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PROLETARI DIN TOATE JÂRILE. UNIJI-VĂ! IN PAGINA A II a

to1 înteia DEZVOLTAREA CON-
ȘTIINȚEI SOCIALISTE 
— OBIECTIVUL PRI-

a primit pe ambasadorul
ii'1'

MORDIAL AL ÎNTRE
GII ACTIVITĂȚI POLI

TICO-EDUCATIVE

U. R. S. S.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PLENARA LĂRGITĂ. 
A COMITETULUI JUDE

ȚEAN DE PARTID ILFOV

Lunl, 13 septembrie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Vasili Ivanovic!

Drozdenko, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.
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FIECARE CENTRALA 
INDUSTRIALĂ-UN PUTERNIC

IN ZIARUL DE AZI

Mîino sc va auzi sunetul clopoțelului inaugural al 
noului an școlar. Sint oafe toate pregătirile înche
iate ? N-au rămas „amănunte" nelămurite ? La a- 
ceste legitime întrebări am căutat răspuns în Bucu
rești și in județele Bacău, Caraș-Scverln, Cluj șl 
Olt. Din cele constatate, rezultă persistența unor 
probleme care nu și-au găsit pretutindeni soluțio
narea cuvenită.

COMPLEX PRODUCTIV!

ani de la 
Iul Neagoe 

„ACEST 
MONUMENT

Constituirea centralelor industriale a însemnat. Indiscutabil, un pas im
portant pe calea perfecționării organizării și conducerii activității economice. 
Realitatea dovedește că, in cei doi ani și jumătate care au trecut dc la crea- 
rea primelor centrale industriale, pe măsură ce au dobindit experiența nece
sară. aceste unități s-au afirmat tot mai pregnant ca organismc-cheie 
>n viața economică. Consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor indus
triale și ai celorlalte unități cu statut de centrală din februarie a.c., relevînd 
experiența acumulată, a contribuit Ia o mai bună înțelegere a rolului și sar
cinilor noilor organisme economice. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu deosebită claritate că. Indiferent de formele orga
nizatorice pe care le îmbracă centralele industriale, ele trebuie „SA DEVINĂ 
UNITĂȚI ECONOMICE INTEGRATE. CARE RĂSPUND DE CONDUCEREA 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE. CU TOT CE IMPLICA ACEASTA 
PENTRU UNITĂȚILE RESPECTIVE".

In lumina prețioaselor indicații date de secretarul genera] al partidului 
Ia această consfătuire și pornind de la analiza critică a modului de orga
nizare. de la rezultatele activității noilor organisme economice, in industria 
ușoară ș-a trecut, in urma unei largi consultări a cadrelor de specialiști, a 
lucrătorilor din întreprinderi și combinate, la o nouă formă de organizare a 
întreprinderilor in centrale. In perimetrul problematicii ridicate de această 
nouă formulă organizatorică am avut convorbirea de față cu ing. Ion BAZAC, 
adjunct al ministrului industriei ușoare.

— Din capul locului vreau să pre
cizez că in concepția partidului nos
tru centralele industriale nu consti
tuie forme organizatorice imuabile și 
că,_ in funcție de experiența acumu
lată. de condițiile nou create, pot in
terveni modificări de structură, mai 
restrinse sau mai largi — a spus la 
început interlocutorul. Ele nu afec
tează insă ideile călăuzitoare ale 
funcționării centralelor industriale, 
printre care amintesc apropierea con
ducerii de producție, concentrarea 
producției, folosirea mai bună a ca
drelor de specialiști, coordonarea 
unitară, creșterea operativității in 
lu,area deciziilor. In final, practica 
economică, viața decide care este 
tipul de centrală cel mai indicat 
pentru o subramură, pentru un grup 
de întreprinderi sau chiar pentru o 
ramură industrială. Este, de altfel, 
una din ideile care s-au desprins și 
din consfătuirea de lucru consacrată 
activității centralelor Jndustriăle ce 
a avut Ioc la începutul acestui an, 
cind secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a atras 
atenția ca centralele sa nu devină 
verigi intermediare intre întreprin
deri și ministere, ci puternice com
plexe de unități productive, organic 
integrate, direct răspunzătoare de 
realizarea planului, de bunul mers 
al activității in fiecare întreprindere.

La ce concluzii am ajuns, după doi 
ani de experimentare a noilor orca- 
nisme economice, in industria ușoară? 
Concluzia principală pe care am des
prins-o a fost aceea că gruparea în
treprinderilor in combinate, după 
criteriul teritorial, ignorind unitatea 
de tehnologie, era inoperantă și, de 
multe ori, ineficace. Caracterul ete
rogen al producției unui combinat 
ducea la o fărimițare a forțelor teh
nice, a cadrelor de specialiști de un

anumit profil. în zeci și zeci de com
binate. Combinatul textil nr. 2 din 
Timișoara, de exemplu, grupa in 
structura sa țesătorii de lină, țesăto
rii de mătase, pasmanterie, fabrici dc 
pălării, iar Combinatul textil din 
Iași cuprindea : țesătorie de bumbac, 
țesătorie de mătase, fabrici de tri
cotaje și confecții.

— Pe scurt, care au fost prin
cipalele neajunsuri ale unui ase
menea mod de grupare 
prinderilor ?

— Grupind fabricile după 
teritorial și mai puțin după 
gie, nu era posibilă o viziune unitară 
și cuprinzătoare, pe subramuri in
dustriale. in dezvoltarea întreprinde
rilor, atit in ceea ce privește tehno
logia. cit și in ceea ce privește pro
ducția : nu se putea asigura o folo
sire eficientă și rațională, la întrea-

a intre-

criteriul 
tehnolo-

ga capacitate potențială, a utilajelor 
și instalațiilor din dotare ; nu se 
putea asigura o elasticitate su
ficientă in adaptarea producției la 
necesitățile beneficiarilor și, in spe
cial, la cerințele exportului ; in sfir
șit, nu in toate cazurile se putea ac
ționa pentru folosirea optimă a ma
teriilor prime de care dispunea la 
un moment dat o subramură indus
trială. Cu alte cuvinte, gruparea în
treprinderilor după criteriul amintit 
nu a fost de natură să determine o 
utilizare cu maximum de eficiență, 
așa cum cer interesele economiei na
ționale. a potențialului material și 
uman din industria ușoară.

— Care sînt criteriile funda
mentale după care v-ați călăuzit 
în noua grupare a întreprinde
rilor in centrale industriale ?

— Practic, este vorba de unul sin
gur : profilul și tehnologia de pro
ducție similare, prin care să se asi
gure atit activitatea de organizare, 
cit și cea de conducere a producției 
pe o subramură industrială. Prin a- 
ceastă nouă formulă organizatorică 
au fost evitate toate neajunsurile la 
care m-am referit înainte. Astfel, au 
fost constituite 16 centrale și gru
puri de întreprinderi.

— Aceste modificări organiza
torice nu au afectat, cumva, des
fășurarea normală a producției 
in întreprinderi ?

— Este intr-adevăr un risc pe care 
l-am luat in calcul cu foarte mare 
exactitate. Ca să-1 reducem la mini-

Convorbire consemnată de 
Viorel SALĂGEAN

450 de 
moartea 
Basarab 
FALNIC
DE LITERATURĂ PO
LITICĂ, FILOSOFIE 
Șl ELOCUENȚĂ LA 
STRĂBUNII NOȘ
TRI..."

NUMAI PREZENȚA 
VIE ÎN ACTUALITA
TE, SPIRITUL ANGA
JAT, PARTINIC POT 
CONFERI FORȚĂ Șl 
DURABILITATE DRA
MATURGIEI NOASTRE 
CONTEMPORANE.

ÎN SOL SĂ AJUNGĂ 
NUMAI SEMINȚE DE 
GRÎU SELECȚIONATE, 
DIN SOIURILE CELE 
MAI PRODUCTIVE I

LA ÎNTREPRINDEREA 
„METAL0CHIM" DIN 
BRAȘOV: RESURSELE 
INTERNE — „MOTO
RUL" PRINCIPAL AL 
MODERNIZĂRII PRO
DUCȚIEI

Cum se știe. în această 
vară eforturile conjugate 
ale editorilor și lucrătorilor 
din diferite tipografii au a- 
sigurat tipărirea la timp a 
întregului tiraj de manuale 
noi, creindu-se condiții pen
tru difuzarea lor înainte de 
începerea anului școlar, 
pină in cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării. To
tuși, constatările noastre 
din ultimele zile arată că 
n-au ajuns încă la destinație 
toate manualele, nici măcar 
în București, bunăoară la 
Școala generală „Dumitru 
Petrescu", unde nu sosiseră 
cărțile pentru limbi străine. 
La liceul agricol din Cara
cal, din cele 90 de titluri de 
manuale necesare s-au tri
mis pină nu demult doar 
8. O situație mai mult 
sau mai puțin asemănă
toare am sesizat-o in ca
zul liceelor economice, in
dustriale și pedagogice din 
județul Bacău. Din păcate, 
în multe localități rurale, 
datorită neglijențelor mani
festate de lucrătorii din 
rețeaua de distribuire a 
cooperației, manualele zac 
în depozite în loc să se asi
gure trimiterea lor in școli. 
Iată „radiografia" sumară 
a consecințelor unui ase
menea mod iresponsabil de 
a munci din județul Olt : 
la școlile generale din co
munele Dobrețu. Vulpeni și 
Baldovinești, pină la data 
sondajului nostru nu sosise 
nici un manual ; la liceul 
din Vlâduleni lipseau 28 de 
titluri. între care de reți
nut : chimie, geografie, is
torie, zoologie (anul T), 
franceză, rusă (anul III), 
în general, la numeroase 
unități școlare din județ lin
sese: fizica (anul II), agri
cultura (clasa a Vil-a), ci
tirea (clasa a Il-a). Lacune 
oarecum similare s-au sem
nalat, de asemenea, în ju
dețele Bacău, unde nu so
siseră 600 de abecedare și 
700 de aritmetici și Caraș- 
Severin unde n-au ajuns 
la destinație nici un abece-

dar, nici o aritmetică, nici 
un manual pentru clasa a 
IV-a, ca și unele manuale 
de clasa a IX-a.

