
linia de montaj motoare.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînfeii*

persoanelor de la ser
viciu tot au fost pe 
trimestrul care abia a 
trecut de patruzeci de 
mii de ore lipsă și 
după părerea mea ar 
fi taman cit ar lucra 
două sute de oameni 
pe o lună plină semn 
de exclamare și eu 
și cumătru ne punem 
contra cum că nu este 
adevărat că învoirile 
și nevenirile persoa
nelor nemotivate au 
dus la foarte scăzuți 
indici de utilizare a 
timpului de lucru cam 
în jur de nouăzeci și 
patru la sută cit a so
cotit unul care a avut 
vreme din lipsă de lu
cru adevărat stop ce 
hotăriți tovarășe semn 
de întrebare că de nu 
capăt învoirea tot ră
min pe loc deoarece 
in pădure e taman 
frunza frunză bună de 
tăiat ca trifoiul stop 
aștept urgent răspuns 
la adresa cumătru va- 
silică geamănu strada 
uitării cinci loco și a- 
cum chiar gata punct 
și de întreabă careva 
de mine zici și matale 
una alta semnează io
nică sfredeluș stop.

literar
despre superfosfați
Cum necum, la Com

binatul de îngrășămin
te chimice din Tr. Mă
gurele continuă ano
malia nerealizării pro
ducției planificate — 
ne scrie coresponden
tul nostru, Alexandru 
Brad. S-ar părea că 
nu există mari spe
ranțe ca intr-un viitor 
apropiat agricultura să 
primească de aici can
titățile de îngrășăminte 
contractate. Și, totuși, 
an de an, in combi
nat sint înregistrate 
„depășiri" de tot fe
lul. Nu avantajoase, 
ci păgubitoare. Bună
oară, numai în semes
trul intîi din acest an, 
valoarea depășirii con
sumului specific a a- 
tins rotunjoara sumă 
de 26 milioane de lei 1 
Ce-i drept, în unele

unități ale combinatu
lui oamenii fac efor
turi să reducă neînce
tat consumurile speci
fice de materii prime 
și materiale, insă, după 
cum se vede, ceea ce 
se economisește in 
dreapta, se risipește cu 
stingă. Și dacă te gin- 
dești că problema ne- 
realizării planului de 
producție a fost discu
tată, anul trecut, de... 
11 ori de către factorii 
de răspundere de aici, 
nu poți să nu te în
trebi : in ce spirit s-au 
purtat discuțiile ? Ce 
măsuri tehnice și or
ganizatorice concrete 
s-au luat ? Doar n-au 
fost discuții de cena
clu literar. Și dacă da, 
regretăm. Căci cu me
tafore nu se îngrașă 
ogoarele.

Serenada sub 
clar de lună

„Economiile să le 
facă alții, noi avem 
alte treburi". Așa a 
gindit, probabil, tova
rășul Petre Mircea, 
directorul S.M.A. Fili- 
pești, atunci cînd a 
aprobat celor 17 trac
toriști detașați în in
teres de serviciu pe 
diferite șantiere din 
orașul Bacău să facă 
naveta in fiecare zi. 
Și, sub motiv că la 
Bacău nu se găsește 
un loc de cazare, de 
săptămini de zile, trac
toriștii respectivi bat 
drumurile cu tractoa

rele și remorcile după 
ei in spre comunele 
Moloveni, Bahna, Hir- 
lești, Onișcani, Berești- 
Bistrița, dus-intors. 
Fiecare dintre cele 17 
tractoare înregistrează 
zilnic la bord cite 80— 
120 km în plus, numai 
ca mecanizatorii să 
doarmă la casele lor. 
Uzajul tractoarelor, 
carburanții consumați 
în gol ? Ce contează 
pe lingă farmecul unor 
plimbări și serenade, 
cu tractorul, sub clar 
de lună !

Pentru semănat 
trebuie cîteodată...

sămință
Tn curînd va începe 

semănatul griului și in 
județul Maramureș. O 
bună parte din sămin- 
ță a fost asigurată din 
producția proprie- a 
cooperativelor agricole. 
Totuși, pentru a obține 
o recoltă bună in anul 
viitor la această cultu
ră. organele agricole 
județene au solicitat 
ministerului de resort 
să le fie repartizate 900 
tone de sămință din 
soiurile care dau pro
ducție mai mare pe 
solurile din județ. Cum 
s-a răspuns acestei so
licitări ? Din soiul 
„Harach" s-au cerut 
167 tone și s-au repar-

Pui la
La complexele avico

le Craiova și Băicoi - 
Prahova au fost insta
late baterii pentru 
creșterea păsărilor. în 
acest mod, în fiecare 
hală se cresc cite, 15 
mii de găini in loc de 
6 000 cite se creșteau 
înainte, iar producția 
de ouă s-a mărit cu 
1.5—2 milioane pe an. 
Instalarea acestor ba
terii in zeci de hale la 
complexele din țară va 
contribui substanțial la 
mărirea producției de 
carne de pasăre și 
ouă. Uzina Tehnometal 
— Timișoara a livrat în 
devans baterii pentru 
30 000 locuri. în pre
zent, se află în curs

tizat 66 tone ; din solul 
„București" în loc de 
289 tone cerute s-au 
dat 130 tone ș.a.m.d. In 
schimb, din soiul „Be- 
zostaia", față de 261 
tone cerute s-au trimis 
669 tone. Or, se știe, 
aria răspîndiril acestui 
soi este mult mai re
dusă in cooperativele 
agricole din județul 
Maramureș. Poate nu 
cunosc și organele de 
specialitate din minis
ter acest lucru ? Le 
aducem noi la cunoș
tință, pînă nu încep 
însămînțările, pentru 
că vorba proverbului 
„Ceea ce semeni aceea 
culegi".

baterie
de execuție prototipul 
bateriilor pentru pui. 
Specialiștii au propus 
omologarea „din mers" 
a prototipului și trece
rea imediată la fabri
cația de serie, urmind 
ca îmbunătățirile nece
sare să se facă pe par
curs. Se apreciază că 
prin această devansare 
se poate ciștiga circa 
un an de zile. Pentru 
complexele avicole a- 
cest devans ar însemna 
un spor de producție 
in valoare de multe 
milioane de lei. Vor 
răspunde cu aceeași 
promptitudine solicită
rilor harnicii construc
tori de utilaje de la 
uzina timișoreană ?
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6URILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE

, CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA PLENARELOR LĂRGITE

CU ACTIVUL COMITETELOR DE PARTID

Conștiința înaintată, atitudinea 
combativă față de neajunsuri 

trebuie să caracterizeze
pe fiecare comunist

Pentru • CAracteri» modul în 
care au fost dezbătute — In plenara 
lărgită cu activul a comitetului de 
partid de la întreprinderea TAROM 
— sarcinile ce revin organizațiilor de 
jpartid de aici, In lumina programu
lui de educație comunistă elaborat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
constatare se impune cu pregnantă : 
definitorie a fost hotărirea fermă a 
comuniștilor, a tuturor salariaților da 
a milita cu consecvență pentru în
făptuirea măsurilor adoptate de 
conducerea partidului, pentru ridi
carea la un nivel superior a muncii 
politico-ideologice și cultural-edu
cative. Lucrările plenarei, la care a 
participat tovarășul Ion Popcscu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R.. 
vechi militant al mișcării noastre 
muncitorești, s-au desfășurat intr-un 
spirit de exigență, stăruind aprofun
dat asupra modului in care organiza
țiile de partid desfășoară activitatea 
ideologică și politico-educativă. asu
pra unor măsuri eficiente pentru con
tinua perfecționare a acesteia.

Stimulat de substanțiala infor
mare prezentată de tov. Ion Cor- 
be3nu, secretarul comitetului de 
partid, climatul de dezbatere fecun
dă al plenarei a fost întregit de cu- 
vlntul numeroșilor participanți. care 
au imprimat lucrărilor un pronunțat 
spirit critic, autocritic, le-au conferit 
un caracter de atentă investigare a 
resurselor menite a asigura îmbu
nătățirea muncii educative, destinată 
formării și dezvoltării convingerilor 
comuniste.

— Programul de educare comu
nistă adoptat de conducerea par- 
vdului, spunea in plenară tov. 
Ștefan Ionescu, secretarul organiza
ției de baza de la personalul navi
gant, constituie pentru fiecare din 
noi atit un puternic indemn de a ne 
îmbogăți cunoștințele politice, ideo
logice. de cultură generală, cit și un 
exemplu de înaltă combativitate față 
de influențele ideologiei burgheze, 
față de tot ce este retrograd și tri
șează mersul înainte al societății, 
învățăm din acest remarcabil docu
ment de partid că fiecare comunist 
'rebuie să manifeste in întreaga sa 
activitate și comportare o atitudine 
înaintată, combativă, să acționeze in
transigent împotriva neajunsurilor. 
;'.5‘e un deziderat deplin valabil și 
pentru munca politico-educativă din 
organizația noastră de partid care 
n-a stimulat suficient spiritul mili- 
•ant în învingerea dificultăților, n-a 
înlăturat total practica „justificării" 
neajunsurilor. Justificările biroului 
organizației de bază n-au putut ține 
ioc nici de un invățămint de partid 
mai bogat in conținut, nici de adu
nări generale cu o puternică forță 
educativă, n-au fost de natură să 
dezvolte combativitatea comuniștilor, 
neimpăcarea cu lipsurile. Va trebui, 
de aceea, să ne „acordăm" întreaga 
muncă de educare comunistă la exi
gențele majore pe care conducerea 
partidului le ridică, in mod cu totul 
justificat, in fața noastră.

Această conștiință, a raportării ce
rințelor ce se desprind din programul 
adoptat de partid, la activitatea de 
zi cu zi a organizației de bază, a fie
cărui comunist, a străbătut cele mai 
multe din luările de cuvint din ple
nară.

— Prin documentele adoptate de 
conducerea de partid, in lumina 
cărora ne analizăm munca de edu
cație comunistă, arăta tovarășul

Traian Costăchescu. membru in comi
tetul de partid din întreprindere, ne 
apare și mai limpede că întreaga ac
tivitate politico-ideologică trebuie să 
se răsfringă in conștiințe, în pregăti
rea și conduita noastră, să cultive 
principialitatea, perseverența, hărni
cia. înaltele trăsături care trebuie să 
caracterizeze pe fiecare comunist. 
Abordăm noi, oare, la nivelul de 
exigență care se impune, mai ales in 
educarea personalului navigant care 
efectuează și călătorii peste hotare, 
problemele acute ale luptei împotri
va oricăror apucături de căpătuială, a 
unor manifestări de încălcare a lega
lității ? Acționăm noi cu fermitatea 
necesară pentru cultivarea unei ți
nute etice corespunzătoare omului so
cietății socialiste ? Evident, și neajun
surile de acest fel o dovedesc, efor
turile organizațiilor noastre de par
tid in domeniul respectiv trebuie 
mult amplificate.

— Specificul întreprinderii TAROM. 
dezvolta această idee generalul-maior

acela care să militeze pentru dezvol
tarea spiritului de responsabilitate 
civică al fiecărui salariat. Dacă s-ar 
fi procedat, astfel, nu am înregistra 
încă un nivel scăzut al productivității 
muncii în schimbul de noapte, nu am 
mai ti martorii unor cazuri de neres- 
pectare a programului de zbor, de 
neefectuare la termen a lucrărilor de 
întreținere a aparaturii.

Aici, la TAROM, an de an pro
moții de tineri vin să întregească 
rindurile personalului navigant și 
tehnic, al celui de deservire și în
treținere a aparaturii. Este, și aici, o 
continuă ștafetă între generații, astfel 
că dezbaterea in plenară a îndatori
rilor comuniștilor de a veghea la 
creșterea unor tinere generații cu o 
conștiință înaintată, la care s-au re
ferit Vasilc Cristescu, Aurel Banu, 
Dumitru Balaur, președintele comi
tetului de direcție al TAROM, și 
alții, a fost întrutotul firească.

— Punind in fața comuniștilor sar
cina primordială de a ne ocupa în-

VIAȚA DE PARTID
L. Medvedovici, directorul general al 
Direcției generale a aviației civile 
din Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. îmbină sarcinile 
economice cu cele ale asigurării unei 
deserviri civilizate a pasagerilor. Este 
un profil care impune fiecărui sala
riat o conștiință înaintată, un orizont 
larg de cunoștințe, o disciplină rigu
roasă, devotament, care solicită din 
partea conducerii întreprinderii des
fășurarea unei munci de educație 
permanentă in rindul colectivului, 
întrutotul valabile sint, de aceea, și 
aici, indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului ca fiecare cadru 
de conducere să acționeze ca un om 
politic, să se preocupe îndeaproape 
de educarea oamenilor, de dezvolta
rea conștiinței lor.

Optica prin care s-au abordat dezi
deratele dezvoltării conștiinței co
lectivului, ale intensificării activității 
pe tărim politic și ideologic a fost 
aceea a activizării fiecărei organi
zații de partid, a mobilizării tuturor 
comuniștilor la înfăptuirea exempla
ră a acestor obiective.

— Pe drept cuvint, actualele docu
mente de partid subliniază, ca o con
diție fundamentală a perfecționării 
muncii politice și ideologice, orien
tarea și conducerea fermă a acesteia 
de către organizațiile de partid, spu
nea tov. Nicolae Mihăilescu, directo
rul aeroportului Otopeni. Vom reuși 
să obținem bune rezultate în munca 
de educație comunistă numai dacă 
organele de partid, toți comuniștii 
vor deveni. în cadrul colectivității, la 
locul lor de muncă, factori de con
centrare a tuturor energiilor, a posi
bilităților și resurselor de care dis
punem spre realizarea exemplară a 
sarcinilor. Aceasta presupune crește
rea continuă a autorității comuniști
lor, a forței exemplului lor personal. 
Nu ne putem împăca cu faptul că în 
multe sectoare ale întreprinderii se 
face insuficient simțită intervenția 
comuniștilor față de atitudinile de 
delăsare in muncă, de sustragere de 
la îndatoririle de serviciu. Comu
niștii, in primul rind, trebuie să fie

deaproape de formarea viitoarei ge
nerații. conducerea partidului ne mo
bilizează la o activitate educativă 
permanentă, plină de responsabilita
te. a cărei calitate trebuie, in mod 
absolut imperios, să se situeze la cel 
mai inalt nivel, spunea Victor Galeș, 
șeful serviciului transporturi. In a- 
cest domeniu, trebuie să se combată 
tendințele Unor organizații de partid 
de a se ocupa de tineret numai in 
ședințe sau cu prilejuri festive, de a 
nu acorda încredere tinerilor sau a-i 
lăsa „să se descurce" cum pot, iar, 
după ce au greșit, de a-i „educa*1 
doar trăgindu-i la răspundere. Edu
carea tineretului să se sprijine cu 
adevărat pe umerii noștri, ai tuturor 
comuniștilor, zi de zi.

Luind cuvintul in încheierea dezba
terilor, tovarășul JON POPESCU- 
PUȚURI a subliniat semnificația 
deosebită, înalta valoare practică și 
principială a programului elaborat de 
secretarul general al partidului, in 
vederea îmbunătățirii muncii de edu
care comunistă a întregului popor, 
faptul că recentele documente de 
partid, constituind o expresie a apli
cării consecvente în practică a ho- 
tăririlor congreselor al IX-lea și al 
X-lea ale P.C.R., izvorăsc din cerin
țele firești ale făuririi noii orinduiri 
sociale.