Nici în ceea ce privește 
difuzarea programelor de 
învățămint — documente 
de mare interes și necesi-

județul Bacău aceste Indis
pensabile călăuze ale pro
fesorilor au sosit abia în 
ziua de 6 septembrie, dar 
numai la 12 obiecte in loc 
de 34. In județul Olt, deși 
o parte din ele ajunseseră 
la vreme, Inspectoratul șco
lar nu s-a îngrijit să le dis
tribuie. In sfirșit, în Bucu
rești, pentru clasele I—IV 
programele au apărut in zi
lele de 7 și 8 septembrie, 
cu precizarea : „o serie de 
capitole nu mai au valabi
litate" (gramatică, geogra
fie, istorie, instruirea pre-

LA ORDINEA ZILEI

tate pentru corpul profeso
ral și, implicit, pentru bu
nul mers al școlii — nu 
putem consemna o stare de 
fapt normală. începem cu 
constatarea corespondentu
lui „Scinteii" pentru jude
țul Caraș-Severin. „O 
mare parte din programele 
de invățâmint nu au a- 
juns in mina cadrelor di
dactice. La nici o școală nu 
există programe pentru 
clasa a IV-a, 
programe 
teratură 5

programe
de asemenea 

î la obiectele li- 
și agricultură". In

dării îndeletnicirilor prac
tice, educație fizică). Ce 
vor face învățătorii în a- 
cest caz ? Așa cum opina 
un cadru didactic, vor aș
tepta primul cerc pedago
gic in care li se vor comu
nica instrucțiunile de pre
dare a respectivelor disci
pline. Greu de crezut că 
aceasta este cea mai bună 
soluție.

Punem punct aici 
scrierii constatărilor __
tie. Evident — chiar dacă 
„situația de ansamblu este

bună" — forurile dp resort 
din sistemul de difuzare a 
cărții și din Ministerul In- 
vățămintului sint datoare 
să ia neîntirziat cele mai 
eficiente măsuri pentru re
medierea situațiilor creata 
din neglijențele celor că
rora le revenea îndatorirea 
de a asigura difuzarea la 
timp, corespunzător nece
sităților exacte, pentru fie
care școală, a manualelor 
și programelor. După cum 
nu trebuie privită, ca ,.a- 
mănunt neglijabil", de că
tre organele comerciale, 
lipsa unor sortimente de 
rechizite și uniforme șco
lare constatată în anumite 
magazine șl librării. Pen
tru că, chiar și în Bucu
rești și chiar în unități cu 
mare vad. cumpărătorii nu 
găsesc uneori linii, echere, 
învelitori din material plas
tic (librăria din B-dul 
1 Mai, 144), blocuri de de
sen, gume de cerneală (li
brăria nr. 37, din B-dul 
1848). Tn ceea ce privește 
servietele școlare, acestea 
există în cantități suficiente 
dar... nu toate sînt ..vanda
bile". Responsabilul unei 
librării ne spunea, de pildă, 
că 10 la sută din servietele 
primite prezintă defecțiuni. 
In mediul rural. în timp ce 
unele magazine s-au apro
vizionat cu rechizite, altele 
fie că sînt în ..inventar", pe 
timp nedefinit, (Brebeni, 
Grojdibod), fie că n-au pro
curat nimic pentru școlari 
(Coteana. jud. OH) sau nu 
au procurat maculatoare sl 
creioane. Tot în Capitală 
am putut observa că părin
ții si elevii sînt nevoiți să 
se deplaseze dintr-un ma
gazin în altul deoarece în 
timp ce la magazinul din 
Lipscani 25. bunăoară, nu 
se găsesc decît uniforme 
mari. în altele nu se gă
sesc măsuri decît pentru 
elevii mici.

Trebuie făcute toate efor
turile pentru ca din pri
mele zile de scoală să sa 
asigure condițiile cores
punzătoare de activitate, 
în concordanță cu marile 
sarcini ce au fost trasate 
școlii și slujitorilor ei.

tran- 
noas-

V. VIȘINESCU 
cu sprijinul 
corespondenților
Scînteii*

a-

de a-i pune viitorului laminorist cleștele

Imagine noctur
nă din Reșița, a 
cărei industrie si
derurgică își săr
bătorește în
ceste zile bicen

tenarul

(Continuare in pag. a IlI-a)

internatului șco-

Telegrame de condoleanțe

pionierii și șco- 
șantiere de con-

coastă-n coastă cu 
cinemascop din ace- 
.,generație" arhitecto-

• UN ORAȘ ÎȘI GĂSESTE VOCAȚIA INDUSTRIALĂ • UN SFERT DIN SUPRAFAȚA LOCUI
BILĂ S-A CONSTRUIT ÎN NUMAI CINCI ANI « CÎȚI STUDENȚI AVEA TOATĂ ROMÂNIA ÎN 

1938 ÎNVAȚĂ AZI ÎN CETATEA UNIVERSITARĂ IEȘEANĂ

a pionierilor și școlarilor

Bilanț rodnic al Saptaminii
muncii patriotice

Foto : Gh. Vințilă

„DUBLURA
curind Toma Zamira, muncitor la uzina 
din Brăila, de la care mulți au deprins

Spunea ae 
„Laminorul" 
meserie :

— Înainte
in mină, încerc tot ce-mi stă in puteri să-l fac să înțe
leagă un lucru : aici, la cilindri, el hotărăște. Rotiță 
dintr-un ceasornic uriaș, laminoristul nu trebuie să tul
bure cu nimic mecanismul muncii. Este răspunzător 
pentru această funcționare fără cusur. Să n-aștepte să-i 
facă alții treaba, să nu se învețe cu „dublurile", cum se 
nărăvesc citeodată unii.

— Dubluri ?
— Da.
l-am cerut lămuriri.
— Cum adică, „dubluri" ?
— Cum ați auzit. Adică : „să mai dau pe cineva pe 

lingă cutare că, mai știi ? poate intirzie cum ii e obi
ceiul, sau nu-l trage inima la treabă...".

Deci, dublura, in acest caz, e un ,.om_ de rezervă" 
care intervine atunci cind una din rotițe își uită înda
toririle ! S-ar zice că e o metodă bună, dacă am ju
deca după fotbal. Un apărător a fost depășit, situația e 
periculoasă, dar iată că altul l-a dublat : poarta e sal-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
vată. Da, numai că la fotbal ai un adversar, e de pre
văzut că, din cind in cind, te va depăși. Aici insă, in 
producție, există o ordine, un rost : a nu intirzia, a nu 
neglija, a nu da rebut ș.a.m.d. sint cerințe elementare. 
A pune deci pe lingă un om o dublură este, intr-un fel, 
un blam, un certificat al incompetenței, al lenei, al bla
zării. Este de neconceput ca omul să nu asimileze co
dul elementar al oricărei profesii, onorarea îndatoriri
lor sale de bază.

Se întimplă nu o dată să auzim :
— Am rămas la birou, peste program, pentru ca ci

neva a făcut o lucrare proastă și...
Si atunci, „dublura" a fost mobilizată ! Sau :
_  Dacă-i încredințați lui X cutare treabă, 

grijă, dați-i fi o... dublură.
Cind cineva se abate de la practica filantropică in

trată în „metodele" unora, vine imediat reproșul :
- De ce n-ați pus o dublură ?
Dublură pentru ce ? Să facă munca lui X sau a lui Y? 

Să fie in locul Iui la serviciu ? Să repare ce a stricat — 
nu pentru că s-ar afla In perioada uceniciei, fața de 
care toți sint obligați la solicitudine, — ci pur și sim
plu pentru că s-a învățat să aibă in prea/mă o umbră, 
dublura, prin care respiră, trăiește liniștit comod, 
fără grijă și fără efort, știind că pe urma lut, obli
gatoriu, vine cineva să pună mina, să-i dreaga negli
jențele ? Iar acel „cineva" adesea e încărcat mai mult 
decît s-ar cuveni, iți neglijează uneori pregătirea, fa
milia, chiar ți sănătatea... Omul nărăvit la acest soi de 
parazitism suge conștiincios din munca altora, pentru 
că atunci cind lipsește de la lucru sau intirzie, cind lu
crează prost sau nu produce, se mai găsesc resemnați 
sau Alelele caritabile care mai. mai si-l scuse :

_  Păi de ce nu i-ai pus o dublura ? Nu-l știți ce 
° Foarte bine : cu o condiție, insă : puneți-i atunci 
o dublură și la încasarea salariului !

Iile TANASACHE

Vremea cînd nostalgia 
nu se mai cheamă IAȘI

„Dulcele tîrg" a dobîndit 
rădăcini de beton-armat. In
dustrializarea metodelor de 
construcție a schimbat și 
parametrii psihologici, nu 
numai tehnici. Acum ciți- 
va ani, încă, trei blocuri cu 
cite nouă caturi in Piața 
Unirii erau „cele trei tur
nuri" și agitația admira
tivă din jurul apariției 
lor exploda in niște excla-

mâții pe care, acum, nu le 
mai smulg realizări cu mult 
mai spectaculoase. Ca, de 
pildă, faptul că un sfert din 
suprafața locuibilă a ora
șului s-a construit in numai 
cinci ani.

Firească, încadrată intr-o 
normalitate care este, în 
sine, un simptom de civili
zație, apare liniștea cu care 
ieșeanul enumeră, din reali-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumind pentru amabilele dumneavoastră felicitări 

adresate cu ocazia proclamării independenței statului 
Bahrein, transmit, in numele poporului din Bahrein 
și al meu personal, urări de sănătate și fericire perso
nală Excelenței Voastre și de progres continuu și 
prosperitate poporului român prieten.

ISA BIN SALMAN AL-KHALIFA 
emirul statului Bahrein

zările ultimului cincinal, 
policlinica universitară, o 
alta in zona industrială, un 
spital de pediatrie, un dis
pensar cu serviciu de sto
matologie, o stație de sal
vare, cinci creșe — toate, 
cum observați, alese dintre 
premierele urbanistice care 
servesc sănătății lui și a fa
miliei sale. Dar omul întors 
după decenii să-și revadă 
ulița copilăriei, cu mintea 
plină de imaginea dughe- 
nelor soioase, mizerabile, 
e mult mai receptiv de- 
cit interlocutorul chiar la 
priveliștea super-magazine- 
lor desfășurate pe cite două 
hectare pe dealul Copou- 
lui. ---- “ -----
un 
eași „o------ .......................
nică. în orașul lor, recent 
ales ca sediu al unui coloc
viu internațional dedicat 
seismologiei, ieșenii au a- 
juns să se familiarizeze — 
slavă accelerației ! — cu 
niște „cutremure" atit de 
radicale ca asimilarea cvasi 
instantanee a noutății : hol 
imperial la parterul hotelu
lui „Unirea" sau perspecti-

vă deschisă neașteptat între 
Teatrul Național și Mitro
polie. hemiciclul grădinii 
de vară de pe Lăpușneanu 
sau eleganță de marmură la 
Casa de mode, confortul ca
merei studențești in cămi
nele orășelului universitar 
Copou, sau joc de aur și 
argint, soare și lună — adi
că acoperișurile văzute de 
pe terasa motelului „Bu
cium".

Și, totuși, unde — m-am 
întrebat în solilocvii de 
pieton — unde este începu
tul acestei spirale tran
sformatoare, semnul alfa 
di i revoluția care lichi
dează străvechea inerție 
provincială ? Cum se face 
că nostalgia nu se mai 
cheamă Iași ? Răspunsul 
avea să mi-1 dea drumul 
pe jos de-a lungul fostelor 
bălți ale Bahluiului, astăzi 
marea platformă industria
lă a lașilor. Un reporter cu 
scrupulul măsurătorilor

Ultima săptămină a vacanței, pe 
care pionierii și școlarii au consa
crat-o muncii de folos obștesc puse 
în slujba patriei, s-a încheiat cu 
rezultate deosebit de rodnice. Hăr
nicia și-a spus cuvîntul in ample 
acțiuni pregătitoare ale școlilor 
pentru noul an de studiu. în parti
ciparea entuziastă a copiilor la în
grijirea și înfrumusețarea localități
lor, la slrinsul recoltei, la munca pe 
șantiere de construcții și in fabrici 
etc.

După cum ni se comunică de la 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, in județul Suceava, de 
exemplu, rezultatele muncii patrio
tice a pionierilor și școlarilor însu
mează : pregătirea pentru deschi
derea festivă a cursurilor a peste 
I 150 săli de clasă, amenajarea a 4 
ateliere-școală și a 21 baze spor
tive. La Brăești, județul Botoșani, 
după ce a fost terminat de către 
constructori noul local de școală, 
copiii au vopsit ușile și ferestrele, 
au pavoazat clasele și. după mun
că, s-au odihnit,.. învățînd cintece 
pionierești. Colegii lor din Vlă- 
deni-Vale, îndrumați de profesori, 
au pus la punct sistemul de radio- 
ficare a școlii.

Pretutindeni s-a remarcat o ma
sivă participare a copiilor la acțiu
nile de interes obștesc. Elevii din 
București au realizat peste 600 000 
de ore de muncă patriotică. Peste 
40 000 de pionieri și școlari din ju
dețul Mureș, relatează corespon
dentul județean al ziarului, au 
prestat circa 300 000 ore de muncă 
patriotică — in școli, Ia culesul re
coltei, la amenajarea spațiilor verzi 
și a bazelor sportive etc. în orașul 
Cluj, circa 4 000 de pionieri și șco
lari au efectuat aproape 12 000 ore 
de muncă patriotică, realizînd lu
crări in valoare de circa 25 000 lei. 
In județul Ilfov, numărul micilor 
brigadieri a depășit 80 000, iar in 
județul Constanța — 30 000. Peste 
300 de pionieri din orașul Arad, ni

se comunică de la Consiliul jude
țean Arad al organizației pionieri
lor, constituiți în brigăzi, au execu
tat zilnic lucrări de întreținere la 
grădinăria orașului, iar cei de la 
școlile generale nr. 1, 2, 4, 5 și de 
la liceele nr. 1 și 2 au amenajat 
„Parcul copiilor" cu o suprafață de 
circa 2 hectare. Alți 200 de pio
nieri de la școala generală din Do
bra, județul Hunedoara, au reali
zat peste 800 ore de muncă patrio
tică la amenajarea pieței din locali
tate. Tot aici, pionierii și școlarii 
au recoltat de la mini-ferma școlii 
peste 600 kg fasole. 400 kg castra
veți. 1 000 kg ceapă, 450 kg ardei, 
produse destinate
Iii.

In multe părți, 
larii au lucrat pe 
strucții, pentru realizarea unor o- 
biective edilitar-gospodărești de 
interes obștesc, alături de U.T.C.- 
iști. Nu puține au fost cazurile 
cînd muncii entuziaste a copiilor i 
s-au alăturat părinți, bunici, frați 
mai mari elevi de liceu.

Pionierii și școlarii din întreaga 
țară sint hotăriți să participe, și 
după începerea anului școlar, la în
grijirea și curățenia școlilor respec
tive, a spațiilor verzi, la munca pe 
ogoare și pe șantiere ale muncii de 
folos obștesc. Participanții la Con
ferința organizației județene Cluj 
a pionierilor au exprimat angaja
mentul ca fiecare pionier să să
dească în această toamnă cite un 
pom fructifer. Inițiativa pionieri
lor clujeni va însemna apariția pe 
harta județului a unei tinere li
vezi cu circa 50 000 de arbori.

Cei peste 2 milioane de pionieri 
și școlari participanți la interesan
ta acțiune tinerească pe care a re- 
prezentat-o Săptămină muncii pa
triotice consacră cu însuflețire roa
dele muncii lor partidului, patriei, 
avind satisfacția că au contribuit, 
după puterile lor, la opera con
structivă a întregului popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția sa, tovarășa Elena Ceausescu, 
au adresat o telegramă tovarășei Nina Petrovna Hrușciova, prin care 
se exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune în legă
tură cu încetarea din viață a soțului său, Nikita Sergheevici Hrușciov, 
fost prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. și președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Ștefan IUREȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

*
De asemenea, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și soția sa, tovarășa 

Elena Maurer, au exprimat într-o telegramă adresată tovarășei Nina 
Petrovna Hrușciova condoleanțe și sentimente de compasiune în legătură 
cu încetarea din viață a lui Nikita Sergheevici Hrușciov.
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Dezvoltarea conștiinței socialiste - 
obiectivul primordial al întregii 

activități politico-educative
în ziua dc 11 septembrie a avut loc 

plenara lărgită cu activul a Comitetu
lui Județean de partid Ilfov, consa
crată dezbaterii sarcinilor cc revin 
organelor și organizațiilor de partid 
In lumina amplului program de edu
care comunistă elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Plrnara a fost 
străbătută de un puternic spirit de 
combativitate și exigență partinică ; 
sintetizind dezbaterile care au avut 
Joc in toate organizațiile dc partid din 
județ in scopul Îmbunătățirii muncii 
politico-idcologlce și cultural-educati
ve. ea a exprimat hotârirea comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii din 
județul Ilfov, de a Înfăptui neabătut 
măsurile stabilite dc secretarul ge
neral al partidului. La lucrările ple
narei a luat parte tovarășul Miron 
Constantincscu. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Atmosfera dinamică, de evalua
re responsabilă a activității des
fășurate. a căilor și metodelor 
folosite pe tărimul educației comu
niste. a fost imprimată plenarei, de 
la inccput. dc cuprinzătoarea infor
mare prezentată de tovarășul Gheor
ghe Marinescu, secretar al comitetu
lui județean de partid, caracterizată 
prin combativitate, spirit critic și 
autocritic, abordare deschisă, in lu
mina recentelor documente de partid, 
atit a experienței, a neajunsurilor e- 
xistente In domeniul activității poli ti— 
co-ideologice și cultural-educative, cit 
și, mai ales, a mijloacelor de a ridica la 
un nivel superior activitatea consacra
tă dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor. Ampla dezbatere in orga
nizațiile de partid din județ a docu
mentelor adoptate de conducerea 
partidului a inlesnit comitetului ju
dețean să clarifice modalitățile prin 
care va trebui să acționeze spre a 
asigura creșterea rolului educativ al 
adunărilor de partid ; îmbogățirea 
continuă a conținutului invâțămintu- 
lui de partid ; intensificarea propa
gandei de partid, lărgirea sferei de 
cuprindere și diversificarea acesteia 
in funcție de cerințele diferitelor ca
tegorii de cetățeni ; imprimarea unui 
caracter concret și mobilizator mun
cii politice și cultural-educative de 
masă : conducerea directă a intregii 
activități cultural-educative de masă 
de către organele locale de partid.

— Programul adoptat de conduce
rea partidului deschide un larg și 
fertil cimp de perfecționare a întregii 
munci de partid, a vieții noastre spi
rituale in ansamblul ei, spunea in 
plenară tovarășul Petre Niculescu, 
secretarul comitetului de partid de la 
Șantierul naval Giurgiu. Asculțiod 
informarea prezentată aici, mi-am dat 
seama și mai mult de faptul că acest 
program ne-a impulsionat de pe 
acum activitatea, că dezbaterile ce 
au avut loc in ultimele săptămini 
s-au finalizat in măsuri eficiente 
care au și început să fie traduse in 
viață. Aceasta dovedește. încă o dată, 
câ programul elaborat de secretarul 
general al partidului nostru izvorăște 
din necesitățile vieții, ale construcției 
socialiste, fiind menit să imprime un 
puternic impuls muncii de educare 
comunistă. Cit de necesare sint ase
menea măsuri de dezvoltare a con
științei oamenilor muncii o dove
desc chiar realitățile de pe șan
tierul nostru. faptul că intil- 
nim încă atitudini înapoiate față 
de muncă, tendințe de chiul, mani
festări de pasivitate, absențe nemo
tivate. lipsă de grijă față de folosi
rea utilajelor. Existența acestor nea
junsuri dovedește că munca politică 
de pe șantier nu și-a concentrat „ti- 
rul“ spre principalele probleme ale 
activității productive, nu s-a desfășu
rat intr-o strinsă legătură cu sarcinile 
de plan, nu a vizat nemijlocit înlă
turarea a tot ceea ce îngreunează în
deplinirea acestora.

Desfășurarea unei eficiente munci 
politico-educative subordonată înde
plinirii in condiții optime a sarci
nilor economice — iată o idee 
care a concentrat atenția multor 
participanți la discuții. Tov Petre 
Casandra, secretarul comitetului de 
partid de Ia întreprinderea de trans
porturi auto. Petre Brătan, secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Giurgiu, Maria Rația, ingineră la 
filatura din Oltenița, făcind ample 
referiri la realitățile din organiza
țiile de partid, de la diferite locuri 
de muncă, au subliniat necesitatea 
desfășurării pe un front larg, in 
toate unitățile productive, a unei ac
tivități politice legate nemijlocit de 
problemele producției, imbogățin- 
du-se, in acest sens, conținutul în- 
vățămintului de partid, intărindu-se 
combativitatea acestuia, reactivizin- 
du-se munca de la om la om. sporin- 
du-se forța de sugestie a agitației vi
zuale etc., astfel ca întreaga bogăție 
de mijloace folosite să se adreseze 
direct conștiințelor, să influențeze în- 
tr-o măsură mai mare dezvoltarea lor.