— Programul adoptat de conduce
rea partidului nostru, la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus 
vorbitorul, reprezintă o strălucită 
expresie a spiritului revoluționar, a 
răspunderii și clarviziunii cu care se
cretarul general al partidului veghea
ză la viitorul națiunii noastre, la des
tinele ei, a perseverenței cu care parti
dul acționează pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și trecerea treptată spre comu
nism. Acest program se întemeiază pe 
bogata experiență revoluționară a 
partidului nostru, pe eroicele sale tra
diții de luptă, pe victoriile dobindite 
in construirea societății lipsite de ex
ploatare. In ele se regăsesc trăsătu
rile pe care Partidul Comunist Român

lc-a cultivat Întotdeauna în rindurile 
membrilor săi — spiritul revoluțio
nar, combativitatea, înalta conștiință 
partinică.

Vă sint cunoscute, desigur, eroicele 
lupte pe care le-a dat partidul 
nostru in anii grei ai ilegalității, 
pentru cauza libertății, pentru socia
lism. După cum se știe, in ciuda te
rorii și prigoanei, partidul a avut și 
și-a păstrat puternice legături cu 
masele ; rădăcinile sale erau adine 
înfipte in solul țării, fiindcă poporul 
a văzut in partid singura forță capa
bilă să-1 conducă către un viitor lu
minos, in care să fie stăpin pe soarta 
sa. Aceasta este o trăsătură defini
torie pe care o evidențiază întreaga 
istorie a partidului nostru — și de 
aceea studierea istoriei partidului 
este un puternic mijloc de educare 
comunistă. Intr-o unitate de neclin
tit, urmat cu devotament de popor, 
partidul a condus masele la victorie 
in lupta pentru cucerirea puterii, în 
procesul de construire a noii socie
tăți socialiste, orinduire visată de cei 
mai buni fii ai poporului.

Edificarea noii. societăți, însă, este 
o operă uriașă care poate fi realizată 
doar prin participarea conștientă la 
viața socială a unor mase de milioa
ne de oameni. Cu cit cresc in com
plexitate sarcinile, cu atit este ne
voie de conștiințe mai temeinic înar
mate cu învățătura marxist-leninistă. 
cu cunoașterea profundă a politicii 
partidului, a cerințelor vieții. De 
aceea, stabilind limpede sarcinile de 
îmbunătățire a muncii de educație co
munistă, programul adoptat de con
ducerea partidului răspunde cerințe
lor complexe, calitativ superioare, 
impuse in mod obiectiv de etapa de 
dezvoltare pe care o parcurgem. In- 
dreptindu-ne spre comunism, tre
buie s-o facem nu numai cu mijloace 
de producție moderne, cu un nivel de 
viață tot mai ridicat, ci și cu o con
știință înaintată, străină de tot ce 
este retrograd.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la aspectele variate ale îmbună
tățirii activității de educație a tine
retului, subliniind grija deosebită pe 
care o manifestă partidul nostru 
pentru a crea generațiilor tinere cele 
mai bune condiții de muncă și de 
viață.

— Comuniștii, a spus tovarășul 
Ion Popescu-Puțuri, trebuie să 
considere munca de educare a 
tineretului ca una dintre cele 
mai mari răspunderi ce le revin față 
de partid, față de țară. Tineretul re
prezintă viitorul, iar pregătirea a- 
cestuia, a oamenilor care vor con
strui societatea comunistă, partidul 
ne-a incredințat-o nouă. Depinde, de 
aceea, de noi, comuniștii, de felul in 
care vom crește și educa pe cei care 
ne urmează, ca victoriile dobindite 
cu atitea jertfe grele să fie duse mai 
departe, ca visul nostru să se în
făptuiască deplin.

Dezbaterea actualelor documen
te de partid trebuie să consti
tuie pentru fiecare comunist, pen
tru toți oamenii muncii un imbold de 
a ne stringe și mai mult rindurile 
in jurul Comitetului Central, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, strălucit con
ducător al partidului și statului nos
tru, de a ne înzeci eforturile pentru 
înfăptuirea politicii marxist-leniniste 
a partidului.

Teodor CAZACU 
Mlhai IONESCU
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nuarea romanului „Setea", 
o carte a cooperativizării, 
m-a privit cu o superioară 
mirare :

— Cum ? Mai crezi că 
se poate face literatură 
modernă (subL mea) cu ță
rani ?

Pentru dogmaticul filistin, 
pentru care cu ani înainte 
nu existau in artă oameni 
vii, entități unice, irepeta- 
bile, ci numai categorii so
ciale, probabil „literatură 
moderna" însemna acum o 
literatură despre nevropați, 
obsedați sexual, figuri pră
bușite și scufundate in con
templarea la infinit a cine 
știe căror „abisuri interioa
re", deci alte scheme ! ! ! 
fără carnalitate, fără iden
titate, in afară de timp și 
spațiu și mai ales in afara 
de problemele care se pun 
în societatea noastră.

Sint cele două fețe, val ! 
cit de identice ! ale acelu
iași tip de gindire metafi- 
zic-vuigarâ, care nu se sim
te bine decit in baia căl
duță a cărărilor bătute. 
Pentru acest mod de a 
„gindj" arta, a scrie o lite
ratură pozitivă înseamnă 
sâ descrii o permanentă 
chermeză, un fel de societa
te de vodevil, cu moși hitri 
și flăcăi care chiuie fără 
Încetarp, sau să umpli pa
gini cu nesfirșite descrieri 
anoste ale procesului de 
producție, in care se plim
bă, fantomatice, niște um
bre botezate „muncitori 
fără probleme 1“

Cu binecunoscuta sa ca
pacitate de a zbura dezin
volt dintr-o extremă in- 
tr-alta, filistinul mic-bur- 
ghez (mă refer, evident, la 
o mentalitate) a îmbrățișat 
peste noapte, toate „experi
mentele", toate mimările 
fandosite, tot pentru că o 
asemenea „literatură" nu 
pune probleme. Nu obligă 
la exercitarea răspundem
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de editor sau de critic ; pe 
marginea ei se poate vorbi 
despre orice, despre starea 
timpului pe litoral, sau des
pre impresiile produse de 
ultima lectură. Nu o dată, 
citind pagini din care nu 
se înțelegea nimic, pentru 
că nu era nimic de înțeles, 
m-am gindit că ele au 
putut vedea lumina tiparu
lui, ca urmare a unei reac
ții gen Nae Ipingescu al 
iui Caragiale : „E scris a- 
dinc !“ Cum să apară filis
tinul că n-ar fi la curent cu 
ultima modă, că n-ar fi 
„sincron*4 cu ceea ce se 
vintură in acompaniament 
de tam tamuri la periferia 
cine știe cărei literaturi ? 
De ce să aibă el „bătăi de 
cap" cu o carte sau cu un 
film care-i angajează și lui 
— direct — răspunderea și 
priceperea, cind planul se 
poate acoperi și cu o ma
culatură „scrisă adine", in 
numele „libertății absolute 
de creație".

Numai că filistinul („Ce 
este filistinul ? un maț gol", 
zicea Goethe), a uitat că 
arta și literatura trebuie să 
fie sincron cu aspirațiile ce
lor cărora li se adresează, 
celor însetați de dreptate, 
de adevăr, de frumos ! Tre
buie s-o spun deschis și in 
spirit autocritic, că e pro
fund regretabil că „teorii" 
ca acelea in care se afișa 
disprețul ciocoiesc față de 
cititor, n-au primit la timp 
și mai de mult riposta cu
venită.

Spiritul acesta filistin 
mic-burghez (dogmaticul de 
ieri s-a metamorfozat pe 
neașteptate in „business
man", făcind din „rentabi
litate" cu orice preț, un 
scop in sine) s-a manifes
tat păgubitor și ideologiceș- 
te dăunător in politica edi
torială ; un singur exemplu, 
doar in aparență mărunt : 
nu de mult am citit cu stu
poare un roman polițist 
francez, compunerea cine 
știe cărui colaboraționist,
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!n care, sub pretextul unei 
acțiuni trase de păr, se a- 
runca cu noroi in Rezis
tența franceză împotriva 
naziștilor ! Am văzut apă- 
rind in tiraje rușinoase 
cărțile unui Octav Dessila, 
despre care, la vremea a- 
pariției, întrebat cum ii 
plac, Nicolae Iorga a răs
puns : „O, de ssilă !“, cărți 
de nedeghizată pornografie, 
de ultim nivel, respinse la 
vremea lor cu o indignare 
principială, estetică, inte
lectuală, care nouă ne-a 
lipsit. Și totuși, acestea sint

și nu chiar atit de miste
rioase) critica s-a mulțumit 
să gloseze in jurul cărților 
apărute, în special pe plan 
strict estetic, reluind răsu
flata teză a autonomiei es
teticului, fața cealaltă a so
ciologismului vulgar, ca și 
cum critica militantă ar fi 
o activitate rușinoasă, -sau 
inferioară. Limbajul criptic 
a devenit parcă o dovadă 
de „bon ton" și se poate 
demonstra pe texte și din 
păcate nu pe puține, cuni 
niște constatări elementare, 
pentru care subiectul, preT

Plenarele lărgite ale comitetelor de partid 
din ministere si alte instituții centrale
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televiziune un puternic mijloc de e- 
ducațle comunistă, patriotică șl revo
luționară a maselor, dc îmbogățire a 
cunoștințelor, de cultivare a umanis
mului socialist

Vom contribui cu pasiune revolu
ționară, prin emisiunile de radio și 
televiziune, la formarea și dezvolta
rea conștiinței socialiste a poporului, 
la Înrădăcinarea profundă in masele 
cele mal largi a ideologiei partidu
lui nostru, a politicii sale marxist- 
leniniste, a concepției despre lume și 
societate a clasei muncitoare, a pa
triotismului socialist și internaționa
lismului proletar, la făurirea omului 
nou, cu convingeri ideologice ferme 
și devotat celui mai măreț ideal al 
omenirii — comunismul.

Comuniștii și ceilalți lucrători din 
Ministerul Industriei Ușoare — se a- 
rată in telegrama trimisă de partici- 
panțiî la adunarea generală a orga
nizației de partid — analizlnd in 
spirit critic și autocritic, cu respon
sabilitate și exigență comunistă În
treaga lor activitate politico-educati
vă, călăuzindu-se de ideile nobile, 
profund marxist-leniniste reieșite din 
strălucitul program inițiat și propus 
de dumneavoastră, iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, au hotă- 
rit luarea unor măsuri care să ducă 
la Îmbunătățiri simțitoare ale muncii 
întregului nostru colectiv, corespun
zător cerințelor actuale ale dezvoltă
rii societății socialiste.

Răspunzind grijii ce ați manifes
tat-o pentru dezvoltarea continuă a 
industriei ușoare, sintem hotăriți să 
luptăm neobosiți pentru a materializa 
efectul mobilizator al muncii politico- 
educative in sporirea producției bu
nurilor de consum, in îmbunătățirea 
simțitoare a calității și diversificării 
produselor industriei ușoare.

Cu convingerea nestrămutată că tot 
ceea ce întreprindeți pe plan intern cit 
și în domeniul politicii externe poartă 
pecetea înaltei responsabilități față de 
interesele majore ale poporului nos
tru. pentru întărirea continuă a miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, pentru dezvoltarea priete
niei cu toate țările socialiste și cu 
toate popoarele care luptă împotriva 
imperialismului și neocolonialismului, 
pentru pace și progres in întreaga 
lume, susținem in unanimitate toate 
acțiunile pe care le inițiali și infăp- 
tuiți.

Recentele documente elaborate de 
conducerea partidului, de dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a comuniștilor și a 
tuturor oamenilor muncii, constituie 
pentru noi, membrii de partid și 
ceilalți salariați din Ministerul Să
nătății, un prilej de analiză profun
dă a activității pe care am desfășu
rat-o in această privință, se spune 
in telegrama trimisă.

întruniți in ședința plenară des
chisă am dezbătut cu maturitate și 
simț de răspundere activitatea des
fășurată pentru formarea conștiinței 
socialiste, pentru educația comunistă 
a membrilor de partid, a întregului 
aparat ala Ministerului Sănătății. Pe 
deplin conștiențl de faptul că reali
zarea politicii partidului in domeniul 
ocrotirii sănătății reprezintă sarcina 
de bază, primordială a Întregului 
personal sanitar, am analizat in mod 
critic și autocritic lipsurile care per
sistă in stilul și metodele noastre de 
muncă, manifestările negative, stră
ine eticii noastre comuniste, aba
terile de la îndatoririle elementare 
cetățenești care se mai întilnesc in 
activitatea unor cadre.

Sintem hotăriți ca din munca noas
tră de zi cu zi să facem un act al 
responsabilității civice și partinice, 
să folosim toate forțele noastre pen
tru îmbunătățirea continuă a stării 
de sănătate a populației, contribuind 
astfel la creșterea aportului tuturor 
cadrelor medico-sanitare la marile 
înfăptuiri pe drumul socialismului și 
comunismului in patria noastră.

Participanții la adunarea generală 
de partid deschisă, din CENTRO- 
COOP, au adresat o telegramă în 
care se arată :

Insușindu-ne în totalitate progra
mul elaborat de dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, cu 
privire la educarea comunistă a po
porului și urmind exemplul dumnea
voastră de inaltă ținută revoluționară 
și inepuizabilă energie creatoare, noi 
comuniștii și lucrătorii din CENTRO-

COOP ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a face din munca 
noastră un puternic și eficient in
strument de educație socialistă, re
voluționară și patriotică a membrilor 
cooperatori și a lucrătorilor din sis
tem.

Vom Îmbina organic activitatea 
politico-ideologică cu mobilizarea in
tensă și plină de dăruire r comuniș
tilor și lucratorilor din toate organi
zațiile și întreprinderile noastre pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne re
vin in aprovizionarea și servirea ci
vilizată a populației, In valorificarea 
surplusului de produse agro-alimen- 
tare, concomitent cu apărarea și dez
voltarea avutului obștesc.

In telegrama comitetului de par
tid de la Ministerul Afacerilor Inter
ne se arată : Activul de partid din 
aparatul central al M.A.I., dezbătind 
cu un profund simț de responsabili
tate partinică activitatea politico-e
ducativă desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, in lumina vas
tului program de acțiune adoptat de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
Iși exprimă devotamentul nemărginit 
și totala adeziune a comuniștilor și 
a celorlalți lucrători față de politica 
înțeleaptă promovată cu consecvență 
de Comitetul Central al partidului, 
de dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
formarea și dezvoltarea unei inalte 
conștiințe politice a tuturor oameni
lor muncii, in vederea traducerii in 
viață a mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea al P.C.R., 
pentru făurirea In patria noastră a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Dezbaterile ce au avut loc In or
ganizațiile de partid, analizlnd in spi
rit critic și autocritic munca de edu
care comunistă desfășurată in rin
durile cadrelor noastre, au dat o deo
sebită apreciere măsurilor adoptate 
de conducerea partidului pentru îm
bunătățirea intregii activități poli
tico-ideologice și cultural-educative 
și au exprimat hotărirea nestrămu
tată a tuturor ofițerilor, subofițerilor 
și angajaților civili din Ministerul 
Afacerilor Interne de a munci fără 
preget, cu abnegație și dăruire pen
tru apărarea cuceririlor revoluționare 
ale clasei muncitoare, a avutului 
obștesc și personal al cetățenilor, 
pentru întărirea ordinii și liniștii pu
blice și respectarea neabătută a le
gilor țării.

In telegrama plenarei lărgite a co
mitetului de partid al Consiliului 
Securității Statului, se scrie, printre 
altele : Vom face totul pentru a ri
dica nivelul activității politico-ideo
logice și de educare marxist-leni- 
nistâ a întregului personal, dezvol- 
tind permanent la toți lucrătorii de
votamentul nemărginit față de par
tid, de patria noastră socialistă, față 
de cuceririle revoluționare ale oame
nilor muncii. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a intregii noastre 
activități de prevenire, descoperire și 
curmare a acțiunilor Îndreptate îm
potriva securității statului. In întrea
ga noastră activitate ne vom călăuzi 
după principiile dreptății și echității 
sociale, militind pentru asigurarea 
legalității socialiste, apărarea secre
tului de partid și de stat, întărirea 
vigilenței revoluționare.

Ne angajăm, in mod solemn, in 
fața dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător iubit al parti
dului și poporului român, să ridicăm 
la un nivel superior munca de edu
care a personalului din justiție și 
procuratură, in spiritul ideologiei 
marxist-leniniste, al concepției par
tidului nostru despre lume și viață, 
să cultivăm permanent sentimentele 
înălțătoare ale patriotismului socia
list și ale internaționalismului prole
tar, vigilența față de uneltirile a- 
gresive ale imperialismului, comba
tivitatea și intransigența față de in
fluențele ideologice străine, burgheze, 
față de manifestările retrograde de 
orice fel — se spune in telegrama co
muniștilor și celorlalți salariați din 
Ministerul Justiției și Procuratura 
Generală prezenți la adunarea gene
rală.

Vom manifesta toată fermitatea și 
intransigența față de cei care aten
tează, sub orice formă, la baza ma
terială a societății noastre, față de 
elementele parazitare, care nu se în
cadrează în efortul colectiv de con
struire a societății socialiste și care 
sfidează principiile moralei și eticii 
socialiste.

Vom intensifica acțiunea de popu-

larizare a legilor, pentru a contribui 
la educarea maselor de cetățeni in 
spiritul respectării cu strictețe a nor
melor de drept, preocupindu-ne 
cu mai multă eficiență do preveni
rea și combaterea manifestărilor de 
indisciplină, de încălcare a regulilor 
dc conviețuire socială, in scopul 
creării unei opinii de masă împo
triva tuturor acelora care încalcă 
legalitatea socialistă.

Ca membri de partid ce ne des
fășurăm activitatea intr-un organ 
central de sinteză a cărui sarcină 
principală este înfăptuirea politicii 
economice și financiare a partidului 
și statului, se spune in telegrama 
Comitetului de partid de la Ministe
rul Finanțelor, sintem hotăriți să ne 
îmbogățim permanent nivelul ideo
logic și politic, să ne aducem o con
tribuție sporită la dezvoltarea mul
tilaterală, intensivă și in ritm rapid 
a economiei patriei noastre socia
liste.

Vom situa In centrul preocupări
lor imbunătățirea stilului și meto
delor de muncă pentru a putea astfel 
să ne aducem întreaga contribuție 
la realizarea sarcinilor ce ne revin 
pentru întocmirea și executarea bu
getului de stat, vom folosi cu mai 
multă pricepere pirghiile financiare, 
vom veghea la formarea deplină a 
resurselor financiare ale statului, la 
utilizarea cu maximum de eficiență 
economică și socială a fondurilor 
materiale și bănești, la întărirea 
controlului financiar in economie, la 
valorificarea pe scară largă a rezer
velor materiale și umane de care 
dispune economia noastră națională.

Comuniștii, ceilalți lucrători din 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, se scrie intr-o telegra
mă, și-au manifestat deplina ade
ziune la măsurile stabilite de con
ducerea partidului, apreciindu-le ca 
o nouă dovadă a înaltei responsabi
lități a partidului pentru destinele 
națiunii noastre socialiste.

Vom depune toate eforturile pen
tru perfecționarea continuă a stilu
lui și metodelor de muncă ale or
ganizației noastre de partid in con
ducerea activității politico-ideologice, 
pentru sădirea in conștiința oameni
lor a dragostei și respectului față 
de muncă, a dăruirii intregii capaci
tăți creatoare în slujba societății, a 
spiritului de fermitate, disciplină și 
combativitate revoluționară, a devo
tamentului față de partidul nostru 
drag, față de patria socialistă.

In telegrama comuniștilor, lucrăto
rilor Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor 
se arată, intre altele, că dezbaterile 
și măsurile stabilite in adunarea ge
nerală de partid deschisă, au evi
dențiat hotărirea fermă a întregului 
colectiv, de a nu precupeți nici un 
efort pentru imbunătățirea activității 
politico-ideologice, de a munci cu 
abnegație șl simț de răspundere pen
tru perfecționarea stilului și metode
lor de muncă, pentru a contribui ast
fel la ridicarea continuă a nive
lului calitativ al produselor, lucrări
lor și serviciilor.

Comuniștii și ceilalți salariați ai 
instituției — se arată în telegrama 
comitetului de partid de la Banca 
Română de Comerț Exterior — au 
dezbătut pe larg și și-au exprimat 
adeziunea deplină față de recentele 
documente de partid de o excepțio
nală însemnătate teoretică și prac
tică, menite să îmbunătățească ne
contenit activitatea politico-ideologică 
și de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii din patria noastră.

Comuniștii, lucrătorii din Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, se subliniază intr-o altă tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, iși ma
nifestă recunoștința față de dum
neavoastră, care, prin prețioasele in
dicații date in recentele documente, 
ne-ați oferit un model strălucit de 
analiză științifică și principială a 
tuturor problemelor vieții noastre so
ciale.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea între
gului colectiv de lucrători din Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie de a nu precupeți nici un 
efort pentru a valorifica integral ca
pacitatea de creație a tuturor oa
menilor de știință, a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din patria 
noastră, pentru a contribui prin 
propriile noastre forțe la accelerarea 
introducerii progresului tehnic în 
toate ramurile economiei naționale, 
pentru creșterea eficienței cercetării 
științifice, a aportului ei la edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

mult, cineva îmi explica, 
doct, că in socialism legile 
dialecticii încetează să func
ționeze, înlocuite fiind ele 
(la porunca cui ? dumnezeu 
știe) de legile „armoniei". 
Preopinentul era, fără voia 
lui, mistic : voia să mate
rializeze, pe pămint, meta
fora paradisiacă.

Or, de la negarea (sau e- 
vitarea pudică, ceea ce e și 
mai grav !) a conflictelor 
în epoca socialismului, de 
la negarea sau camuflarea 
ciocnirilor intre poziții, 
mentalități, caractere, opi-

cestui pămint și acestei e- 
poci au Înfruntat cumpli
tele calamități naturale de 
anul trecut. Mă gîndeam a- 
tunci, străbătind întinde
rile dezolate și simțind 
in întreaga mea ființă 
uriașul fluid de forță și 
solidaritate a unui popor 
întreg, ce subiect pentru o 
epopee au fost acele zile de 
încordare a tuturor forțelor, 
ce ferment de unitate mo
rală au constituit pină și 
acele dezastre !

Complimentară teoriei lip
sei de conflict și de ace-

O literatură realistă
fenomene periferice, mai 
ușor de îndepărtat ; ceea ce 
mi se pare esențial este că 
acum, studiind și aprofun- 
dind multilateralul program 
de dezvoltare a conștiinței 
socialiste, propus partidu
lui și patriei de secretarul 
general, să ridicăm activi
tatea de analiză a fenome
nului artistic la nivelul ce
rut de stadiul actual de dez
voltare al societății noastre, 
in care problemele culturii 
nu sint apanajul unui cerc 
restrins de inițiați.

Am asistat în ultimii ani, 
In evoluția criticii literare, 
la un fenomen pe care-1 
consider nefiresc : Îndepăr
tarea criticii de la misiunea 
ei esențială, aceea de a fi 
un îndrumar obiectiv, de a 
analiza, luind poziție, ten
dințele care se manifestă 
in cultură intr-un moment 
sau altuL Cu un fel de 
jenă inexplicabilă (deși și 
aici cauzele sint multiple

dicatul și eventual un ad
jectiv ar fi fost mai mult 
decit suficiente, se consti
tuiau in „eseuri" in care 
prețiozitatea se lupta cu 
ridicolul.

Să fie oare problemele 
esteticii marxiste lămurite 
o dată pentru totdeauna ? 
Categoria esteticului să iasă 
din viziunea multilaterală și 
unitară a partidului despre 
lume și societate ?

Că lucrurile nu stau așa, 
o dovedește cea mai ele
mentară analiză. Să luăm, 
într-o sumară dezbatere 
teoria lipsei de conflict in 
literatura realist-socialistă, 
teorie de altfel banal idea
listă, care chiar dacă a fost 
abandonată, a rămas, din 
păcate, solid ancorată in 
multe capete, expresie si- 
ciitoare a spaimei de ade
văr, de realitatea vie, in 
veci rebarbativă față de 
orice fel de iluzii fără fun
dament. De mult, foarte de

nii, concepții, pină la o li
teratură atemporală, forma
listă și găunoasă nu e decit 
un pas, — pasul pe care, 
așa cum am încercat să arăt, 
mentalitatea mic burgheză 
il face foarte repede. Teama 
de nou, de schimbare revo
luționară, de critică socială, 
de privire lucidă, bărbăteas
că a realității constituie o 
față a acestei mentalități ; 
cealaltă e căderea in pani
că, în negativism cosmic 
atunci cind se ivesc greu
tăți și greutăți se ivesc și 
se vor ivi mereu, spre binele 
neamului omenesc, infrin- 
gerea și depășirea lor fiind 
una din coordonatele pro
gresului social.

Dacă există ceva străin 
spiritului poporului nostru, 
apoi e tocmai această men
talitate : să ne aducem 
aminte, e foarte puțin timp 
de atunci, de exemplul de 
uriaș eroism colectiv și 
anonim cu care oamenii a-

eași natură ieftin-metafizi- 
că (Platon la nivelul școlii 
elementare) a fost și este 
și „teoria" operei totale.

(S-ar părea că acord o 
prea mare atenție unor 
„teorii*1 tacit respinse și ar 
fi intr-adevăr așa, dacă aș 
fi citit cel puțin citeva 
studii in care caracterul lor 
idealist și de frină in calea 
unei adevărate literaturi 
realiste, să fi fost despuiat 
de frazeologia „partinică** 
in care se drapau).

Teoria „operei totale" (în 
care un aspect trist al vieții 
trebuie imediat și pe loc 
completat cu unul ve
sel și ferice, în care păr
țile „negative" șl cele „po
zitive" trebuie cîntărite 
farmaceutic, la miligram, in 
care — dacă apare un poștaș 
bețiv trebuie să apară ime
diat și pe loc unul sobru — 
ca nu care cumva categoria 
socială a poștașilor să pară 
calomniată, face abstracție

de poziția artistului, de an
gajarea lui politică și filozo
fică. Dar in artă angajarea, 
poziția politică, nu se ex
primă prin declarații, ci 
constituie țesătura de bază, 
esența operei. Expresie a 
unui obiectivism timorat, 
sus-amintita „teorie" amal
gamează genurile, cerind 
unei schițe să epuizeze pro
blematica unui roman și 
unui roman să acopere (sau 
măcar să le enunțe I) pro
blemele unei întregi culturi. 
Se înlocuiește astfel patosul 
operei de artă cu o schemă 
„atotcuprinzătoare" in care 
trebuie să existe de toate.

Or, marile sinteze epice 
(să ne gindim la „Război și 
Pace", la „Donul liniștit**, la 
„Ion" și „Răscoala") s-au 
constituit in jurul unei idei 
dominante, a unei poziții 
filozofice și estetice, nu au 
fost generate de pretenția, 
de altfel cu desăvirșire ilu
zorie, de-a spune totul In
tr-un mod cuprinzător, 
care — cum se zice — „să 
nu supere pe nimeni".

Voi exemplifica urmările 
nocive ale unei asemenea 
mentalități (din nou de 
esență mic-burgheză) refe- 
rindu-mă la domeniul co
mediei, al satirei sociale. 
Dotat cu un puternic simț 
critic — de Ia gluma blinda, 
la zeflemeaua nimicitoare, 
poporul român a dat lumii 
unul dintre cei mai mari 
satirici, pe Caragiale, a că
rui operă minimalizată de 
burghezia direct vizată în 
ea, a căpătat in anii noștri 
o nouă strălucire și o au
diență mondială. In afară 
de strălucitele comedii ale 
lui Aurel Baranga, putem 
noi vorbi de dezvoltarea 
in arta noastră a acestei 
direcții, atit de speci
fice, atit de cerute, atit 
de gustate ? In mod 
categoric, nu ; și feno
menul pe care mă mărgi
nesc să-1 enunț doar ar me
rita o analiză mai amplă. 
E ciudat, pentru că în ace

lași timp nu cred să se gă
sească cineva care să sus
țină că in socialism nu 
există fenomene (unele di
rect moștenite, altele — de 
aceeași esență ! dar drapate 
in mantaua „noului") a- 
supra cărora biciul satirei, 
arma formidabilă a risului, 
poate și trebuie să se exer
cite. Dar iată că in satira 
și in comedia realistă, tipu
rile au identitate socială 
precisă și in clipa in care 
se confundă identitatea so
cială a tipului cu mentali
tatea satirizată ; in clipa in 
care generalizarea artistica 
e confundată cu generaliza
rea absolută (tot de ordin 
metafizic-vulgar), satira . și 
comedia incep să întimpine 
piedici. Este interesant că 
și Iui Caragiale i s-a adus 
obiecția „că-și bate joc de 
poporul român", că n-a 
„văzut" oameni buni, că e 
„negativist" ; or, de foarte 
multă vreme, de pe cind 
satira se juca cu măști, este 
bine știut că „pozitivă" 
atunci cind demască satiric 
tarele unei societăți, e po
ziția scriitorului. Ridendo 
castigat mores. Satira care 
„nu supără pe nimeni" se 
auto neagă, devine madri
gal, sau vodevil ; posibile 
de altfel și ele, in epoca 
noastră. In orice caz, sim
pla lectură a ziarelor arată 
pină la evidență că in era
dicarea mentalităților îna
poiate, sub orice mască s-ar 
ascunde, a viciilor, comedia 
românească are un cuvint 
de spus. Un cuvint așteptat.

închei aceste însemnări cu 
constatarea că e multă ne
voie de dezbateri asupra 
problemelor artei și esteti
cii; in lume nimic nu se 
clarifică și se rezolvă „de la 
sine** și cu atit mai puțin în 
societatea socialistă al cărei 
partid conducător a pus in 
fața noastră programatic, 
ideea transformării revolu
ționare conștiente a rela
țiilor sociale, a mentalități
lor, a naturii.

t
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea emisiunii. 
Sport șl sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii.

10,00 Viața satului.
11,15 Concert simfonic : Mozart — 

Trilogia finală. Interpretează 
orchestra simfonică a Radio- 
televizlunli Române.

12,00 De strajă patriei Emisiune 
dedicată „Zilei pompierilor".

12.30 Emisiune in limba maghiară. 
Postmeridian.

14,00 Sport : Fotbal — Petrolul — 
Sport Club Bacău. Campio
natele europene de călărie 
— dresajul de înaltă clasă.

16.30 Magazin. Din cuprins : • 
Pe urmele medaliilor de aur 
— Expoziția internațională a 
trofeelor de vinătoare de la 
Budapesta.