— Pe bună dreptate, in informarea 
prezentată plenarei s-a criticat men
talitatea unor cadre didactice care 
„sperie" elevii, spunindu-le că „dacă 
nu învață, vor ajunge la C.A.P.". a 
arătat, in cuvîntul său. inginerul 
Dan Ivănescu, președintele coope
rativei agricole din Călugăreni. Dacă 
o asemenea părere despre agricultură 
era, poate, potrivită acum treizeci de 
ani, astăzi nu mai corespunde satu
lui românesc, aflat pe calea unor 
puternice și rapide transformări. Sa
tul, agricultura sint un loc al celor 
harnici și pricepuți și acum, cind 
dezbatem sarcinile ce reies din docu
mentele de partid, trebuie să ne fie 
și mai limpede acest lucru. Conștiința 
nouă a țărănimii cooperatiste nu s-a 
dezvoltat de la sine și nici în conti
nuare nu avem dreptul să așteptăm 
ca ea să se perfecționeze spon
tan. Formind omul nou al satului 
socialist, țăranul cooperator cu o 
conștiință înaintată, cred că trebuie 
să dezvoltăm și mai mult trăsăturile 
de hărnicie și cinste, specifice țăra
nului român, dragostea de muncă, 
răspunderea cetățenească, conștiința 
rolului său important in societatea 
socialistă.

Dezvoltind și aprofundind dezidera
tele perfecționării conștiinței țărani
lor cooperatori, mai mulți vorbitori, 
printre care Gheorghe Ioniță, secre
tarul Comitetului de partid din 
C.A.P. Girbovi, Ion Chiripuci. locții
torul secretarului Comitetului de 
partid din comuna Vedea. Dumitru 
Țicu. secretarul Comitetului comunal 
de partid Domnești, Ion Șimonescu, 
secretarul Comitetului de partid din 
S.M.A. Periș. și alții, au procedat la 
o analiză aprofundată a diferitelor 
aspecte ale muncii de partid la sate, 
insistind cu precădere asupra necesi
tății creșterii rolului educativ al adu
nărilor generale ale organizațiilor oe 
partid, precum și a atragerii, in mai 

mare măsură, la activitatea politică, a 
numeroaselor cadre dc specialiști din 
diferite domenii de la sate, precum 
și Întăririi combativității tuturor 
formelor de activitate politlco-ldco- 
logică și cultural-cducativă Împotriva 
manifestărilor de pasivitate, dc ncin- 
dcplinire a Îndatoririlor în cadrul 
C.A.P., a risipei, neglijenței, lipsei de 
grijă față dc avutul obștesc. In acest 
sens, spiritul critic și autocritic al 
' orbitorilor a vizat cu deosebire insu
ficienta combativitate a unor organi
zații de partid față dc asemenea nea
junsuri. faptul că munca de partid la 
sate nu are Întotdeauna un caracter 
activ, militant

— Studiind cu atenție documentele 
de partid care constituie baza vâslei 
dezbateri ce are loc in întreg parti
dul. nu poți să nu-ți dai seama că 
ele sint pătrunse, de la un capăt la 
celălalt, de o profundă grijă față de 
destinele patriei noastre, ale socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o făurim, a arătat tovarășul 
Constantin Stoica, prim-secretar al 
comitetului județean U.T.C. O ex
presie grăitoare a grijii față de viitor 
o constituie locul deosebit de im
portant pe care-1 ocupă, in aceste 
document? de partid, problemele e- 
ducării tineretului. Secretarul general 
al partidului subliniază răspunderea 
majoră ce revine organizațiilor de 
partid in acest sens, tuturor comu
niștilor. generațiilor mature. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că mari în
datoriri decurg și pentru organiza
țiile de tineret, a căror muncă edu
cativă deseori nu răspunde exigen
țelor puse de partid, nu are un țel 
precis, de a educa multilateral tine
rii. a-i ajuta in formarea trăsături
lor moral-politice înaintate, nu este 
întotdeauna combativă față de dife
ritele manifestări negative. Sintem 
datori să educăm tineretul, prin 
forme și metode eficiente, in spiri
tul dragostei față de patrie, de 
partid, față de tradițiile înaintate ale 
clasei muncitoare, ale poporului, să

Plenara lărgită 

a Comitetului județean
de partid Ilfov

instituim un adevărat cult al muncii, 
să combatem tendințele de fugă după 
o viață ușoară, egoismul, ploconirea 
in fața „modelor* - decadente, rămăși
țele misticismului, lipsa de răspun
dere față de indeplinirea îndatoririlor 
sociale.

nota că tramvaiului 5 îi 
trebuie, ca să străbată zona 
industrială în linie absolut 
dreaptă, 15 minute. Tot ce 
se poate. In orice caz, e 
de subliniat că, nu ca altă 
dată, vatmanii se grăbesc 
oleacă. Călătorul nostru nu 
se poate grăbi, el trebuie să 
soarbă priveliștea prin toți 
porii, iar dacă se intimplă 
să se fi născut cu vreo pa
tru decenii in urmă drept 
aici, in tirgul Iașilor, el 
mai trebuie și să-și astim- 
pere bătăile inimii înnebu
nite. Defilează, in ritmul 
lor surpriză, uzina de fibre 
și fire sintetice, centrala 
electrică de termoficare, 
țesătoria de mătase, com
plexul de morărit-panifica- 
ție, fabrica de ceramică, un 
șir lung, prelung de hale, 
de abia o parte din cele 
douăzeci de mari unități 
industriale înfăptuite la 
Iași în anii cincinalelor. 
Industrializarea ii lămureș
te călătorului totul : și re- 
vitalizarea urbanistică a bă- 
trinului oraș, și noul ritm 
diurn al existenței citadine, 
și falsitatea pretinsei in
compatibilități dintre sufle
tul moldoveanului pe de o 
parte, exigențele producției 
moderne pe de altă parte.

I se recunoștea lașului 
o tradiție în materie de 
țesătorii : dar cind Bîr- 
ladul începea să produ
că rulmenți, cînd laminorul 
de la Roman iși mărea și 
diversifica producția, voca
ția metalurgică a Iașilor 
era încă ascunsă. Cine ar 
fi spus, cu 10—12 ani în 
urmă, că ritmul dezvoltării 
metalurgiei ieșene va de
veni unul dintre cele mai 
accelerate, avind un spor 
de 16,7 la sută pe an 2 Ex
tinderi ! Extinderi ! Știrile 
despre creșterea potenția
lului acestei ramuri indus
triale, între hale întinse pe 
zeci de mii de metri pă- 
trați, „bombardează" coloa
nele de informații econo
mice ale cotidienelor. Dar 
chimia, această zeiță cu o 
sută de chipuri ? Numai 
prin extinderea uzinei de 
fibre sintetice în etapele a

Sprijinindu-se pe numeroase fapte 
din viață, alți vorbitori au dezbătut 
pe larg căile și modalitățile perfec
ționării educației comuniste a tinere
tului. Numeroși vorbitori, printre care 
prof. Valentin Oltcanu. secretarul or
ganizației de partid de la Liceul din 
Urziceni, Vasile Grigorescu, directo
rul Școlii generale Epurești. Maria 
Popescu, directoarea Liceului peda
gogic din București, s-au referit la 
sarcinile de deosebită importanță ce 
revin organizațiilor de partid din 
școli, cadrelor didactice, familiei, in 
perfecționarea muncii de educare 
comunistă a elevilor.

— Recentele documente de partid, 
spunea prof. Rada Mocanu. inspec
tor general al Inspectoratului jude
țean de invățâmint Ilfov, constituie 
pentru noi. slujitorii școlii, un pu
ternic imbold de a îmbunătăți munca 
de educație a tinerei generații. Studiin- 
du-le, ne-am dat seama că se Impune 
să ne perfecționăm mai intii noi, e- 
ducatorii, conștiința politică, să ne 
dezvoltăm capacitatea de a educa pe 
alții, educindu-ne partinic, înainte de 
toate, pe noi înșine. Bine a spus se
cretarul general al partidului că tre
buie să veghem cu mai multă grijă 
ca la catedră să slujească oameni co
respunzători din toate punctele de 
vedere, bine pregătiți politic și pro
fesional. Este o sarcină pe care nu 
intotdeauna am urmărit-o cu exi
gență și, ca urmare, a trebuit să 
luptăm cu diferite deficiențe care 
s-au manifestat prin lipsa de disci
plină a unor cadre didactice, pasivi
tate față de problemele politice ale 
școlii, ale invățămintului in general.

Județ in plină dezvoltare, Ilfovul 
dispune in prezent de o importantă 
bază de cercetare științifică, cunoaște 
o viață culturală intensă, la ale căror 
sarcini specifice, izvorite din pro
gramul de educație comunistă adop
tat de conducerea partidului, s-au 
referit, in cuvîntul lor, Gheor
ghe Bazavan. directorul casei 
județene a creației populare, Cristian 
Hera, secretarul comitetului de par
tid de la Institutul central de cer
cetare a culturii porumbului și plan
telor tehnice de la Fundulea, Nico- 
Jae Frunzetti, directorul teatrului 
de revistă „Ion Vasilescu". Vorbi
torii au relevat, printre altele, ne
cesitatea creșterii rolului muncii 
politice în educarea comunistă a 
cercetătorului științific, în sporirea 
încrederii in forțele proprii, întă
rirea legăturii intre cercetare și 
producție ; in domeniul activită
ții cultural-artistice, ei s-au re
ferit la sarcinile privind îmbogă
țirea conținutului de idei și ridi
carea nivelului educativ al reperto
riului formațiilor profesioniste sau 
amatoare, manifestarea unei atitu
dini exigente față de creațiile mi
nore. confuze sau care vehiculează 
idei străine. Alți vorbitori, între care 
Ioan Petrescu, primarul comunei Tă- 
mădău, și Alexandru Lascu, vicepre
ședinte al consiliului popular jude
țean, au arătat că, in viitor, organi
zațiile de partid trebuie să acorde o 
atenție sporită educării cetățenilor în 
spiritul strictei respectări a legalită
ții socialiste.