18,00 Film serial pentru tineret ; 
Planeta glganțllor".

19,00 Festivalul „Călușului 
nesc" — Slatina 1971.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptăminii : „Tn- 

tîlnirl la Tunis”. Despre spe
cialiștii români care acordă 
asistență tehnică și științifi
că în această țară.

20.20 Film artistic „Maria Stuart".
22.30 Autografe muzicale.
22,45 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
PROGRAMUL 3

20,00 Reîntîlnlre cu personaje în
drăgite de copil : Eroii ro
manelor lui Jules Verne. 
Fragmente din filmul artis
tic „Căpitan la 15 ani" — o 
producție a studiourilor so
vietice.

30,35 Bucureștlul necunoscut : „De 
la poștalion la aerodlnă". 
Scurtă istorie a mijloacelor 
de transport.

20.55 Teatru liric TV. : „riautul 
fermecat" de W. A. Mozart.

21,40 Buletin de știri.
21.55 Săptămfna culturală bucu- 

reșteană.
22,10 Film serial „Urmărirea”. Re

luarea episodului IV : „Hai
ne vechi".

româ-
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internațional de studii bizantineI
?u 1» Buturulhicrtrllf eelul de-,1 XIV-Ir, Conerer 

Internațional de rtudU bltantțne.
In această zi au fost prezentate nu

meroase comunicări, care au abordat o 
vasta aria tematică, cuprinzând mul- 
tiple-aspecte ale cercetării științifice 
din domeniul istoriei «I civilizației bl- 
santine. Astfel, la tema „Societatea 
ți viața intelectuală în soc. XIV" au 
foat susținute comunicările: ..Socie- 

arta în BuUtaria In sec. XIV" 
de Elka Bakalova (Bulgaria) ; „Viața 
eocialâ a albanezilor după autori bi
zantini din sec. XTV- de A. Burta (Al
bania) ; „Probleme ale cercetării moș
tenirii creatoare a lui Mihail Honia- 

de * 1‘ S’ c,ue^t*O'’ (U.R.S.S.) ; 
„Adunările reprezentative în Blzantuî 
J*0* *rv“ L p- Medvedev

Timpul probabil pentru 13, 14 și 
15 septembrie. In țară : Vreme re
lativ călduroasă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate se vor 
semnala în vestul și sud-vestul ță
rii. unde vor cădea ploi locale. In 
rest, ploi izolate. Vint potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele intre 16 și 26 
de grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă, cu 
cer variabil, favorabil ploii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

P/S-Ș-St: wHesihasm"-ul și limba 
laică in biserică- de M. Șesan (Româ
nia): „Manuscrise grecești privitoare 
la cearta „hexihastă" care se găsesc la 
Biblioteca Academiei Republicii So
cialiste România" de T. Teoteoi 
(România) ; Inzarea dc sclavi In a- 
rla bizantină in sec. XIV" de C. Ver- 
linden (Belgia) : „Anacronismele lui 
Laonic chalkokondil" de Baslov Șerif 
(Turda).

A continuat, de asemenea, dezbate
rea temei „Bizanțul și România", in 
cadrul căreia numeroși specialiști ro
mâni și străini au prezentat comuni
cările : „Acatistul Fecioarei pictat In 
pronaosul de la Cozia“ de Gordona 
Babici (Iugoslavia) ; „Un impozit bi
zantin: ..Pirpăr-ul** de C. Giurescu 
(România); „Privitor la unele insti
tuții feudale in România și Bulgaria 
ftedievale" de St. Lisev (Bulgaria) ; 
„Mixobarbarii" și situația politică și 
etnică in regiunea Dunării de Jos la 
atirșitul sec. XI" de V. Tapkova-Zai- 
mova (Bulgaria): „Tradiția bizantină 
a fixării zidurilor prin lanțuri în ar
hitectura din Țara Românească" de
H. Teodoru (România): ..Noi cercetări 
arheologice în citadela bizantină din 
Sucidava" de D. Tudor (România) : 
..Menologiile din România și Serbia 
medievală** de P. Mijovici (Iugo
slavia); „Bizanțul și goții de la Con
stantin la Teodosius" de Ev. Chry- 
soa (Grecia); „Activitatea lui Eu- 
thym din Tîmovo in Țările Române" 
do G. Dancev (Bulgaria); ,,O atesta
re timpurie a denumirii Dobrogea" 
de H. Eideneier (R.F. a Germaniei): 
..Unele contacte posibile între pictura 
din Grecia de nord și cea din Mol
dova" de M. Garidis (Franța); „Is
toria unui nume creștin-bizantin" de
I. Ionescu (România); „Originalul lu
crării „Scara" tradusă de Varlaam" 
de P. Olteanu (România): „Limba 
bulgară și transmiterea culturii bi
zantine în partea de nord a Dunării" 
de P. Rusev (Bulgaria): „Influența 
creștină culturală bulgară asupra dez
voltării poporului român" de M. Go- 
razd (Bulgaria); „Nomocanomul bi
zantin în Moldova și Valahia in tra
duceri slave" de J. N. Sciapov 
(U.R.S.S.); „Traducerile bizantine din 
limba latină in România" de N. S. 
Tanașoca (România); „Despre des- 
poteia Iul Mircea cel Bătrin" de R. 
Theodorescu (România); „Originea i-

• conografică a temei cavalcadei îm
păratului Constantin" de S. Ulea 
(România): „Texte și documente re
feritoare la Țara Românească extra
ge din manuscrisele și arhivele de la 
Meteora și alte minăstiri din Gre
cia" de L. Vranusis (Grecia); ..Kate- 
panikion"-ul și ducatul de Paristrion 
in sec. XI" de T. Wasilevski (Polo
nia).

Programul zilei a cuprins, totoda
tă, prezentarea de comunicări in ca- 
drul secțiilor de specialitate. Secția

» IV-a (arheologie ji arift): „Noi da
te arheologice privitoare la raportu
rile albanezilor cu bizantinii in Evul 
Mediu timpuriu" de S. Anamali (Al
bania); „Unele capiteluri bizantine 
noi in Licia centrala- de R. M. Har
rison (Anglia); „Pictorii frescelor din 
biserica Sf. Dumitru din Pecs'* de 
S. Peteovici (Iugoslavia) ; „Sf. 
Marla din Egipi și Sf. Zosima 
in bisericile pictate din Cipru" 
de A. Slilianu (Cipru) ; „Rolul ju
cat de pictura din biserica Sf. 
Nicolae din Curtea dc Argeș in evo
luția artei românești" de Teodora 
Voinescu (România) ; Secția a V-a 
(muzicologic) : „Melodii copte in tex
tele grecești bizantine** de Ilona 
Borsai (Ungaria) ; „Două manuscrise 
muzicale bilingve din secolele XV 
și XVI" de D. Stefanovici (Iugo
slavia) ; „Unele copii ale exercițiului 
chironimice a lui Ion Cucuzel din 
sec. XIV, pinâ in sec. XIX" de Elena 
Tonceva (Bulgaria) ; „Tradiția muzi
cală liturgică orală de la Grotta 
Fcrrata" de B. Vito dl Salvo (Italia) ; 
Secția a Vl-a (istoria științelor) : 
„Cronicari greci creștini din sec. IV" 
de J. T. Cummings (S.U.A.) ; „Schim
bul dc scrisori a lui Maximos Mar- 
gunios ca izvor pentru istoria studii
lor umaniste in Europa" do P. Ene- 
pechidcs (Austria) ; „Continuitatea 
lui Luchian in Bizanț" de Orsolia 
Karsay (Ungaria) ; „Meteorologia in 
Bizanț** de \V. Lackner (Austria) ; 
..O operă inedită a lui C. Vardala- 
chos. Comentarii la lucrările lui Gri- 
gore Teologul" de Maria Mantuvalu 
(Grecia) ; „Stephanos, autor al „sco
liilor" la retorica lui Aristotel, eseu 
de dotare și identificare" de Vanda 
Wolska Conus (Franța) ; „Satul bi
zantin in lucrările lui N. Iorga" de 
Valeria Costăchel (România) ; „Con
tribuții românești în domeniul bizan
tinologiei, Dcmostene Russo" de M. 
Kandel (România) ; „Din istoria le
găturilor științifice dintre bizantino
logia rusă și cea română" de G. L. 
Kurbatov (U.R.S.S.) ; „Studiile bi
zantine in America Latină" de F. 
Malleros (Chile) ; „învâțați in Im
periul bizantin timpuriu. Unele sta
tistici" de Ann Moffat (Australia) ; 
„Ții" și „Jawzahr" in macrocosmo- 
sul lui Șabbetai Donnolo" de A. 
Scharf (Israel) ; „Probleme de geo
dezie bizantină" de N. Svoronos 
(Franța) : „Observații privitoare 
la vechile comentarii asupra 
operei „De anima** a lui Aristotel" 
de H. Blumenthal (Anglia) ; Secția 
a Vll-a (subiecte diverse) : „Cine 
este loan Skylitzes ?** de St. Anto- 
liac (Iugoslavia) ; „Activitatea poli
tică a lui Filaret Varajnuni in regiu
nile de sud-est ale Bizanțului" de 
B. A. Arutjunova (U.R.S.S.) j „Des
pre data celei de-a doua cuceriri a 
Tessalonicului de către turci" de 
R. A. Nasledova (U.R.S.S.) ; „Siste
mul confiscării pămintului in Bizan
țul secolelor X—XT* de K. A. Osi
pova (U.R.S.S.) ; „Mișcarea bogomilă 
din Macedonia in scrisorile lui Teo- 
filaet din Ohrida" de B. Panov (Iugo
slavia) ; „Cu privire la identificarea 
„Hionului" de M. G. Prohorov 
(U.R.S.S.) ; „Actio publicana" in le
gislația lui Justinian" de G. Thur 
(Austria) ; ..Despre problema comu
nicării orale cu popoarele vecine 
Imperiului bizantin" de J. Dummer 
(R.D. Germană) ; „Despre unele eley 
mente populare in „Alcxiada Anei 
Comnena" de S. Antoniadis (Grecia); 
..Vlahii din perioada timpurie și im
periul bizantin" de D. Dvoithenko 
(S.U.A.) ; „Stilul Paleologilor și pic
tura murală din sec. XIV—XV — in 
Georgia" de Inga Sordkiparidze 
(U.R.S.S.).

(Agerpres)

Semnarea unui memorandum privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 

și cooperarea economică intre România și India
La II septembrie s-au încheiat la 

București convorbirile oficiale intre 
ministrul comerțului exterior al In
dici, L. N. Mishra, și ministrul co
merțului exlorior al României, Cor
nel Burtică.

Ca urmare a discuțiilor purtate, s-a 
semnat un memorandum cu privire 
la dezvoltarea in continuare a schim
burilor comerciale șl cooperarea eco
nomică intre Republica Socialistă 
România și India.

Memorandumul a fost semnat din 
partea română de Cornel Burtică, iar 
din partea indiană de L. N. Mishra.

La semnare au participat Nicolae

Conferința internațională a sindicatelor 
sanitare și-a încheiat lucrările

La București au luat sfirșit. sîm- 
bătă, lucrările Conferinței Internațio
nale a sindicatelor sanitare, inițială 
de Uniunea internațională a sindica
telor din funcțiuni publice și sani
tare.

Timp de trei zile, participants la 
conferință — delegați din Algeria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ceylon, R. A. 
Egipt. Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, India, Italia, Maroc, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S., precum 
și delegația Conferinței internaționale 
a infirmierelor, cu sediul la Geneva 
— au dezbătut probleme privind rolul 
și sarcinile sindicatelor din institu
țiile sanitare in îmbunătățirea asis
tenței medicale, a condițiilor de mun
că ale lucrătorilor din sectorul ocro
tirii sănătății publice și personalului 
sanitar mediu.

Au fost subliniate, totodată, Pmpor-

Manifestări științifice
Simbătă s- au încheiat în Capitală 

lucrările celui de-al II-lea Congres 
de gastroenterologie, organizat de U- 
niunea societăților de științe medi
cale.

Actualul congres a constituit un 
bun prilej pentru perfecționarea mij
loacelor de combatere a bolilor di
gestive de către medicii noștri inter
niști, chirurgi, radiologi etc.

★
Simbătă la amiază au luat sfirșit lu

crările celui de-al doilea Colocviu na
țional de modele matematice in geo- 
științe, organizat de Institutul de pe
trol, gaze și geologie, in colaborare cu 
Societatea de științe geologice din 
Republica Socialistă România.

Timp de 2 zile au fost prezentate 30 
de comunicări care au prilejuit par- 
ticipanților — geologi și geofizicieni 
din țara noastră și din Anglia, Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană. 
Polonia. Ungaria și Statele Unite — 
dezbaterea unor importante teme de 
specialitate. x

★
La Academia de științe agricole și 

silvice s-au incheiat simbătă lucrările 
seminarului internațional privind 
„Metodologia planificării proiectelor 
de punere in valoare a terenurilor 
prin irigații și drenaj", organizat de 
Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) și Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.), in co
laborare cu guvernul țării noastre. 

Ecobescu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Nicolae Cocoș și 
Alexandru Mărgârltescu, adjuncți ai 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini.

Au fost prezenți S. Than, ambasa
dorul Indiei la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a ministrului indian al comerțului 
exterior, L. N. Mishra, ambasadorul 
Indiei la București, S. Than, a oferit 
un dineu la care au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, și alte persoane oficiale.

(Agerpres) 

tanța și necesitatea întăririi unității 
dc acțiune a sindicatelor in acest do
meniu, in scopul asigurării drepturilor 
și libertăților democratice in toate ță
rile lumii, dezvoltării bazei materiale 
pentru ocrotirea sănătății oamenilor 
muncii.

Luind cuvintul, la concluzii pe mar
ginea dezbaterilor, președintele Co
misiei pentru problemele de sănătate 
a Uniunii internaționale a sindicatelor 
din funcțiuni publice și sanitare, Da- 
rabos Păi. a subliniat caracterul fruc
tuos al consultărilor și spiritul unitar 
al schimburilor de vederi in proble
mele abordate. Totodată, și-a expri
mat speranța că asemenea acțiuni, 
care au un rol pozitiv in activitatea 
sindicatelor din domeniul ocrotirii să
nătății oamenilor muncii, vor avea 
loc și în viitor.

(Agerpres)

In cele cinci zile cit au durat lucră
rile. participanții — specialiști din 11 
țări și consultanți și experți P.N.U.D. și 
F.A.O. — au dezbătut probleme pri
vind planificarea și programarea pro
iectelor de punere în valoare a terenu
rilor, folosirea apelor subterane, me
tode pentru drenajul terenurilor agri
cole, cerințele de apă ale culturilor și 
sisteme de irigații. Au fost, de aseme
nea, subliniate tendințele actuale cu 
privire la irigații și drenaj, precum 
și la diversificarea utilajelor, dispo
zitivelor și materialelor folosite in a- 
cest scop. (Agerpres)

vremea

j cinema
i ■ ................. .
i • Marele premiu (film pe ecran 
I panoramic, două serii) : PATRIA 
i — 9,30; 13; 16,30; 20.
1 • Eu sint Jrrom : VICTORIA — 
l 0; 11,15; 13.30; 16; 16,30; 20,45.
1 • Cromwell : CAPITOL — 8,30; 
l 11,15; 14,15; 17,15; 20,15, la gradină 
* — 19,30, SCALA — 10; 13,30; 17; 
4 20,30, GRADINA SELECT — 19,30. 
’ • Parada circului : FESTIVAL — 
l 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
; • Asediul : EXCELSIOR — 9;
ț 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA 
’ — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
I • Simon Bolivar : MELODIA — 

8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRA- 
\ DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
/ 19,30.
\ • Articolul 420 : LUCEAFĂRUL 
i — 9; 12,30; 16,13; 20. BUCUREȘTI 
) — 9; 12,30; 16,30; 20, FEROVIAR — 
1 9; 12,30; 16,30; 20,15, GRADINA
1 DOINA — 19,30.
I • Hello Dolly : MODERN — 9; 
1 12,30; 16; 20, la gradină — 19, FA- 
4 VORIT — 9.15; 12,30; ie; 19,30,
I GRADINA FESTIVAL — 19,30.
4 • Fata de pe muntele de diamant: 
’ LUMINA — 9—16 in continuare; 
1 18,15; 20,30.
4 • Brigada Diverse în alert! :
1 MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,18;
4 20,30.
1 • Departe de lumea dezlănțuit! : 
i CENTRAL — 9; 12,15; 15,30; 19.
‘ • Direcția Berlin : RAHOVA — 
l 16; 18; 20.
’ • Program pentru copil : DOINA 
l — 9—11,30 în continuare.
’ • Floarea soarelui : DOINA — 
ț 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DRU- 
’ MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, BU- 
\ ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 

20,15.
\ • Cintărețu! buclucaș : COSMOS 
i — 15,30; 18; 20,15.
) • Hal Franța : CINEMATECA 
i (sala Union) — 9; 10,45; 12,30; 14,18; 
ț 16; 18.15; 20,30.
i • Omul orchestră : GRIVIȚA — 
) 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOL- 
4 GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
I 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
4 16; 18,15; 20,30.
I • Haiducii : DACIA — 8,30—30,30 
l în continuare.
’ • Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
l 9.30; 12,45; 16; 19, MUNCA —
’ 16; 19.
\ • Săptămîna nebunilor : FLO- 
’ REASCA — 16,30; 18; 20,30, POPU- 
i LAR — 15,30; 18; 20,15.

• Sunetul muzicii : ÎNFRĂȚIREA 
\ INTRE POPOARE — 15,30; 19, FE- 
i RENTARI — 15,30; 19.
’ • Riscul : GIULEȘTI — 15,30;
l 17,45; 20.
’ • Tick, Tick, Tick : AURORA — 
\ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 

grădină — 19,30, TOMIS — 9; 11,15; 
ț 13,30; 15,45; 18. la grădină — 20,15. 
, • Serata : PACEA — 15,45; 18; 20,
ț CENTRAL — 10; 12,30; 15; 17.30; 20. 
i o Secretul planetei maimuțelor : 
J MOȘILOR — 15,30; 17,45, la ^.'ă- 
\ dină — 20, FLACĂRA — 15,30; 18; 
t 20,15.
ț • Haiducii lui Șaptccai ; Zestrea 
i domniței Ralu : VIITORUL — 16; 
) 19,30.

I
) teatre j
i ......

• Teatrul Național „I. L, Cara- 
i glale" (sala Comedia) : Să nu-ți 
j faci prăvălie cu scară — 20.

)• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la teatrul de vară „He
răstrău") : Domnișoara de Belle- 
Isle — 20.

4 • Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
I nașe" (la Grădina Boema) • Sona- 
4 tul Lunii — 20.
I • Teatrul „Țăndărică" (sala din
4 str. Academiei) : Punguța cu doi 
’ bani — 11.
i • Comitetul pentru cultură și artă 
.’ al municipiului București (la Ro- 
1 tonda scriitorilor din parcul Clș- 
/ mlglu) : Spectacol de sunet și lu- 

mină — 19,30; 20,15.
I
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Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

Comunicat la încheierea 
convorbirilor dintre delegațiile 

P. C. din Spania și P. C. din Japonia
O delegație a Partidului Comunist 

din Spania, condusă de Santiago 
Carrillo, secretar general al parti
dului, a avut o întilnire cu o dele
gație a P. C. din Japonia, avînd in 
frunte pe Kenji Miyamoto, preșe
dintele Prezidiului C.C. al P. C. din 
Japonia. La încheierea convorbirilor 
a fost dat publicității un comunicat 
In care se arată că reprezentanții 
celor două partide au procedat la 
un schimb amănunțit de informații 
cu privire la activitatea celor două 
partide, care elaborează linia lor po
litică într-o formă autonomă, potri
vit condițiilor specifice din țările lor 
respective.

Delegația Partidului Comunist din 
Spania a expus experiența istorică 
a Frontului popular, care a făcut po
sibilă rezistența împotriva fascismu
lui, antecedent spaniol al unei even
tuale căi cu mai multe partide spre 
socialism. A vorbit despre lupta îm
potriva dictaturii francnlste și a ex
pus progresele obținute în cristali
zarea unei alternative democratice 
și în dezvoltarea mișcării de luptă 
a clasei muncitoare. a țăranilor, 
studenților și intelectualilor.

Delegația Partidului Comunist din 
Japonia a făcut o expunere cu pri
vire la trăsăturile caracteristice ale 
situației postbelice din Japonia, a in
format despre liniile programatice 
care tind spre înfăptuirea unei re
voluții democratice împotriva impe
rialismului și monopolurilor.

Delegația Partidului Comunist din 
Japonia a salutat Partidul Comunist 
din Spania, care, in condițiile grele 
ale ilegalității, a reușit să stringă 
legăturile cu masele largi populare, 
se află în fruntea luptei acestora și 
obține succese în înaintarea spre o 
Spanie democratică, care deschide 
calea spre socialism.

Delegația Partidului Comunist din 
Spania a apreciat acțiunea Partidu
lui Comunist din Japonia împotriva 
renașterii militarismului nipon, pen
tru lichidarea alianței militare japo- 
no-americane ; pentru retrocedarea 
deplină a insulei Okinawa ; pentru 
o Japonie independentă, democra
tică, pașnică, neutră și înfloritoare.

Dezvoltarea independentă atit a 
Japoniei, cît și a Spaniei, cauza 
păcii in Asia și în Europa impun 
retragerea forțelor armate ale 
S.U.A. și desființarea bazelor lor 
militare din țările respective.

Cele două delegații au reafirmat 
solidaritatea înflăcărată și multi
laterală cu rezistența eroică a po
poarelor din Indochina împotriva 

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI 
P. C. DIN BELGIA

UN ARTICOL DIN „DRAPEAU ROUGE", SEMNAT DE MARC 
DRUMAUX,' PREȘEDINTELE PARTIDULUI

Agresiunii S.U.A., au subliniat impor
tanța luptei pentru a obliga guver
nul nora-american să accepte fără 
intîrziere cele șapte puncte propuse 
de G.R.P. din Republica Vietnamu
lui de Sud și să retragă toate trupele 
sale dc pe teritoriul respectiv. Pro
blema Indochinei poate fi soluționată 
numai de către popoarele celor trei 
țări și in conformitate cu voința lor. 
Ambele părți au confirmat importan
ța pc care o are realizarea evacuării 
trupelor nord-americane din toate 
țările din Asia, din Indochina, din 
Coreea de sud, din Taivan, parte ina
lienabilă a Chinei, au subliniat nece
sitatea restabilirii drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chine
ze la O.N U.

Ambele delegații și-au exprimat 
solidaritatea cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, împotriva 
forțelor reacționare, pentru indepen
dență și pace ; pentru progres so
cial, democrație și socialism. Doresc 
cu Înflăcărare depășirea piedicilor 
în calea unității țărilor socialiste și 
restabilirea unității lor pe baza ega
lității depline în drepturi, respectării 
stricte a independenței și suverani
tății, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Delegațiile partidelor comuniste 
din Spania șl din Japonia s-au in
format reciproc în legătură cu ex
periența lor pentru apărarea unității 
și coeziunii rindurilor partidelor lor 
respective, întăririi și dezvoltării lor, 
prin lupta împotriva elementelor 
fracționiste.

Pentru a realiza unitatea mișcării 
comuniste internaționale, se spune în 
comunicat, o premisă indispensabilă 
este respectarea strictă a principii
lor independenței, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne ale celorlalți. în prezent, miș
carea comunistă internațională nu 
are nevoie de nici un centru. Nu 
este permis, sub nici o formă, ames
tecul unor partide în treburile inter
ne ale altora ; una dintre manifestă
rile acestuia este sprijinirea grupă
rilor fracționiste antipartinice.

Pe calea experienței lor proprii, 
cele două partide au ajuns la con
vingerea că elaborarea autonomă, 
independentă, a liniei sale politice 
de către fiecare partid, conducîndu-se 
după principiile marxism-leninismu- 
lui și ale internaționalismului prole
tar, este o condiție foarte importan
tă pentru dezvoltarea mai eficientă 
a mișcării revoluționare în fiecare 
țară.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

legramele adresate conducerii parti
dului depun mărturie asupra unității 
de granit dintre partid și popor, asu
pra faptului că politica partidului, 
cuvîntul său sint comandamente su
preme ale muncii și existenței fiecă
ruia dintre noi.

Mature programe 
de lucru pentru 

afirmarea conștiinței 
socialiste

mai ab-

Sub semnul acelorași sentimente, 
al aceluiași adevăr de esență al 
vieții noastre de azi iși dezvăluie 
semnificațiile și telegramele trimise 
de plenarele comitetelor municipale 
și orășenești de partid, de adunările 
generale ale comuniștilor consacrate 
analizei muncii politico-ideologice 
și cultural-educative. Despre adună
rile, despre plenarele organizațiilor 
municipale și orășenești consacrate 
acestui important obiectiv al muncii 
de partid au fost publicate in ziarul 
nostru ample relatări, s-a subliniat 
semnificația dezbaterilor combative, 
partinice ce au loc cu acest prilej, 
ca șl aceea a participării la aceste 
plenare a unor vechi membri de 
partid, a unor activiști ai partidu
lui din anii ilegalității. Ceea ce am 
mai releva, pe lingă toate acestea, 
este faptul că și in acest domeniu, 
considerat de către unii 4 oK- 
stract, permițind mal greu stabilirea 
unor obiective precise de activitate, 
<e conturează pretutindeni programe 
de lucru bogate, concrete. Angaja
mentele de a desfășura o neobo
sită activitate politico-ideologicâ 
pentru formarea și dezvoltarea tră
săturilor omului nou, pentru afir
marea in întreaga noastră viață so
cială a faptelor izvorite din con
știința și etica socialistă sint astfel 
insoțite de mobilizatoare planuri de 
măsuri, cu caracter concret, care țm 
seama de sarcinile mari ce revin or
ganizațiilor de partid in domeniul 
<ormării constructorului socialismu
lui, multilateral pregătit — politic, 
profesional, moral. Este cea mai con
vingătoare dovadă asupra existenței 
unei conștiințe clare a țelurilor, a 
scopurilor politico-educative pe care 
le au de realizat organizațiile de 
partid, toți factorii educaționali.

Tot ca o expresie a hotăririi, mai 
pregnant afirmată în ultima vre
me. ca intre elaborarea teoretică a 
unor sarcini și traducerea lor ln viață 
să nu se creeze decalaje de timp 
se impun a fi relevate și măsurile 
pentru perfecționarea rețelei invă- 
tâmintului liceal, transformarea unor 
licee de cultură generală in licee de 
specialitate, ca și înființarea unor 
noi licee de specialitate. îsi găsește 
altfel noi materializări orientarea 
realistă dată invâțămintului nostru 

în ultimii ani, îndreptarea lui fer
mă către producție, înarmarea — 
incă din această etapă — a tineri
lor nu numai cu cunoștințe de cul
tură generală, ci și pregătirea lor 
mai bună pentru muncă, pentru via
ță. Prin aceste măsuri se face incă 
un pas înainte in aplicarea progra
mului științific de dezvoltare a in- 
vățămintului românesc, așa cum a 
fost el conturat intr-una din plena
rele Comitetului Central, care a ana
lizat structura și sarcinile invăță- 
mintulul de toate gradele și a apro
bat Legea invățămintului — moment 
remarcabil in istoria școlii românești.

Pentru om, 
pentru bunăstarea lui

Au devenit o practică obișnuită, 
curentă vizitele de lucru ale secre
tarului general in unități economice, 
pretutindeni unde se cer luate de
cizii importante pentru destinul in
dustriei șl agriculturii noastre, al 
științei, invățămintului și culturii. 
Aceste vizite evidențiază constanta 
preocupare a conducerii partidului 
pentru a cunoaște modul de viață 
al oamenilor, condițiile în care 
trăiesc, nivelul lor de trai. Astfel 
ne vom explica șl repetatele vizite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in piețele Capitalei, în unități 
producătoare de bunuri de consum 
din București și din țară. Cu aceste 
prilejuri s-au dat prețioase indicații 
pentru Îmbunătățirea continuă a a- 
provizlonării cu mărfuri a populației, 
indicații la a căror înfăptuire colec
tivele de oameni ai muncii au trecut 
cu răspundere muncitorească. Și 
iată, in cursul zilei de vineri a avut 
loc deschiderea celui de-al V-lea 
Pavilion de bunuri de consum, veri
tabilă „dare de seamă" asupra reali
zărilor obținute In îmbogățirea sor
timentelor. in ridicarea nivelului ca
litativ, îmbunătățirea caracteristici
lor tehnico-funcționale și a prezen
tării mărfurilor, a preocupării ca să 
fie satisfăcută dorința firească a oa
menilor de a trăi in condiții mereu 
mai bune, de a dispune de bunuri 
mai multe, de calitate, de a trăi mai 
civilizat, in condiții de confort care 
să ateste nivelul de progres și civi
lizație la care aspirăm.

Sint prezentate 70 000 de expo
nate, realizate de industria republi
cană și locală, ele insele o dovadă 
a progreselor înregistrate, a justeții 
orientărilor date Încă de la Congre
sul al IX-lea al partidului, a măsu
rilor de corectare a unor rămineri 
in urmă, a unor decalaje nejustifi
cate Intre industria grea, industria 
construcțiilor de mașini și ramura 
industriei producătoare de bunuri de 
consum. Exponatele din pavilion a- 
rată progresele realizate în sectorul 
de producție al bunurilor de con
sum, pun in evidență existența unor 
produse de calitate, executate cu 
măiestrie profesională, demne să in

tre in competiție cu produse simi
lare pe multe din piețele lumii. Se 
confirmă încă o dată potențialul, 
capacitatea, talentul, iscusința și in
ventivitatea, bunul gust al celor ce 
lucrează in acest sector. în Scrisoarea 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu celor ce iși desfășoară 
munca in domeniul producției și des
facerii bunurilor de larg consum, 
scrisoare pe care o publicăm in zia
rul nostru de azi, sint aduse, de alt
fel, aprecieri călduroase față de 
realizările obținute in dezvoltarea și 
perfecționarea producției de bunuri 
de larg consum. Aprecierile și reco
mandările cuprinse in această scri
soare sint însoțite de încrederea că 
se vor înregistra in viitor noi îm
pliniri in acest domeniu : „Toate a- 
ceste realizări, cu care, pe bună drep
tate. vă puteți mindri, dragi tovarăși 
— se spune in acest insuflețitor me
saj — evidențiază marile rezerve și 
posibilități de care dispune producția 
noastră de bunuri de consum, lucrăto
rii din acest sector, de a folosi și pune 
in valoare condițiile tehnico-materia- 
le existente, talentul și inițiativa lor 
creatoare, in vederea obținerii unor 
progrese și mai însemnate, pe linia 
realizării unor produse care, prin ca
racteristicile și calitatea lor, prin va
rietate și mod de prezentare, să sa
tisfacă într-o măsură cit mai depli
nă exigențele in continuă creștere 
ale oamenilor muncii".