Sintetizînd. în cadrul unei ample 
cuvîntărf, concluziile desprinse din 
desfășurarea discuțiilor, tovarășul 
MIRON CONSTANTINESCU a 
arătat că lucrările plenarei au o deo
sebită importanță, întrucit în centrul 
lor s-a aflat dezbaterea sarcinilor 
ce rezultă pentru organizațiile de 
partid din județ, pentru toți oame
nii muncii, din programul de ex
cepțională valoare teoretică și prin
cipială elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptat de conducerea 
partidului.

înscriindu-se pe linia traducerii in 
viață a hotăririior Congreselor al 
IX-lea și al X-lea ale P.C.R., măsu

rile elaborate de secretarul general 
al partidului pun in fața noastră sar
cina majoră a desfășurării unei in
tense activități do perfecționare a 
conștiințelor, de formare și dezvol
tare a trăsăturilor moral-politice ca
racteristice făuritorilor societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Nece
sitatea lor izvorăște din cerințele 
obiective ale etapei superioare pe 
care o parcurgem, iar înfăptuirea lor 
va genera o și mai rapidă dezvoltare 
a intregii noastre vieți sociale, va 
impulsiona puternic mersul înainte 
al societății. Acest document ex
primă cu mare forță spiritul revolu
ționar, clarviziunea politică, înalta 
grijă fața de partid și popor ca
racteristice secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Relevînd, în continuare, nivelul 
înalt la care s-au desfășurat dezba
terile in organizațiile de partid ale 
județului, faptul că, în felul acesta, 
s-au realizat o mai profundă înțele
gere a documentelor de partid, îm
bogățirea cunoștințelor politico-ideo- 
logice și activizarea masei comuniș
tilor, vorbitorul a arătat că succesele 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii din județ in sporirea produc
ției industriale și agricole constituie 
o ilustrare a forței mobilizatoare a 
muncii politice desfășurate de orga
nizațiile de partid. Referindu-se pe 
larg la căile și mijloacele îmbună
tățirii activității de educație comu
nistă, a muncii de partid in ansam
blul ei, vorbitorul a scos in evidență, 
cu deosebire, Îndatoririle ce revin 
organizațiilor de partid din județ 
pentru a spori rolul adunărilor 
generale de partid, astfel incit 
să devină o adevărată școală a 
educației comuniste.

O deosebită atenție a acordat vor
bitorul problemelor privind perfecțio
narea stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid, cerință 
obiectivă decurgind din complexitatea 
sarcinilor etapei pe care o par
curgem. care impune ca fiecare acti
vist, fiecare membru de partid sau 
utecist să nu fie doar un simplu 
practician, ci un om care să îmbine 
cunoștințele teoretice și politico- 
ideologice cu competența și pregă
tirea de specialitate superioară, cu o 
bogată experiență practică.

Mulți dintre participants la dezba
teri, a spus vorbitorul in continuare, 
s-au referit, pe bună dreptate, la mi
siunea plină de răspundere ce re
vine organizațiilor de partid în edu
carea comunistă a tineretului. Este 
un domeniu în care eforturile comu
niștilor trebuie intensificate, pornin- 
du-se de la creșterea forței de inriu- 
rire a exemplului personal al fiecărui 
membru de partid, de la capacitatea 
sa de a influența in sens pozitiv con
știința tinerilor, de a le sluji drept 
model de muncă și conduită. Totodată, 
întreaga muncă de partid, prin princi
pialitatea, caracterul novator, bogăția 
ideilor pe care le transmite, să con
stituie un exemplu demn de urmat 
de organizațiile U.T.C., pe care este 
datoare să le îndrume cu grijă și 
exigență spre realizarea obiectivelor 
esențiale ale dezvoltării conștiinței 
socialiste a tineretului și combaterea 
tuturor mentalităților retrograde.

După ce a subliniat necesitatea 
aprofundării conținutului politic al 
activității cultural-educative, care să 
devină parte integrantă a muncii po
litice. vorbitorul a făcut o cuprin
zătoare analiză a sarcinilor ce revin 
școlii și slujitorilor ei. organizațiilor 
de partid ale cadrelor didactice 
pentru desfășurarea unei intense 
munci de educație comunistă, de 
cultivare în rindurile elevilor a 
dragostei față de muncă, a con
științei îndatoririlor sociale ce 
le revin pentru a asigura progresul 
și înflorirea patriei socialiste. De a- 
semenea, tovarășul Miron Constanti- 
nescu a subliniat datoria școlii de a-și 
întări legătura cu viata, cu munca 
productivă, deziderat deplin valabil 
pentru întreaga intelectualitate.

Examinînd apoi, capitol cu capi
tol. proiectul de măsuri prezentat de 
Comitetul județean de partid Ilfov, 
vorbitorul a făcut unele propuneri 
de îmbunătățire.

Creșterea nivelului de conștiință so
cialistă înseamnă sporirea responsa
bilității conștiente a fiecăruia, înseam
nă ridicarea capacității de acțiune 
conștientă spre înfăptuirea dezidera
telor făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Printr-o muncă 
desfășurată sub semnul unei înalte 
conștiințe, mersul nostru înainte va 
fi mult mai rapid, dificultățile vor fi 
învinse mai lesne. Acest spirit mili
tant, conștient, activ, trebuie să ne 
caracterizeze întreaga activitate, în
treaga viață. Este spiritul documen
telor pe care le dezbatem, este spi
ritul de înaltă conștiință revoluționa
ră, partinică, de slujire neabătută a 
intereselor partidului și poporului, 
spirit propriu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exemplu luminos pentru 
întreaga noastră națiune.

In încheierea plenarei, a luat 
cuvintul tovarășul Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Ilfov, care a expri
mat hotărirea participanților, a tu
turor comuniștilor și oamenilor mun
cii din județ, de a milita cu înaltă 
responsabilitate partinică pentru îm
bunătățirea muncii politico-ideologi- 
ce și cultural-educative, spre a-i spo
ri forța de mobilizare a maselor la 
indeplinirea politicii partidului.

Plenara a adoptat, apoi, un sub
stanțial program de măsuri.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se arată între altele : „Comitetul ju
dețean de partid se angajează in fața 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, ca pe baza liniei mar- 
xist-leniniste a Partidului Comunist 
Român, a programului elaborat de 
Congresul al X-lea. să depună toate 
eforturile pentru a ridica la un nivel 
superior activitatea de educare co
munistă a oamenilor muncii, impri- 
mind in munca tuturor organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de masă 
și obștești, a instituțiilor de cultură 
și artă un spirit de înaltă exigență 
și combativitate revoluționară. Vom 
îmbina organic aplicarea acestui 
grandios program de educare parti
nică cu preocuparea pentru mobili
zarea șl mai intensă a comuniștilor, 
a tuturor muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor la îndeplinirea sarci
nilor ce revin județului nostru în ac
tualul plan cincinal."

Platon PARDĂU 
Ioan VLAN GA

Tineri brigadieri 
pe șantierele 

naționale 
de irigații

Pe Șantierul național al tineretului 
Valea Carasu din județul Constanța, 
unde lucrează din primăvara anului 
trecut aproape 2 000 dc tineri la în
făptuirea marelui complex de Iriga
ții, au sosit două noi detașamente, 
alcătuite din peste 400 de tineri bri
gadieri. Ei vor lucra în punctele Am- 
zacea, Tortomanu, de-a lungul ma
gistralei de aducțiune a apei Pădu
rea Basarabl—Negru Vodă. Tinerii 
brigadieri s-au angajat să exe
cute 140 000 mc terasamente. mon
tarea a 66 km conductă și să ia parte 
la construcția a cinci stații de pom
pare a apei — lucrări care vor per
mite in primăvara anului viitor iri
garea, In această zonă, a altor 
5 000 ha.

De la înființarea Șantierului națio
nal al tineretului Valea Carasu. ală
turi de constructorii hidroameliora- 
tori, brigadierii au luat parte la lu
crările complexe de amenajare pen
tru irigat a circa 100 000 ha.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*

NOI 

OBIECTIVE 

TURISTICE
O inițiativă bună a cooperației 

de consum : amplasarea intr-un 
cadru pitoresc a unui nou han 
turistic — „Valea Ursului**.  
Aflat la numai cițiva kilometri 
de Pitești, lingă șoseaua de lar
gă circulație București—Sibiu, 
hanul „Valea Ursului" oferă oas
peților săi, numeroși vilegiatu- 
riști din țară și de peste hotare, 
un popas agreabil și o cazare in 
condiții confortabile. Hanul dis
pune de un camping, are încăl
zire centrală, telefon etc.

*
Tn săptămînile trecute, un nou 

obiectiv turistic s-a dat în folo
sință, îmbogățind astfel rețeaua 
unităților cu acest profil din ju
dețul Iași. Este vorba de hanul 
„Trei sarmale", amplasat pe șo
seaua dinspre Bucium, han des
pre care hrisoavele vremii a- 
mintesc că ar fi existat înainte 
de 1636. De altfel, Vasile Alcc- 
sandri pomenește de hotelul „La 
trei sarmale"... Reconstituit, noul 
popas îmbietor pentru turiști dis
pune de cramă pentru degustări 
de vinuri, cu 20 de locuri la mese, 
de un elegant și frumos restau
rant, mobilat și decorat în stil 
vechi moldovenesc, de bar și bu
fet. precum și de un balcon cu 
16 locuri la mese. în fața ha
nului sînt amenajate terase, de 
asemenea cu mese, iar in spa
tele clădirii se află o spațioasă 
grădină de vară, cu 143 de 
locuri și o terasă acoperită, cu 
80 de locuri.

In prezent se lucrează Intens 
la terminarea a incă trei tera
se. dispuse in amfiteatru. De a- 
semenea, se pregătește si un 
teren unde se vor monta 20 că*  
suțe de camping.