Afluxul de vizitatori ce se înregis
trează din primele zile, aprecierile a- 
cestora față de exponate sint însoțite 
de dorința de a le vedea cit mai grab
nic pe piață, in magazine, realizate la 
același nivel calitativ, in sortimente 
cit mai variate. De altfel, această do
rință legitimă coincide cu recoman
darea făcută cu insistență de secreta
rul general, care a indicat ca aceste 
produse să nu constituie simple ex
ponate de vitrină, ci bunuri de con
sum la îndemina populației de la 
orașe și de la sate. Prin recomandă
rile făcute cu prilejul inaugurării pa
vilionului, prin schimburile de expe
riență și contactele directe dintre pro
ducătorii zecilor de mii de exponate 
și cei chemați să le valorifice pe pia
ță, prin programul bogat de manifes
tări ce se vor organiza cu prilejul 
expoziției, cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum are un 
pronunțat caracter de lucru. Este, de 
altfel, o realitate cu care ne-am o- 
bișnuit, expresie a preocupării sta
tornice de a se înlătura acțiunile 
festiviste, de spectaculozitate gra
tuită, de a se asigura, fiecărei ma
nifestări sau acțiuni — din orice do
meniu — eficiență, finalitate, de a 
contribui, prin toate mijloacele, la 
progresul multilateral, la îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale popu
lației. Descifrînd, în această presti
gioasă expoziție, asemenea semnifi
cații, putem afirma încă o dată, cu 
sentimentul unui adevăr pe care, 
conduși de partid, ni l-am făurit prin 
faptele noastre, că țara lucrează as
tăzi pentru sine, că poporul lucrează 
astăzi — conștient de sine, de per
spectivele sale — pentru sine.

Cronica zilei
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala, indreptîndu-se spre patrie, Louis 
Nameche. ministrul sănătății publice 
din Belgia, care a făcut o vizită in 
țara noastră la invitația ministrului 
sănătății, Dan Enăchescu. La plecare, 
pe aeroportul Otopeni, erau prezenți 
ministrul român al sănătății, alți 
membri ai conducerii ministerului. A 
fost de față Jan Adriaenssen, ambasa
dorul Belgiei la București. înainte de 
plecare, oaspetele a făcut o scurtă de
clarație unui redactor al Agenției ro
mâne de presă „Agerpres** : Sint deo
sebit de satisfăcut de contactele sta
bilite intre responsabilii de sănătate 
din țările noastre. Cu prilejul vizitării 
unor instituții și unități sanitare din 
frumoasa dv. țară, am fost foarte im
presionat de efortul considerabil des
fășurat de guvernul român și de Mi
nisterul Sănătății, in vederea asigu
rării sănătății fiecărui locuitor care 
trăiește in mediul rural sau in cel 
urban. Țin să aduc felicitări corpului 
medical românesc pentru modul in 
care iși desfășoară activitatea de în
grijire a populației.

în urma acestei vizite — a spus în 
încheiere oaspetele belgian — ducem 
cu noi Imaginea unei țări care a rea
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FOTBAL RAPID-DINAMO 2-1
Așa după cum începuse, și conti

nuase vreme de jumătate de oră, se 
părea că partida Rapid—Dinamo va 
fi dominată de un joc pozițional, cu 
mare grijă, de ambele părți, pentru 
apărare și cu tentative relativ rare 
de natură ofensivă. Se juca foarte 
strîns grupat in zona din preajma 
careurilor de pedeapsă și se pasa 
mult la mijlocul terenului. în această 
jumătate de oră am notat, totuși, trei 
periculoase acțiuni de atac ale dina- 
moviștilor — cursa lui Lucescu pină 
la linia de fund terminată cu un șut 
în bara laterală (min. 3); centrarea 
lui Dumitrescu la Doru Popescu, 
liber la numai șase metri de poartă, 
care a trimis mingea cu capul peste 
bară (min. 6) ; pătrunderea lui 
Chcran pină la marginea careului 
mic, de unde a șutat tocmai in colțul 
opus, însă Răducanu s-a intins cit e 
de lung și a respins mingea. A fost 
aceasta prima perioadă de timp in 
care Dinamo putea obține ceva in 
atac. Cea de-a doua perioadă favo
rabilă dinamoviștilor avea să fie in 
ultimele 20 de minute, insă atunci 
scorul nu mai era egal, ci de 2—1 
pentru Rapid, iar echipa feroviara, 
de fapt, se lăsa conștient dominată, 
concentrlndu-și forțele in apărare 
spre a menține neschimbat rezul
tatul...

Calmul relativ al partidei a fost în
trerupt in minutul 31 de către Dumi

lizat lucruri deosebit de valoroase în 
domeniul ocrotirii sănătății populației.

★
Colectivul Teatrului Național „I.L. 

Caragiale" a plecat simbătă seara in 
Iugoslavia pentru a participa la Fes
tivalul internațional de teatru Bitef 
de la Belgrad, festival la care anul 
trecut un alt teatru românesc — „Lu
cia Sturdza Bulandra" — a obținut un 
apreciabil succes.

în cadrul actualei ediții, Naționa
lul bucureștean va prezenta, în zile
le de 13 și 14 septembrie, spectacole 
cu piesa „Regele Lear" de Shakes
peare, cu distribuția de la premieră. 
După cum s-a anunțat, festivalul va 
reuni colective valoroase, ca „Teatrul 
„Maiakovski" din U.R.S.S., „Deut
sches Theater** din R.D. Germană, 
„Open Theatre" din S.U.A., „Theatre 
du Soleil" din Franța, „Theatre de 
poche" din Belgia etc.

★

O delegație de pionieri a organiza
ției „Ho Și Min" din R. D. Vietnam, 
care și-a petrecut o parte din vacanță 
în țara noastră, a fost primită sîm- 
bătă la Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor. (Agerpres) 

tru. Parcă enervat de monotonia pa
selor fără efect și scop la mijlo
cul terenului, Dumitru a pătruns 
prin dribling pină la vreo 20 de metri 
de poarta adversă, de unde a șutat 
puternic, atit de puternic incit fun
dașul Dobrău s-a trezit trîntit Ia pă- 
mint de minge 1 Balonul a ricoșat tot 
la Dumitru, care a tras iarăși năpraz- 
nic. Mingea a lntilnit un apărător 
dinamovist și, cu forța mult atenua
tă, s-a scurs pină la Neagu. 
Un Neagu care, nu se știe 
cum, se află mereu acolo unde 
e rost de înscris goluri. Neagu l-a 
driblat pe Andrei și a trimis mingea 
in plasă : 1—0. în continuare, pină la 
pauză, atacul feroviar, dirijat de la 
spate de către Dumitru — ieri, cel 
mai bun jucător de pe teren — a 
construit ln serie acțiuni periculoase, 
în minutul 43, fundașul Pop trimite 
inspirat o minge pe sus la Ene. Ur
mează un pas aerian la Neagu, care 
tot cu capul impinge balonul in poar
tă : 2—0. Se zice despre Neagu că e 
norocos. Dar de ce oare nu cade „no
rocul" și pe capul altora ? Se zice 
despre Neagu că n-are merite spe
ciale fiindcă acțiunile le pun la cale 
alții. Dar, mă întreb, cîți înaintași au 
intuiția circulației mingii cum o are 
Neagu și ciți știu să se plaseze ca 
el, exact acolo unde trebuie să te 
afli ca să ajungi golgeter ? Prima

BRUXELLES 11 (Agerpres) — Cu 
ocazia Împlinirii a 50 de ani de la 
crearea, la 4 septembrie 1921, a Par
tidului Comunist din Belgia, Marc 
Drumaux, președintele partidului, a 
publicat în „DRAPEAU ROUGE" un 
articol în care evocă activitatea des
fășurată timp de o jumătate de secol 
de către comuniștii belgieni „Nici un 
moment, in cei 50 de ani care au tre
cut, se arată in articol, glasul parti
dului comunist nu a tăcut. Acțiu
nile acestuia s-au dezvoltat atit în 
momentele de creștere și victorie a 
democrației, cit și in cursul perioa
delor de ofensivă a reacțiunii și fas
cismului ; a fost o luptă intransi
gentă împotriva capitalismului și im
perialismului, pentru pace, democra
ție și socialism. Afirmăm cu tărie 
că partidul nostru ieșit din mișcarea 
muncitorească belgiană este un partid 
profund atașat de popoarele țării 
noastre**.

„Partidul nostru — scrie Marc 
Drumaux — a căutat și a găsit calea 
sa in marile lupte muncitorești și 
populare din țara noastră, atit pen
tru revendicări materiale, cit și pen
tru libertate și democrație. Drumul 
este lung și uneori periculos. Dar 
calea parcursă de partidul nostru 
este o cale de cinste politică, națio
nală și de măreție morală", preci
zează președintele Partidului Comu
nist din Belgia.

Subliniind că ceea ce constituie nu 
numai trecutul partidului comunist, 

diferență de ieri dintre Rapid și Di
namo a fost aceea că feroviarii au 
avut un excelent constructor de joc, 
Dumitru. Insă degeaba ai construc
tor dacă-ți lipsește tunarul. De fapt, 
principala diferență de ieri a mar
cat-o Neagu. Dinamo n-a avut un 
Neagu. Așa stind lucrurile, golul lui 
Dinamo l-a înscris în minutul 65 Săt- 
măreanu II, după ce Doru Popescu ii 
scosese mingea dintre miini, regula
mentar, lui Răducanu...

Valerlu MIRONESCU
♦

JIUL—STEAUA 1—1
A înscris Dodu, printr-un șut de 

la 30 m (min. 8) iar egalarea s-a 
produs la o lovitură liberă executată 
de Sătmăreanu, cu care ocazie, ace
lași Dodu a deviat mingea ln pro- 
pria-i poartă (min. 70).

U.T.A.—A.S.A. 5—1
Primul gol a fost marcat de oas

peți prin Hajnal (min. 20), după care 
arădenii au înscris de cinci ori prin : 
Sima (26*), Domide (41*), Petescu (43*), 
Popovici (45*) și Iarăși Sima (53*). 

dar și prezentul și viitorul lui, ceea 
ce face totodată rațiunea lui de a fi 
este atașamentul profund față de 
internaționalism, de solidaritatea de 
clasă cu toate componentele frontu
lui mondial aflat în luptă împotriva 
imperialismului — țările socialiste, 
mișcarea muncitorească din marile 
țări capitaliste și mișcarea de elibe
rare națională — M. Drumaux arată 
că P.C. din Belgia intenționează să 
dezvolte relațiile internaționale în
deosebi cu cele 14 țări socialiste și 
mai ales cu Uniunea Sovietică. „Con
cepția noastră asupra internaționalis
mului implică faptul ca noi să luptăm 
pentru unitatea mișcării comuniste 
internaționale. Nu există un centru 
conducător. Partidul nostru este au
tonom și iși elaborează propria sa 
politică". „în zilele noastre, problema 
este de a acționa in favoarea unită
ții internaționale in spiritul respec
tului față de principiile autonomiei 
fiecărui partid". „Dorim maximum 
de coeziune, nu putem accepta ca 
un partid comunist sau altul să nu 
participe la această operă comună". 
„Dorim ca relațiile noastre cu Parti
dul Comunist Chinez să se resta
bilească. Am arătat aceasta clar in 
mai multe rinduri de mult timp".

Partid național și partid internațio
nalist — se spune in încheierea ar
ticolului — Partidul Comunist din 
Belgia merge in mod liber spre noi 
lupte pentru pace, democrație și so
cialism.

BOX

România-S.U.A.
9-2

La Albany (capitala statului New 
York) s-a disputat intîlnirea revanșă 
dintre selecționatele de box ale 
României și S.U.A.

Furnizind partide spectaculoase și 
arătind o bună pregătire tehnică și 
fizică, pugiliștii români au obținut o 
victorie clară cu scorul de 9—2.

Așteptat cu mare interes, meciul 
dintre Callstrat Cuțov și Willy John
son s-a Încheiat cu victoria la puncte 
a boxerului român. O evoluție re
marcabilă a avut și Gabriel Pometcu, 
care l-a învins la puncte pe Roy 
Taylor. Iată celelalte rezultate teh
nice : Aurel Mihai clștigă prin k.o. 
tehnic in repriza a Il-a ln fața lui 
Jimmy James ; Constantin Gruiescu 
dispune la puncte de Gary Griffin ; 
Adrian Moraru intrece la puncte pe 
Paul Marcum ; Antoniu Vaslle cțștigă 
fără adversar ; Willy Daniels dispu
ne la puncte de Ion GyOrfl ; Victor 
Zilbcrman clștigă prin abandon ln 
repriza I la Denis Cudney ; Jerry 
Otis învinge prin k.o. in repriza a 
Il-a pe Alec Nustac ; Horts Stump 
ciștigă prin descalificare In repriza 
a Il-a la Fernandez Molyneaux ; Ion 
Alexe dispune la puncte de Don 
Nelson.



/iața internațională
După acordul cvadripartit 

cu privire 
la Berlinul occidental

SCHIMB DE TELEGRAME INTRE CONDUCĂTORI Al R.D.G. 
Șl U.R.S.S.

BERLIN 11 (Agerpres). — Intr-o 
telegramă adresată secretarului ge
neral al C.C, al P.C.U.S.. Leonid 
Brejnev, primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker, apreciază 
că acordul cvadripartit cu privire la 
Berlinul occidental „are o mare im
portanță pentru asigurarea păcii și 
destinderii în Europa. El corespunde 
intereselor vitale de bază ale R. D. 
Germane, R. F. a Germaniei și Ber
linului occidental".

C.C. al P.S.U.G., se arată în tele
gramă, dă o înaltă apreciere faptului 
că pentru prima dată cele trei state 
occidentale au confirmat, prin sem
narea acordului cvadripartit, suvera
nitatea relațiilor R.D.G. cu celălalt 
«tat german și Berlinul de vest. In 
ceea ce privește P.S.U.G., vom depu
ne eforturi maxime pentru încheie
rea cu succes a tratativelor și obți
nerea unei înțelegeri în problemele 
care rezultă din acordul cvadripartit.

In telegrama sa de răspuns, Leonid 
Brejnev apreciază că acest acord 
„creează premise bune pentru însă
nătoșirea situației din centrul Euro
pei. înlăturarea fricțiunilor și compli
cațiilor în legătură cu Berlinul occi
dental, care in trecut nu o singură 
dată a înveninat situația politică din 
această zonă. Acordul este un rezul
tat al realităților teritoriale și politice 
de pe continentul european, el ține 
seama întru totul de drepturile suve
rane șl interesele R. D. Germane. El 
face posibilă sporirea autorității in-

Proiect de tratat 
prezentat de Finlanda 
In vederea stabilirii de relații 

diplomatice cu cele două 
state germane

HELSINKI 11 (Agerpres). — Un 
comunicat publicat simbătă la Hel
sinki anunță că „guvernul finlandez 
a procedat la contactarea guvernelor 
Republicii Democrate Germane și 
Republicii Federale a Germaniei, pro- 
punlnd începerea de negocieri asupra 
unui tratat privind aranjamente cu
prinzătoare asupra relațiilor dintre 
Finlanda și cele două state germane".

în opinia guvernului finlandez esțe 
necesar să se realizeze o înțelegere în 
privința recunoașterii și stabilirii de 
relații diplomatice intre Finlanda și 
cele două state germane și in pri
vința unei serii de alte probleme.

Un proiect de tratat acoperind în
tregul cerc de probleme privind rela
țiile reciproce dintre Finlanda și 
R.D.G. și Finlanda și R.F.G. a fost 
înmînat reprezentanților celor două 
guverne la Helsinki, la 10 septembrie.

Data începerii negocierilor asupra 
proiectului de tratat va fi fixată ulte
rior, precizează comunicatul.

ternaționale a statului socialist ger
man, a rolului și influenței în pro
blemele internaționale". împărtășim 
părerea dv„ se arată in încheiere, că 
acordul cvadripartit trebuie să se răs- 
fringă favorabil asupra rezolvării și a 
altor probleme ale politicii europene 
și mondiale.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane. Willi Stoph, și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosighin, au făcut 
un schimb de telegrame în legătură 
cu semnarea acordului cvadripartit 
cu privire la Berlinul occidental.

★

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Willi Stoph, a 
adresat președinților Franței și S.U.A. 
și premierului Marii Britanii o scri
soare cu text similar în legătură cu 
semnarea acordului cvadripartit în 
problema Berlinului occidentaL

L. Brejnev va vizita 
Iugoslavia

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
va face o vizită neoficială de prietenie 
în Iugoslavia in a doua jumătate a 
lunii septembrie.

Leonid Brejnev este invitat să facă 
această vizită de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito.

sofia CONVORBIRI 
INTRE TODOR JIVKOV 

Șl MINISTRUL FRANCEZ 
DE EXTERNE

SOFIA 11 (Agerpres).— Președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Jivkov, l-a primit sim
bătă pe ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Schumann. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
B.T.A., au fost examinate stadiul și 
perspectivele relațiilor dintre Bulgaria 
și Franța, precum și probleme inter
naționale de interes reciproc. Todor 
Jivkov a confirmat invitația adresată 
anterior președintelui Franței, Geor
ges Pompidou, de a vizita Bulgaria.

Răspunzînd unei întrebări puse de 
ziariștii francezi, adaugă agenția, To
dor Jivkov a subliniat că relațiile 
dintre Bulgaria și Franța evo
luează bine. In ceea ce ne pri
vește, vom depune șî în conti
nuare eforturi pentru dezvolta
rea legăturilor tradiționale și a 
prieteniei dintre Franța și Bulgaria, 
dintre popoarele francez și bulgar. 
Sînt profund convins, a spus in în
cheiere Todor Jivkov, că vizita mi
nistrului de externe al Franței, Mau
rice Schumann, contactele și convor
birile pe care le-a avut in Bulgaria 
constituie un nou pas înainte în dez
voltarea relațiilor bulgaro-franceze.

Ministrul de externe francez a fost 
primit, de asemenea, de președintele 
Consiliului de Miniștri al Bulgariei, 
Stanko Todorov.

★
în aceeași zi au luat sfîrșit convor

birile oficiale bulgaro-franceze. Au 
fost examinate probleme actuale ale 
situației internaționale și îndeosebi 
situația din Europa și din Balcani. 
O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor securității europene. In 
cursul discuțiilor, menționează agen
ția B.T.A., a fost constatată o mare 
aproDiere a punctelor de vedere ex
primate de cele două părți în princi
palele probleme examinate. Miniș
trii de externe bulgar și francez 
și-au exprimat speranța că vor fi 
folosite pe deplin condițiile mai fa
vorabile în climatul politic european 
pentru convocarea conferinței gene- 
ral-europene in problema securității.

Guvernul
R. P. Chineze este 
singurul guvern 

legal care 
reprezintă China

APELUL „CONGRESULUI NA
ȚIONAL PENTRU RESTABI
LIREA RELAȚIILOR DIPLO
MATICE INTRE JAPONIA Șl 

R.P. CHINEZĂ"
TOKIO 11 (Agerpres). — Organiza

ția niponă „Congresul național pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice în
tre Japonia și Republica Populară 
Chineză" a dat publicității un apel in 
care declară că recunoaște guvernul 
Republicii Populare Chineze ca pe 
singurul guvern legal reprezentînd 
China, se pronunță pentru abrogarea 
tratatului încheiat de guvernul de la 
Tokio cu ciankaișiștii, pentru încheie
rea unui tratat de pace cu R. P. Chi
neză și restabilirea relațiilor diploma
tice cu această țară.

Apelul „Congresului național" arată 
că poporul nipon este hotărit să lupte 
pentru făurirea unei prietenii adevă
rate cu popoarele Chinei, Coreei și 
altor țări asiatice.

VIZITE
IA EXPOZIȚIA 

MONDIALĂ 
DE VÎNĂTOARE 

DE IA BUDAPESTA
BUDAPESTA 11 (Agerpres). - 

Simbătă, tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., au 
vizitat Expoziția mondială de vlnă- 
toare. Oaspeții au vizitat pavilionul 
României, precum și pavilionul na
țiunilor, pavilionul ungar de trofee, 
pavilioanele U.R.S.S., Franței, Etio
piei, Iugoslaviei, Tanzaniei, Ceho
slovaciei.

In cinstea oaspeților români, mi
nistrul industriei alimentare și agri
culturii al R. P. Ungare, Imre Di- 
meny, a oferit un dejun, iar Rezso 
Nyers, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., un dineu 
la hotelul „Duna-Intercontinental".

Delegația P.C.R. primită 
de președintele Zambiei

LUSAKA 11 (Agerprcs). — Dele
gația P.C.R., condusă dc tovarășul 
Nicolae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., care vizitează Zambia la in
vitația Partidului Unit al Indepen
denței Naționale (U.N.I.P.), a fost pri
mită de către președintele republicii, 
dr. Kenneth Kaunda, secretar general 
al partidului. Cu acest prilej, delega
ția P.C.R. a transmis președintelui 
Kaunda un salut de prietenie și soli
daritate din partea tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, împreună cu

urările de prosperitate și progres 
pentru poporul din Zambia.

întilnirea a prilejuit, totodată, abor
darea unor probleme de interes mu
tual privind Întărirea și dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colaboraro 
dintre cele două partide și popoare, 
corespunzător cauzei unității tuturor 
forțelor care luptă pentru eliberare 
națională și socială, pentru apărarea 
Independenței și cuceririlor democra
tice, pentru pace, Înțelegere între po
poare și progres social.

O cuvintare 
a președintelui Tito

BELGRAD 11 (Agerpres).— Intr-o 
cuvintare rostită la intîlnirea cu 
muncitori, țărani cooperatori, cadre 
economice, oameni de cultură și alți 
reprezentanți ai populației din co
muna Koprivnița, R.S. Croația, pre
ședintele Iosip Broz Tito a subliniat 
că este de o importanță deosebită 
faptul că în această regiune nu 
există întreprinderi nerentabile și că 
există orientarea spre folosirea ma
teriilor prime proprii. Președintele 
Tito și-a exprimat apoi satisfacția 
pentru faptul că a auzit că în a- 
ceastă regiune nu există conflicte 
intre națiuni. în legătură cu aceasta, 
s-a referit la faptul că neînțelegerile 
intre națiuni sint folosite de dușmanii 
de clasă care se opun socialismului. 
„Dușmanul de clasă se folosește de 
baza națională pentru lupta împotri
va noastră, a subliniat vorbitorul. 
Este limpede că noi, luînd măsuri 
împotriva dușmanului de clasă, nu 
tindem acum spre o revoluție sînge- 
roasă, dar revoluția noastră își ur
mează cursul, ea continuă. De ase
menea, într-o societate cum este a 
noastră In prezent, continuă să existe

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI T.U.C.

Sindicatele britanice - împotriva 
inflației, șomajului și legislației 

antimuncitorești

și dictatura proletariatului. Formele și 
caracterul ei sint altele, dar ea conti
nuă să existe. Clasa muncitoare, pro
ducătorii nu vor admite nimănui să 
distrugă cuceririle pentru care au 
luptat înainte de război și pentru care 
a fost vărsat atita singe in cursul răz
boiului. Ei nu vor permite nimănui 
nici să împiedice dezvoltarea noastră 
pe mai departe. Această continuita
te și această dictatură, a subliniat 
vorbitorul, le vom înfăptui in toate 
formele posibile care corespund sis
temului nostru democratic de astăzi".

„Sistemul nostru democratic, a 
arătat Iosip Broz Tito, nu este de 
tip occidental, nu este formal. El se 
bazează profund pe spiritul de clasă. 
De aceea, acela care dorește sa fo
losească cuceririle democrației noas
tre pentru acțiunile sale antisocialis- 
te va trebui să guste măsuri nede
mocratice. Dar pentru clasa munci
toare acestea sint măsuri democra
tice".

In continuare, vorbitorul a relevat 
că, vizitind aproape toate republicile 
iugoslave, nu a constatat vreo lipsă 
de perspectivă. Oamenii spun : „Lu
crurile merg bine — există greutăți, 
dar le vom inlătura“. Vorbind des
pre faptul că toți știu cum s-a trăit 
altădată in Iugoslavia veche, ba și 
in Austro-Ungaria, președintele Tito 
a constatat că în Iugoslavia socialistă 
s-au făcut intr-adevăr multe reali
zări ce pot fi văzute de oricine. „Ui- 
tați-vă la șosele, la fabricile noi și la 
oameni cum sint imbrăcați astăzi... 
Totul este altfel decit era altădată. 
Dar vedeți, despre toate aceste lu
cruri unii oameni de condei ai noș
tri nu prea vor să se ocupe, să scrie 
despre acestea, a spus președintele 
Iugoslaviei. Dar eu văd acest lucru, 
îl văd și oamenii noștri. Prin urmare, 
noi mergem înainte. Avem acum 
greutăți. Aceste greutăți trebuie nu 
numai să le înregistrăm, ci și să știm 
unde se află și cum le putem re
zolva”.

pekin Recepție oferită 
de ambasadorul României 

ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI MI
LITARE CHINEZE CARE A 
VIZITAT ȚARA NOASTRĂ

PEKIN 11 (Agerpres). — Ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
in R. P. Chineză, Aurel Duma, a ofe
rit o recepție in cinstea delegației 
militare chineze, condusă de Li Dă- 
șin, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, șeful 
Direcției Generale Politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, care 
a făcut o vizită în România.

Au luat parte Huan Iun-șen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, Li Sien-nien, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
conducători de partid și de stat, re
prezentanți ai armatei.

Ambasadorul Aurel Duma și Li Dă- 
șin au toastat pentru întărirea rela
țiilor de prietenie dintre partidele, 
popoarele și armatele din România și 
China.

Ambasadorul 
României in Costa Rica 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

SAN JOSE 11 (Agerpres). — Am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Costa Rica, Mircea Nlcolaescu, 
a înminat președintelui republicii, 
Jose Figueres Ferrer, scrisorile de a- 
creditare. A fost de față ministrul de 
externe Licenciado Gonzalo Facio. 
După prezentarea scrisorilor de acre
ditare, între președintele Republicii 
Costa Rica și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire cordială.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Comunicatul comun dat publicității, 
vineri seara, la încheierea convorbi
rilor ministeriale economice ameri- 
cano-japoneze, desfășurate la Was
hington, se rezumă la o trecere în 
revistă a problemelor discutate, con- 
semnind, in același timp, pozițiile di
vergente ale celor două țări în pro
blemele comerciale și monetare.

In ce privește chestiunile mone
tare, comunicatul menționează că de
legația americană a luat notă de ho- 
tărirea guvernului japonez privind 
cursul flotant al yenului și a cerut o 
realiniere fundamentală a raportului 
de schimb intre valutele respective, 
în timp ce delegația japoneză a sub
liniat că suprataxa americană asu
pra importurilor a afectat serios 
economia japoneză și a cerut ca a- 
ceastă suprataxă să fie suprimată cit 
mai curind posibil. In raporturile 
comerciale bilaterale, delegația ame
ricană a cerut ca Japonia să elimine 
cit mai rapid posibil contingentările 
și alte restricții la importuri, pre
cum și obstacolele netarifare și sub
sidiile la exporturile proprii, iar de-

legația japoneză „și-a exprimat spe
ranța că guvernul american va con
tinua eforturile pentru înlăturarea 
obstacolelor comerciale in vigoare".

★

GENEVA. — Grupul de lucru spe
cial al G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț) a adoptat 
simbătă raportul secretariatului a- 
cestei organizații cu privire la mă
surile protecționiste anunțate la 16 
august de președintele S.U.A., Ri
chard Nixon.

Raportul, al cărui text nu va fi dat 
deocamdată publicității, a fost cali
ficat ca „sever" pentru Washington 
de către numeroase delegații.

★

SAO PAULO. — Ministrul francez 
de finanțe, Valery Giscard d’Estaing, 
care reprezintă țara sa la Tîrgul de 
la Sao Paulo din Brazilia, a decla
rat într-0 conferință de presă că pro
blemele cu care dolarul S.U.A. este 
confruntat in Europa occidentală 
„sînt provocate de situația economică 
internă din Statele Unite".

întrevederea 
ministrului muncii 

al României 
cu premierul danez
COPENHAGA 11 (Agerpres). — In 

continuarea vizitei pe care o între
prinde in Danemarca, ministrul muri- , 
cii al Republicii Socialiste România, 
Petre Lupu, a fost joi oaspetele ora
șului Herning. Ministrul român a vi
zitat cu acest prilej obiective indus
triale, culturale și sociale.

In cursul zilei de vineri, oaspetele 
român a fost primit la Palatul Chris- 
tiansborg din Copenhaga de primul 
ministru danez, Hilmar Baunsgaard. 
La întrevedere a luat parte ministrul 
muncii danez, Lauge Dahlgaard. A 
fost prezent ambasadorul României 
in Danemarca, Gheorghe Ploieșteanu. 
Convorbirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

In aceeași zi au continuat convor
birile oficiale intre cei doi miniștri al 
muncii privind probleme de interes 
comun.

SAIGON

Represalii 
împotriva presei

SAIGON 11 (Agerpres). — Autori
tățile regimului lui Thieu au ordonat 
confiscarea edițiilor a patru cotidiene 
saigoneze, acuzate de a fi publicat 
articole „care ar putea provoca 
confuzie și dăuna securității". Agen
ția Associated Press, care transmite 
știrea, precizează că „ziarele men
ționate au publicat in ultimele zile 
comentarii asupra situației politice 
confuze", declanșată, după cum se 
știe, de hotărirea generalului Thieu de 
a candida singur in „alegerile pre
zidențiale" programate pentru 3 oc
tombrie.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: NOTE

Conferința anuală a 
Congresului sindicate
lor britanice (T.U.C.), 
încheiată vineri la 
Blackpool, a marcat 
începutul sezonului 
politic de toamnă — 
care se anunță deo
sebit de agitat. Criza 
din Irlanda de Nord 
a determinat gu
vernul Heath să re
cheme din vacanță 
Parlamentul; dezbateri 
prelungite și furtu
noase sint prevăzute in 
continuare in legătură 
cu problema aderării 
Angliei la Piața co
mună ; în curind vor 
avea loc conferințele 
anuale ale partidelor 
liberal, laburist și con
servator, ale căror dez
bateri se așteaptă să 
atingă „temperaturi 
înalte" ; In sfîrșit, ob
servatorii întrevăd, 
pentru sflrșitul lunii 
octombrie, atingerea ci
frei de un milion de șo
meri, cifră care dezvă
luie gravitatea difi
cultăților economice pe 
care le parcurge in 
prezent Marea Brita- 
nie. Așa se explică de 
ce, spre deosebire de 
alți ani. in centrul 
dezbaterii conferinței 
T.U.C. au stat proble
mele interne și nu cele 
externe.