0 □ a 0 b
(Urmare din pag. I)

» RECLAMAȚII 

. SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
CUM AM AJUNS DIN Ml 
NER, SOBAR LA COOPERA 

TIVA „ÎNFRĂȚIREA"
In iulie 1970 am încheiat contract 

cu cooperativa „înfrățirea" din Co- 
mănești pentru construirea unei 
sobe de teracotă, achitînd 1215 lei. 
Dar a trecut o iarnă fără ca soba 
să fie gata, iar acum vine alta și so- 
barul tot n-a venit. După ce m-adus 
cu vorba un an întreg, tov. Țăranu, 
președintele cooperativei, mi-a spus 
că nu mai are sobar și m-a sfătuit 
să fac o cerere către dumnealui 
să-mi restituie banii plătiți pentru 
manoperă. Ce era să fac ? Am scris 
cererea și am depus-o la coopera
tivă pe ziua de 5 iulie a.c. La 10 
iulie m-am dus să ridic banii, așa 
cum mi se spusese. Dar funcționa
rul Amariuței m-a amînat cu o 
lună, la 10 august. Nici atunci nu 
mi s-au restituit banii. La 1 septem
brie am aflat un lucru uimitor : in 
statul de plată al cooperativei de 
pe luna iulie am fost trecut și eu 
ca sobar. Cind și cum am căpătat 
această meserie ? Eu mă știu miner 
la I. M. Comănești, nu sobar la 
cooperativa „înfrățirea". Cum să 
scot oare banii de la această coo
perativă. in care parcă și-ar fi dat 
mina niște elemente birocratice, 
incorecte, meștere numai în a în
curca oamenii ?

Dumitru N. MERLUȘCA 
miner, comuna Asău, 
satul Straja, județul Bacău

UNUL GREȘEȘTE, 0 SUTĂ 
TRAG PONOASELE

Acum cițiva ani, strada Grivițel 
din Arad a fost arată de un tracto
rist al întreprinderii de gospodărie 
comunală, care spunea că pregă
tește strada pentru pavare. Dar in 
planul consiliului popular munici
pal era prevăzută nu strada noas
tră, ci alta și anume strada Hălmă- 
gean. Asa că noi ne-am ales doar 
cu... arătura. Mașinile de mare to
naj a trei mari întreprinderi 
(I.T.A., T.J.P.C. și T.J.C.M.), care 
circulă pe aici, au „săpat" gropi a- 
dinci, stirnind nori grei de praf pe 
timp frumos, iar pe ploaie împroș- 
cind noroiul pe case și garduri. Am 
propus să se aducă pietriș, pe care 
noi cetățenii să-1 imprăștiem. Ni s-a 
răspuns categoric că strada Grivitei 
nu este deocamdată prinsă în pla
nul de reparații, chiar dacă este așa 
de desfundată. Dacă tot ne-au arat 
strada, de ce nu se seamănă po
rumb sau altceva ?

Semnează 
Gheorghe PRISACARU 
în numele a 53 de cetățeni 
de pe strada Griviței, Arad

SESIZAREA 0 REZOLVĂ 
CEL CARE ESTE RECLA

MAT?
Am sesizat conducerii I.F.E.T. 

Bilteni că tehnicianul Proca stabi
lește după bunul plac prețul gră
mezilor de lemne din pădurea Ti- 
mișeni. Arătam că la recepționarea 
grămezilor a stabilit prețuri de la 
75 la 135 lei, iar cind m-am dus la 
birou să plătesc, mi s-a spus că 
grămada făcută de mine costă 195 
lei. Nu mică mi-a fost mirarea cînd 
am constatat că sesizarea mea a 
fost dată „spre rezolvare" chiar ce
lui pe care-1 reclamasem. Din a- 
ceastă cauză, în loc de rezolvare.

□ □BaBQHnnnQGaQ
III-a și a IV-a, acum in 
curs de desfășurare, pro
ducția de fibre poliesterice 
urmează să facă un salt de 
încă 30 000 de tone, adică de 
trei ori mai mult decit în 
momentul de start al fabri
cii, la sfirșitul anului 1968. 
Apărute mai de mult pe 
frontul apărării sănătății 
publice, medicamentele pro
duse la fabrica de antibio
tice au ridicat avanposturi 
întărite de o eficacitate re
cunoscută ; „unitățile" de 
antibiotice care, de ani și 
ani, au pornit din Iași sînt 
azi practic de nenumărat,

nituri de mobilă fină, mase 
plastice, o gamă largă de 
produse textile. Judecind 
după aprecierea cumpără
torilor de pe piețele inter
naționale, orașul nu s-a în
șelat. Competitivitatea în 
continuă creștere cunoscută 
de produsele românești 
peste hotare se bucură din 
ce in ce mai mult de apor
tul inteligenței, vredniciei, 
priceperii Iașilor. Anacro
nismul economic al „dul
celui tirg" a dispărut, pro
vincialismul în care vege
tau forțele Iui potențiale, 
de asemenea. Dotarea in

IAȘI 
ca firele din nisipul mării, 
și totuși toate ar avea drep
tul sfînt la neuitare, fiindcă 
au salvat viață de om.

Cu 'certitudinea reușitei, 
stimulat continuu de politi
ca deschizătoare de largi 
perspective pentru toate 
județele țării, elaborată și 
transpusă în practică sub 
clarvăzătoarea conducere a 
comuniștilor, orașul a întins 
mereu brațele spre alte 
sfere ale inteligenței și pri
ceperii. A găsit că numele 
lui, de origină romană sau 
dacică (istoricii nu s-au pus 
de acord), n-ar fi de fel 
nepotrivit cu exploatarea și 
întreținerea tehnică a utila
jelor de mare randament 
folosite in construcții, si
luete prezente pe orice șan
tier — tractoare, buldozere, 
excavatoare, cilindri-com- 
presori, betoniere, malaxoa- 
re și cite altele ; și astfel a 
rostit simbolic — bun ve
nit, Mecanică, încetățeneș- 
te-te in cetatea noastră 
domnească 1 Orașul a mai 
fost de părere că, dintre 
colinele lui, pot porni cu 
succes in lumea largă gar

dustrială a orașului de pe 
cele șapte coline il proiec
tează înainte, pe magistra
la unui progres infinit, di
recțională de orientarea 
consecventă dată de partid 
— făurirea societății socia
liste multilateral dezvol
tate.

Ca să ajungă aici, desi
gur, Iașii s-au pus pe 
învățătură, ucenicind, fără 
complexe de prisos, pen
tru însușirea experien
ței acumulate mai demult 
în alte părți de țară. Așa, 
uzina de fibre sintetice este, 
se spune, o replică a Săvi- 
neștilor, complexul de mo- 
rărit-panificație, constituie, 
pare-se, o „ediție revăzută" 
a unul model gălățean, a- 
pariția unității de produse 
ceramice nu va fi fost 
străină de zestrea Sighișoa- 
rei, a Mediașului. Și așa 
mai departe. Dar să însem
ne asta că Iașii au rămas 
datori altora ? Dacă ar fi să 
Judecăm numai după nu
mărul specialiștilor cu înal
tă calificare ce se formea
ză in amfiteatrele, labora
toarele, atelierele institute

m-am ales cu o aspră admonestare. 
Am mers în audiență la conduce
rea întreprinderii. Aici, In loc să mi I 
se spună dacă am sau nu dreptate, I 
s-a încercat intimidarea mea prin I 
amenințare cu amendă și dare in 
judecată. Aceasta este atitudinea 
pe care trebuie s-o ia un conducă
tor de întreprindere cind i se aduc 
la cunoștință lipsuri din activitatea 
unității de care răspunde ?

Gheorghe GORUN
comuna Fârcașești, județul Gorj

HOTELIERUL NU VREA 
SĂ FIE DERANJAT

In ultimele zile ale lunii august 
m-am aflat cu treburi la Piatra 
Neamț. întrucit trebuia să rămin 
mai mult timp in oraș, am solicitat 
la hotelul „Ceahlăul" să mi se dea 
o cameră cu un singur loc. Am fost 
refuzat cu obișnuitul răspuns : 
„toate sint ocupate !“ Recepționera 
a notat totuși numele meu, spu- 
nindu-mi să revin la orele 12, poate 
va găsi o cameră liberă. M-am con
format, dar am primit iar răspuns 
negativ. Verificind diagrama, am 
constatat că in dreptul camerei cu 
nr. 1 112 nu exista nici o mențiune 
precum că ar fi ocupată. Și, cum era 
firesc, am cerut să mi se reparti
zeze mie.. Mi s-a răspuns că nu se 
poate. Se înțelege, am vrut să cla
rific această situație la responsabi
lul hotelului. Acesta, pe un ton a- 
gresiv, m-a poftit afară din birou, 
cerindu-mi să nu-1 mai deranjez cu 
astfel de probleme. Dar cu ce alte 
probleme se pot adresa tovarășului 
responsabil cei ce solicită o cameră 
la hotel ?

Dincolo de aspectele particulare 
ale cazului, consider că o asemenea 
atitudine nu poate fi trecută cu 
vederea, mai ales că este vorba de 
conducătorul unei unități la ale că
rei servicii apelează foarte mulți 
cetățeni.

Dumitru ROȘU
strada Alexandru cel Bun nr. 11 
Bacău

REVOCAREA DIN FUNCȚIE 
ESTE SUFICIENTĂ ?

Ni se semnala, cu citva timp in 
urmă, că Ion Antonie, primarul co
munei Bunești, județul Vilcea, nu 
se ocupă de buna gospodărire a co
munei, in schimb, profitind de func
ția sa. are grijă să-și creeze unele 
avantaje materiale.

In urma cercetărilor întreprinse 
de către comitetul executiv al Con
siliului popular al județului Vilcea 
s-a stabilit că sus-numitul primar 
în mod abuziv a luat din pădurea 
comunală, in perioada de vegetație, 
lemne de stejar din care și-a con
struit un finar, a pretins și a luat 
nejustificat de la cițiva cetățeni di
ferite sume de bani.

Așa stind lucrurile, în răspunsul 
consiliului popular județean se Dre- 
cizează că respectivul primar, pen
tru abaterile și abuzurile pe care 
le-a comis, a fost revocat din func
ția ce o deținea.

Desigur, revocarea din funcție a 
unei persoane care nu-și face da
toria, se abate de la indeplinirea 
corectă a sarcinilor de serviciu, este 
binevenită și conformă cu prevede
rile legii. Nu am aflat insă dacă 
pentru abuzurile săvirșite fostul 
primar a fost sau nu trimis să dea 
seama în fața justiției.

lor tehnice și universității 
ieșene — circa 23 000 dc ti
neri — ne-am da numaide- 
cit seama că, neîndoios, da
toria este plătită. Să rea
mintim : cifra studenților 
ieșeni de azi atinge nu
mărul studenților din în
treaga țară în 1938

Toți acești tineri, pregă- 
tindu-se să-și racordeze nu- 
maidecit cunoștințele la ne
voile vieții, producției, ori
unde vo.\ fi trimiși după 
absolvire, găsesc acum aici, 
în centrul lor universitar, 
giganticul banc de probă 
apt să le verifice pregătirea 
profesională în aplicații 
practice, să alimenteze cum 
se cuvine fantezia lor crea
toare. Nu întîmplător cel 
de-al doilea centru univer
sitar al orașului, în speță 
clădirile noi ale facultății 
de chimie industrială, lao
laltă cu edificiile sociale o- 
ferite studenților, se află în 
imediata vecinătate a zonei 
industriale. Imperativ și 
aspirație, dialogul dintre 
studiu și producție găsește 
aici o primă, dar semnifica
tivă materializare.