In cuvintârile lor, 
numeroși delegați au 
denunțat actuala situa
ție economică, caracte

rizată prin inflație, 
stagnare, creșterea cos
tului vieții și a șo
majului, reducerea 
competitivității pe pia
ța externă. Mulți vor
bitori au condamnat 
reducerea sistematică 
a nivelului de trai al 
celor ce muncesc și 
au cerut promovarea 
unei politici de infri- 
nare a inflației, de li
chidare a șomajului și 
de ridicare a salariu
lui minim. A fost cri
ticat, de asemenea, cu 
asprime faptul că gu
vernul nu ia măsuri 
ferme pentru a ridica 
regiunile slab dezvol
tate ale țării, că nu se 
întreprind acțiuni con
crete în vederea îm
bunătățirii situației 
școlilor și Invățămin- 
tului.

înrăutățirea situației 
economice a determi
nat, după cum se știe, 
o recrudescență a lup
tei oamenilor mun
cii. în întreaga țară 
s-au desfășurat in ul
timele luni ample 
greve și demonstrații, 
in cadrul cărora re
vendicările economice 
s-au contopit cu cele 
de ordin politic. Toc
mai pentru a stăvili 
această mișcare, gu
vernul a inițial un 
proiect de lege an- 
tisindical, prin care, 
după cum s-a arătat 
la conferința T.U.C.,

se intenționează „să se 
pună căluș sindicate
lor". Numeroși vorbi
tori au demascat ca
racterul antidemocra
tic al proiectului, de
oarece acesta aduce o 
serioasă știrbire drep
turilor și libertăților 
celor ce muncesc. Unul 
din delegați, Hugh 
Scanlon, arăta că pro
iectul respectiv „con
stituie un atac direct 
împotriva muncitori
lor". „Gîndiți-vă la 
soarta activiștilor sin
dicali de la șantierele 
navale «Upper Clyde» 
— sublinia Dan Mc
Garvey. Ei ar fi azi la 
închisoare dacă legea 
respectivă ar fi fost în 
vigoare". După cum 
se știe, proiectul an- 
tisindical condamnă la 
mari amenzi sindica
tele care nu se „înre
gistrează" și pe acel 
sindicaliști care de
clanșează „greve ne
oficiale".

Ca o concluzie a în
tregii desfășurări a 
lucrărilor conferinței, 
care a dezaprobat 
ideea legislației an- 
tisindicale, s-a des
prins hotărirea sindi
catelor „de a continua 
lupta pentru apărarea 
intereselor membrilor 
lor".

N. PLOPEANU
Londra, 11

„LUNA-18" A EFECTUAT 
54 DE ROTATII IN JURUL 

SELENEI
Programul de cercetări 

a luat sfîrșit
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. anunță că a luat 
sfîrșit programul de cercetări e- 
fectuat cu ajutorul stației auto
mate „Luna-18“. In cursul zbo
rului, cu stația s-au stabilit 85 de 
ședințe prin radio, in cursul că
rora s-a verificat funcționarea 
sistemului stației și s-au măsu
rat parametrii traiectoriei de de
plasare. In timpul evoluției pe 
orbita circumlunară stația auto
mată „Luna-18“ a efectuat 54 de 
rotații in jurul Lunii. In zborul 
pe orbita circumlunară stația a e- 
fectuat manevre cu scopul elabo
rării metodelor de navigație 
automată in jurul Lunii și asi
gurării aselenizării. La 11 sep
tembrie au fost puse in acțiune 
motoarele de frînare, stația a ie
șit de pe orbită și a atins supra
fața Lunii intr-o zonă situată in 
Marea Abundenței. Zona de ase
lenizare a fost aleasă intr-un loc 
accidentat, care prezintă un mare 
interes științific. Dar, după cum 
au arătat măsurătorile, aseleni
zarea stației in aceste condiții to
pografice complicate s-a dovedit 
nefavorabilă. La ora 10,48, ora 
Moscovei, legăturile cu stația 
s-au intrerupt.

Au fost obținute noi date pri
vind funcționarea stației. In pre
zent se prelucrează rezultatele 
măsurătorilor.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, Pelre 
Blajovici, în continuarea vizitei ofi
ciale pe care a intreprins-o in R. F. 
a Germaniei, a fost vineri oaspetele 
landului Bavaria. La Miinchen, Petre 
Blajovici a fost primit de primul mi
nistru al guvernului bavarez, Alfred 
Goppel, și de primarul general al 
orașului, H. J. Vogel. Cu acest pri
lej au fost discutate posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare a relații
lor de colaborare și cooperare in do
meniul construcțiilor. Simbătă, oaspe
tele român a plecat spre patrie.

★

La sosirea la București, tovarășul 
Petre Blajovici a fost întîmpinat pe 
aeroport de Andrei Păcuraru, prim- 
vicepreședinte al C.S.E.A.L.. și de 
alți membri ai conducerii comitetului. 
A fost de față Berhard Wolf, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. F. 
a Germaniei la București.

Primul ministru maltez, 
Dom Mintoff, l-a primit, la 10 sep
tembrie, la palatul Consiliului de Mi
niștri din La Valletta, pe ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Malta, Iacob Ionașcu. Cu,acest prilej 
a avut loc o convorbire cordială pri
vind relațiile dintre cele două țări.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a primit 
pe Matyas Timar, vicepreședinte al 
Guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, care se află într-o 
vizită în această țară, anunță agenția 
M.T.I. Matyas Timar a inminat invi
tația adresată președintelui Allende 
de către președintele Consiliului Pre
zidențial, Pal Losonczi, de a face o 
vizită în Ungaria. Președintele Re
publicii Chile a acceptat invitația, ex- 
primîndu-și speranța că vizita va fi 
efectuată in cursul anului viitor.

Cancelarul federal al R. F. 
a Germaniei, Willy Brandt' va 
sosi la 16 septembrie într-o scurtă 
vizită in U.R.S.S. pentru a se întilni 
cu secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev. întilnirea 
va avea loc în Crimeea, în apropiere 
de Oreanda, anunță agenția T.A.S.S.

Secretarul de stat la Con
siliul de Miniștri ai R. D. 
GOrmCUlS Michael Kohl, a înmi- 
nat secretarului de stat la Cancelaria 
Federală a R. F. a Germaniei, Egon 
Bahr, la 6 septembrie, proiectul unui 
tratat intre cele două state cu privire 
la problemele traficului, precum și al 
unui acord cu privire la traficul de 
tranzit al cetățenilor R. F. a Germa
niei și al bunurilor din R.F.G. spre 
și din Berlinul occidental.

Șomajul în Suedia * “tlns 
la sflrșitul lunii august un nivel re
cord pentru această țară. Numărul dc 
107 000 de șomeri este dublu față de 
luna august a anului trecut.

Un miting comemorativ 
a avut loc simbătă la Sachsenhausen, 
pe locul fostului lagăr fascist de 
concentrare de lingă Berlin, consacrat 
implinirii a 30 de ani de cind au fost 
uciși, aici, in mod bestial, 18 000 de 
soldați și ofițeri ai armatei sovietice. 
La miting au luat parte Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și alți conducători de 
partid și de stat din R.D.G., repre
zentanți ai luptătorilor din rezistența 
antifascistă din 14 țări europene, 
printre care și România, mii de ce
tățeni. Au rostit cuvîntări Horst 
Sindermann, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., și 
Piotr Abrasimov, ambasadorul sovie
tic in R.D.G.

Schimbul instrumentelor 
de ratificare 3 ocordulul cultural 
și de colaborare științifică între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Unită Tanzania a avut loc vi
neri, 10 septembrie, la Ministerul 
Educației din Tanzania. Protocolul 
respectiv a fost semnat de C. X. 
Mgonja, ministrul educației naționale 
al Tanzaniei, și de I. Drînceanu, am
basadorul României la Dar-Es- 
Salaam.

0 delegație economică 
cubaneză, condusă de președin- 
tele părții cubaneze a Comitetului 
cehoslovaco—cubanez pentru colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
Pedro Miret Prieto, membru al C C. 
al P.C. din Cuba, ministrul industriei 
minelor, combustibilului și metalur
giei, a sosit la Praga. în cursul vizitei 
in Cehoslovacia, menționează agenția 
C.T.K., delegația cubaneză va purta 
convorbiri cu privire la adîncirea 
colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

Contacte mongolo-japo- 
I16Z6» La Ulan Bator a avut loc o 
întrevedere între ministrul de externe 
al R. P. Mongole, L. Rincin, și dele
gația guvernamentală japoneză, con
dusă de Sigheki Nakadzima, preșe
dintele grupului parlamentar al Par
tidului liberal-democrat de guvernă- 
mint din Japonia. Delegația japoneză 
face o vizită in R. P. Mongolă la in
vitația guvernului acestei țări.

Convorbirile ungaro-so- 
VletiCG cu Pr^v*re 'a colaborarea 
tehnico-științifică bilaterală s-au în
cheiat la Moscova. Protocolul referi
tor la aceste convorbiri a fost sem
nat de V. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică, și de M. Ajtal, 
vicepreședinte al guvernului ungar, 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Dezvoltarea Tehnică.

CEARTĂ IN FAMILIA LUI
Ceartă in familie la 

Port-au-Prince. Ma- 
rie-Denise Domini
que, sora mai mare a 
noului președinte al 
Republicii Haiti, Jean- 
Claude Duvalier, a 
fost nevoită să renun
țe la funcția de se
cretară a „șefului sta
tului", în urma unei 
aprinse confruntări 
cu... mama și fratele 
său și a fost trimisă 
in „exil" la Paris, 
unde soțul ei îndepli
nește, de mai multă 
vreme, funcția de am
basador. Episodul este 
semnificativ pentru 
fizionomia morală a 
cercurilor conducă
toare haitiene.

De fapt, puterea su
premă in Haiti este o 
întreprindere de fa
milie. La cîrma sta
tului, în spatele pre
ședintelui de paie, se 
găsesc văduva Duva
lier, rude, aliați, 
tejați, favoriți. 
porul este ținut 
mai departe de 
blemele de stat, 
tienilor le sint
zite doar mizeria și 
analfabetismul. întrea
ga economie a țării a 
fost acaparată de 
companiile nord-ame- 
ricane. Haiti este țara 
cu cel mai scăzut ve-

î»

PAPA DOC“
nit pe cap de locuitor 
din intreaga Americă 
Latină : sub 100 de 
dolari. 90 la sută din 
populație este analfa
betă — doar 17,2 la 
sută din tineri 
ventează școlile 
mare și 0,25 la 
universitățile.

Exilul Marie-Denisei 
nu face decit să scoa
tă la iveală lupta a- 
cerbă pentru putere 
care se desfășoară în 
culise între membrii 
familiei conducătoare. 
Susținătorii roților Do
minique, sprijiniți de 
garda prezidențială, se 
înfruntă cu partizanii 
colonelului Luckner 
Cambronne, ministru 
al apărării și „favori
tul" văduvei Duvalier. 
Prima ciocnire dintre 
cele două grupuri a 
dat pentru moment 
ciștig de cauză vădu
vei lui Duvalier și 
„favoritului" ei, sub 
influența cărora se gă
sește în prezent nesta
tornicul președinte. Ei 
și-au creat, din rindu- 
rile fostei armate pri
vate a răposatului Du
valier, odioșii „tonton 
macoutes", un bata
lion de elită botezat 
„leoparzii", care să 
se opună gărzii pre
zidențiale. Ambele

55-
grupuri, dornice să-și 
instaureze preponde
rența în conducerea 
țării, se străduiesc să 
capteze bunăvoința 
șefului armatei, ge
neralul Claude Ray
mond, care, deocam
dată, se situează pe 
poziții de espectativă. 

Desfășurarea luptei 
pentru putere nu ține 
însă seama de un fac
tor hotăritor, poporul 
haitian, care se mani
festă tot mai hotărit 
împotriva tiraniei, 
pentru democrație, 
pentru o viață mai 
bună. Este adevărat 
că, in ciuda rivalită
ților dintre ele, cele 
două grupuri care riv- 
nesc puterea absolută 
se întilnesc pe tere
nul comun al urii îm
potriva maselor popu
lare, trimițindu-și cu 
promptitudine forțele 
represive de care dis
pun pentru a înăbuși 
orice acțiuni de pro
test. Dar, așa după 
cum remarca pe bună 
dreptate cotidianul 
„Times", teroarea an
tipopulară a urmași
lor lui „Papa Doc" nu 
poate decit cel mult in- 
tirzia un sfirșit care 
se anunță inevitabil.

T. PRELIPCEANU

QUANTAS" CONTRA „PAN AMERICAN"
Societatea austra

liană pentru transpor
turi aeriene, „Quan- 
tas", a declanșat o 
mare campanie pu
blicitară in legătură 
cu apropiata inaugu
rare a unei noi " " 
între Sydney și 
Francisco, care 
mează să fie deservi
tă de două avioane 
gigant „Boeing 747". 
achiziționate recent 
din S.U.A. Dar... sur
priză ! Ministerul A- 
viației Civile al S.U.A. 
a interzis aterizarea 
pe teritoriul american 
a „Boeing"-urllor aus
traliene. Toate inter
vențiile guvernului de 
la Canberra au ră
mas fără efect.

Iritate de această 
hotărire, autoritățile 
australiene studiază 
acum adoptarea unor 
măsuri de represalii, 
luînd în considerare 
limitarea curselor ae
riene ale societății

linii 
San 
ur-

„Pan American" care, 
de altfel, folosește pe 
liniile spre Sydney 
tocmai avioane de ti
pul „Boeing 747".

Motivul acestor ne
înțelegeri — după 
cum scrie presa aus
traliană — este de or
din economic. In 
cursele lor peste Pa
cific, societățile ame
ricane dispun săptă- 
minal de 200 locuri 
mai mult decit com
pania „Quantas". In 
ultimul an, însă, a- 
ceste locuri au fost 
ocupate, în medie, nu
mai in proporție de 27 
la sută. Temîndu-se 
de o reducere conti
nuă a acestui procen
taj, ca urmare a în
ființării unei noi linii 
aeriene, societățile a- 
merîcane au cerut și 
au obținut interzice
rea aterizării in 
S.U.A. a avioanelor 
australiene.

Compania „Quan
tas" a înregistrat și

O 
.__ ___ a
veniturilor, situație pe ---- _ . . Q 
contracareze, pe de o 
parte, printr-o restrîn- 
gere drastică a perso
nalului, iar, pe de 
altă parte, prin des
chiderea acestui nou 
traseu. Interdicția a- 
mericană, a declarat 
un reprezentant al 
companiei, pune pur 
și simplu sub semnul 
întrebării existența 
în continuare a socie
tății. Autoritățile de 
la Canberra au luat și 
ele poziție în conflict, 
arătînd că S.U.A. tre
buie să pună capăt 
practicilor discrimina
torii aplicate compa
niei „Quantas", deoa
rece, în caz contrar, 
această situație ar pu
tea avea repercusiuni 
serioase și în alte do
menii ale relațiilor 
australiano-americane.

ea, în ultimii ani, 
reducere continuă
care a încercat să

G. D.
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