...Se lasă seara. Coboară 
albastrul peste grădinile 
din Țicău și Sărărie, se 
aprind luminile la Bi
blioteca centrală universi
tară, ies valuri dc muzică 
prin ferestrele deschise ale 
Casei tineretului, pleacă ul
timii oaspeți din muzeul 
micului palat al lui Cuza 
Vodă, se animă de gospo
dine magazinele rețelei co
merciale din Tătărași, tu
riștii de la „Unirea" iau 
liftul pină la terasa-bar, sâ 
admire de la ultimul cat — 
al 18-lea — feeria nocturnă. 
Călătorule, în fine ostenit, 
întoarce-te încet spre ulița 
copilăriei. Se cheamă Ele
na Doamna. Prin nu
mele acesta ea evocă — 
ca atitea alte artere din 
Iași — o fărîmă din 
trecutul istoric. Curînd de 
tot, spun locatarii, conform 
planului municipal de sis
tematizare, strada aceasta 
va deveni șantier. Bucu- 
ră-te că, prin acest destin 
— iarăși comun mai tutu
ror colțurilor urbei — ulița 
copilăriei tale se deschide 
larg viitoruluL

faptul!
DIVERS]
1OOOO de lei I 
pe ultima 
carte

Trăilă Corbu, achizitor la Tn- I 
treprinderea de industrializare a I 
cărnii din Reșița, căuta cu in- ■ 
frlgurare o soluție pentru a ieși I 
cu fața curată dintr-o anchetă | 
penală. In cele din urmă, văzind ■ 
că nu mal are Încotro, s-a gin- I 
dit să joace șl ultima carte: | 
intr-una din zilele trecute, l-a ■ 
promis anchetatorului suma de I 
10 000 de lei pentru a-1 scoate | 
basma curată 1 Și, ca să-i de- ■ 
monstreze că dumnealui nu se I 
joacă cu vorbele, după un prim 1 
eșec, la intilnlrea următoare și-a ■ 
reînnoit oferta. In fața acestei I 
situații, anchetatorul a dat curs | 
cererii și... mltuitorul a fost j 
prins In flagrant. în curînd se . 
va convinge că ultima carte Ju- I 
cată va avea un efect contrar ■ 
celui scontat.

Vișinata 
era... otravă |

Intr-una din zilele trecute, Iile 
Cotoilă din comuna Strejești 
(Olt) a intrat bine dispus în bu
fetul din localitate. După ce a 
mai băut, s-a hotărît să-și con
tinue cheful acasă. Aici, din i 
greșeală, in loc să ia o sticlă I 
cu vișinată, a luat o alta, aflată I 
lingă ea, care conținea Heclotox I 
(substanță deosebit de otrăvi- I 
toare). Urmarea a fost tragică. I 
I. C. a suferit o puternică into- I 
xicație și nu a mai putut fi sal- I 
vat I

Prețul supra-1 

prețurilor
Timp de două zile, mai multe I 

echipe de control din județul I 
Buzău au efectuat o verificare I 
a gestiunilor unor unități comer- I 
riale. Constatările n-au fost din- I 
tre cele mai favorabile, echipele I 
aplicind nu mai puțin de 150 de I 
sancțiuni unor salariați din co
merț certați cu cinstea. Așa, de 
pildă, la chioșcul de răcoritoare 
nr. 5, Elena Zahiu păgubea cum
părătorii cu sume cuprinse intre 
0,50 și 2 lei ; Vasile Drăgan, 
gestionar la magazinul de fumi- I 
furi de cizmărie, majorase, din I 
proprie inițiativă, prețurile unor • 
articole mult căutate. La bufetul I 
din Padina, responsabilul Gheor- I 
ghe Vișinescu vindea litrul de I 
vin cu cel puțin 3 lei mai mult, 
iar la terasa-parc din Rm. Sărat I 
16 dintre cele 19 sortimente de | 
băuturi erau diluate. Șirul con
statărilor ar putea continua. Ne 
oprim aici, sperind că forurile 
de resort vor face, de îndată, 
„prețul" acestor supraprețuri, 
luind măsurile care se impun.

Cu plin
Intr-una din zilele trecute, 

ciobanul Ilie Ghițan, de la coo
perativa agricolă de producție I 
Slătioara (Olt) a pierdut lîngă | 
o fintînă, unde adăpa oile, suma 
de 11 000 lei. S-a întors înapoi I 
să-l caute, dar... ia-i de unde I 
nu-s. Suspansul n-avea să du
reze însă decit clteva ore. Pen
tru că, îndată după reîntoarce
rea sa de la fîntînă, coopera- 
toarea Petra Bălașa, de la sec
torul zootehnic al unității, i-a 
ieșit înainte cu plin, înmînin- 
du-i Întreaga sumă găsită de ea 
lingă fîntină.

„Parcare" 
interzisă

Acum citeva zile, șoferul Au
rică Preda de la Trustul de con
strucții Craiova transporta cu 
un trailer 4 grinzi de beton, 
lungi de cite 11 metri, pe șo
seaua Băile ști—Calafat. După 
circa 45 de kilometri, a consta
tat insă că are o defecțiune la 
trailer și... l-a lăsat pe firul de 
circulație al șoselei! Seara, pe 
la orele 22,30, Dumitru Dlnu- 
lescu din București a intrat, în 
plină viteză, cu autoturismul în 
trailerul abandonat, acciden- 
tindu-se grav. La numai 10 
minute, un alt autoturism s-a 
izbit de același trailer. De data 
aceasta, două persoane și-au 
pierdut viața, iar alte două 
au fost grav accidentate. Două 
acclaente care poate nu s-ar fi 
produs dacă trailerul era parcat 
reglementar. Jn orice caz, an
cheta aflată tn curs va elucida 
pe deplin împrejurările și res
ponsabilitățile celor ce au con
curat la producerea lor.

Rubrică redactată de : i
Dumitru T1RCOB
Gheorghe POPESCU * 1 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii". | 1
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SEMINJE DE GRIU SELECȚIONATE» J

DIN SOIURILE CELE MAI
PRODUCTIVE

In scrisoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresată organelor și or
ganizațiilor de partid, lucrătorilor și 
specialiștilor agricoli, țăranilor coope
ratori se subliniază marea insemnă- 
țate a măsurilor pentru desfășurarea 
in condiții optime a campaniei agri
cole de toamnă, in vederea strin- 
gerii ....L. 1
unei producții ridicate de griu in 
anul viitor. După cum este știut.

• eforturile făcute pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii 
au dus in multe unități la obținerea 
unor recolte sporite, dar rezultatele 
nu sint corespunzătoare peste tot. 
Este nevoie ca, in această perioadă, 
cind se efectuează pregătirile pen
tru insămințarea griului, să se ma
nifeste maximum de exigență și spi
rit de răspundere din partea condu
cerilor unităților agricole, a fiecărui 
mecanizator și specialist in așa fel 
incit să se asigure insămințarea griu
lui la timpul optim și in condiții a- 
grotehnice ireproșabile. In planurile 
de măsuri ale ministerului, precum 
și in cele ale organelor agricole ju
dețene și ale fiecărei unități agricole 
au fost stabilite sarcini concrete care 
țin seama de specificul local, de ne
cesitatea aplicării 
indicațiilor teh
nice date de spe
cialiști și cele re
comandate de sta
țiunile experi
mentale agricole. 
Important este ca 
peste tot să se 
respecte cu stric
tețe măsurile sta
bilite, sâ nu se 
admită sub nici un 
motiv lucrul de 
mintuială, super
ficialitatea, Nu
mai așa este posibil ca investi
țiile materiale care se fac pen
tru extinderea mecanizării și a iri
gațiilor, pentru administrarea unor 
cantități tot mai mari de îngrășă
minte chimice să se finalizeze prin 
sporirea producției de griu. Acum 

'cind au mai rămas. puține zile pina 
la declanșarea insămințărilor trebuie 
asigurate peste tot, fără nici o ex
cepție, semințe de calitate, din soiu
rile cele mai indicate pentru condi
țiile de sol și climă din fiecare uni
tate agricolă. In planul de măsuri al 
ministerului privind sporirea pro
ducției de griu s-a stabilit ca, 
anuî acesta, pentru insămînțări să 
se folosească numai semințe care în
trunesc condițiile de puritate biolo
gică și valoare culturală. In acest 
sens, conducerile întreprinderilor a- 
gricole de stat și cooperativelor agri
cole au sarcina să asigure la timp 
întreaga cantitate de sămință de 
griu necesară fie din loturile semin- 
cere proprii, fie prin schimb O a- 
tenție deosebită trebuie să se acorde 
soiurilor folosite. In funcție de re
zultatele obținute și recomandările 
stațiunilor experimentale și a cen
trelor de încercare a soiurilor se va 
stabili pentru fiecare unitate cea mai 
potrivită structură a soiurilor și se 
va urmări respectarea ei infocmai. 
Condiționarea semințelor și depozi
tarea acestora se va face separat pe 
soiuri și categorii biologice Toto
dată, sub controlul direcțiilor gene
rale agricole județene se vor recol
ta probele pentru analiza de labora
tor a valorii culturale și a stării 
fitosanitare a semințelor. Unitățile 
de producție au. de asemenea, sar
cina să procure insectofungicidele 
necesare tratării întregii cantități de 
semințe. Respectarea riguroasă a 
acestui program de măsuri trebuie 
să constituie preocuparea tuturor 
lucrătorilor din agricultură. Iată ce 
rezultă in urma unui raid-anchetă 
efectuat in județele Dolj și Olt, acum 
cind. pină la începerea campaniei de 
însămințare a griului au rămas nu
mai cîteva zile.

Făcind o comparație intre rezulta
tele obținute de diferite unități din 
județul Dolj, care beneficiază de ace
leași condiții de climă și sol. se obser
vă diferențe mari de recoltă. Aceasta 
denotă că nu peste tot a existat 
aceeași preocupare pentru respecta
rea regulilor cerute de cultura griu
lui. Astfel, cooperativa agricolă Du
năreni a realizat numai 1 860 kg griu 
la hectar, față de 2 400 kg plan, in 
timp ce cooperativele vecine Goicea 
Mare, Măceșu, Plosca au obținut 
producții ce trec de 3 000 kg la hec
tar. De asemenea, in timp ce coo
perativele agricole Lipov, Cumatu.a 
și Cerat au realizat intre 3 215 — 
3 034 kg griu la hectar, cea din Giur- 
gița a obținut numai 2 450 kg 

Diferențe asemănătoare există și 
Intre uneie cooperative agricole din 
județul Olt. Dacă peste tot s-ar fi 
respectat regulile agrotehnice și s-ar 
fi folosit cele mai indicate soiuri de 
griu, decalajul intre producțiile ob
ținute se putea reduce simțitor. A- 
ceste situații demonstrează cu priso
sință că in agriculLura ambelor ju
dețe sint încă mari rezerve, care 
folosite corespunzător pot aduce spo
ruri însemnate de producție 'a cul
tura griului. Principalul este dacă 
acum s-au luat măsurile necesare

actualei recolte și obținerii

pentru preîntimpinarea pierderilor 
de recoltă determinate de calitatea 
necorespunzătoare și soiurile nepo
trivite de semințe folosite.

Pe baza unor studii amănunțite, 
efectuate mai mulți ani la rind. spe
cialiștii din cadrul Direcției generale 
agricole județene Dolj, din între
prinderile agricole de stat și coope
rativele agricole au reușit să sta- 
biieacă acele soiuri de grîu care dau 
cele mai mari producții in condițiile 
specifice fiecărei unități. Ca urmare 
a acestui fapt, ținind seama de stocul 
de semințe existent in județ și de 
posibilitățile de schimb, s-au stabilit 
din vreme suprafețele pe care se 
amplasează griul și soiurile ce ur
mează a se însfimința în această 
toamnă. Una din cele mai impor
tante acțiuni prevăzute în planul de 
măsuri o constituia selectarea și con
trolul calității semințelor. Care este 
acum situația pregătirii semințelor? 
Constatările făcute in mai multe uni
tăți din județ ne îndreptățesc să a- 
firmăm că nu peste tot se acordă 
atenția cuvenită pregătirii semințe
lor. Pină la data de 26 august, după 
cum ne-a informat ing. Ion Stingă, 
șeful laboratorului județean pentru

I
■

RAIDUL NOSTRU PRIVIND
PREGĂTIREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

DE TOAMNĂ

controlul semințelor. numai 70 de 
cooperative din cele 209 trimiseseră 
probe de semințe pentru analiză. Or, 
pină la 22 august, trebuia să se tri
mită probe pentru întreaga canti
tate de sămință. Este adevărat că. în 
ultima vreme, unitățile cooperatiste 
au început să intensifice trimiterea 
probelor, dar pină'la data de 4 sep- 
tembrie acestea reprezentau' numai 
jumătate din totalul semințelor ce 
urmează a se insămînța in aceasta 
toamnă.

Această tărăgănare duce pe de o 
parte la aglomerarea muncii in la
borator și oeci la întirzierea eliberă
rii certificatelor necesare, iar pe de 
altă parte generează greutăți in asi
gurarea semințelor în acele coope
rative unde se constată că acestea nu 
au o calitate corespunzătoare. La 
cooperativa agricolă din Cioroiași, 
de exemplu. laboratorul a respins 
Întreaga cantitate de 209 tone sămin
ță de grîu întrucît nu întrunea con
dițiile de puritate. De asemenea, la 
cooperativa agricolă Jiul, din satul 
Glod, au fost respinse de laborator 
ca necorespunzătoare pentru înșă- 
mințat 140 tone. Cum se explică to
tuși faptul că un mare număr de 
cooperative agricole dc producție nu 
au trimis probe la laborator pentru 
analize ? După cum se știe, luarea 
probelor de laborator trebuia să se 
facă în fața și sub îndrumarea de
legărilor direcției generale agricole 
județene. O măsură preventivă bună 
care avea darul să elimine unele sur
prize. Numai că o parte din acești 
delegați au tratat cu indiferență sar
cina primită și nu s-au mai prezen
tat la unitățile in care au fost re
partizați pentru a asista la ridicarea 
probelor. Din această cauză coope
rativele agricole din Padea, Gingio- 
va, Gighera. Cetate și altele, deși au 
terminat de mult selectatul seminței, 
nu au putut trimite probe la labora
tor. Deci, o măsură care in mod nor
mal ar fi contribuit la prevenirea 
unor intîrzieri în asigurarea semin
ței, pentru faptul că nimeni din ca
drul direcției agricole județene nu a 
urmărit felul cum se aplică, a de
venit o frină in activitatea unor uni
tăți. Este de neconceput ca lipsa 
spiritului de răspundere, superficiali
tatea și comoditatea de care au dat 
dovadă unele cadre sâ provoace 
daune, să intirzie lucrări importante 
și urgente pentru asigurarea calității 
semințelor.

Sînt însă unele cooperative unde 
a întîrziat mult selectarea semințe
lor. La 28 august la cooperativa agri
colă din Căciulatu se selectaseră doar 
6 vagoane de sămință, ceea ce repre
zintă mai puțin de jumătate din în
treaga cantitate planificată. In acest 
timp selectorul stătea, iar motorul 
destinat să-1 acționeze era folosit la 
un circular. Deci, in județul Dolj 
sint destul de multe probleme care 
au scăpat de sub controlul direcției 
generale agricole și care trebuie re
zolvate in cel mai scurt timp.

în această toamnă, în coopei'divele 
agricole din județul Olt se vor în- 
sâmința peste 87 000 de ha cu griu 
.și 16 000 ha cu orz. Pentru a obține 
o recoltă bogată au fost luate o se
rie de măsuri cu privire la îmbu
nătățirea structurii soiuri'or culti
vate, aplicarea unei tehnologii mo
derne, aprovizionarea -și administra-

rea unor cantități sporite de îngră
șăminte chimice etc. Pe baza expe
rienței anului trecut, cînd au fost 
create opt ferme specializate pentru 
producerea de semințe in cooperati
vele agricole de producție, în acest 
an se vor mai crea încă șapte, asi- 
gurîndu-se astfel întregul necesar 
de semințe selecționate pe plan lo
cal. Se urmărește în mod deosebit 
producerea de semințe pentru extin
derea soiului „Olt", recomandat la 
consfătuirea griului pentru Cîmpia 
Boianului, Cîmpia Olteniei și cea a 
Burnasului, precum și a soiului „Ro
șu românesc".

Pe lingă cantitățile de semințe e- 
xistente în cooperativele agricole, ne 
spune ing Vasile Ciuciu, director 
adjunct la direcția generală a agri
culturii județene, se va asigura prin 
schimb întregul necesar de sămînță 
selecționată. Există în stoc 6 329 tone 
de semințe, care se vor pune la dis
poziția cooperativelor agricole de 
producție prin schimb. Restul de să- 
mință există deja in cooperativele a- 
gricole de producție. Este desigur un 
fapt meritoriu că întreaga cantitate 
de sămință este asigurată, dar să nu 
uităm că pină acum din fondul total 

de semințe exis- 
i tent la Agrosem și 

I.V.C. nu s-a 
schimbat încă nici 
un kilogram. Cind 
vor acoperi uni
tățile deficitul de 
sămînță ?

Indiscutabil, se
mănatul trebuie 
să se facă cu să
mință de valoare 
biologică ridicată, 
atestată de bulet’- 

1 nul de analiză. 
Dar și la această 

dată mai sint cooperative agricole 
care nu au trimis încă probe de grîu 
la laborator pentru analiză. Este vor
ba de cooperativele agricole din 
Schitu, Dejești, Dobroteasa, Ghimpe- 
țeni. Stoborâști, Baldovinești, Gron- 
șani ,etc. Cu mici excepții, acestea sint 
tocmai unitățile care obțin recolte 
mici.de griu la unitatea de suprafață. 
Există, de asemenea, unități agricole 
printre care cele din Mărgineni, Spi- 
neni, Gircov, Slatina, Orlea, Vlădila 
și altele, cărora le-a parvenit bule
tinul negru de analiză, ceea ce în
seamnă că selectarea griului nu s-a 
făcut cu rigurozitate. Cele mai multe 
probe au fost respinse pentru impu
ritate. Se impune deci, reselectarea 
griului și efectuarea unor noi ana
lize I

în ambele județe, la consfătuirile 
privind cultura griului cu specia
liștii din agricultură s-a scos în evi
dență importanța ce o are pregătirea 
și alegerea semințelor, din cele mai 
bune soiuri. Se impune ca peste 
tot să se ia de urgență măsurile ne
cesare pentru asigurarea unor 
mințe de bună calitate, condiție 
bază 
grîu.

pentru sporirea producției

se- 
de 
de

Nistor ȚUICU 
Emilian ROUĂ 
corespondenții „Scînteii'

Din activitatea pe ultimii ani a colectivului 
întreprinderii „Metalochim" din Brașov rețin 
in mod deosebit atenția ritmurile inalte in 
care s-a dezvoltat producția, situind această 
unitate pe unul dintre locurile fruntașe ale 
industriei județului. Iată citeva cifre : in ul
timii 5 ani, volumul producției globale și 
marfă s-a dublat, productivitatea muncii a 
crescut cu peste 30 la sută, volumul măr
furilor livrate comerțului și exportului au 
înregistrat creșteri de 2,5 ori și, respectiv, 
10 ori. Pentru cel care a cunoscut, acum cîți- 
va ani, potențialul tehnic și uman, structura 
producției acestei întreprinderi brașovene, 
realizările de astăzi constituie o adevărată 
revelație.

— Explicația ritmurilor atinse de unitatea 
noastră — ne spunea inginerul Silviu Cră
ciun, directorul întreprinderii — se găsește 
in acțiunea de dezvoltare, concentrare și mo
dernizare a producției, 
șurat cu perseverență 
fructificarea eficientă, 
bilităților proprii 
interne ale uzinei, 
cit și a unor fon- * 
duri de investiții.

Intr-adevăr, in 
ultimii ani, între
prinderii i-au fo6t 
acordate unele fon
duri de investiții, 
in scopul dezvoltă
rii capacităților de 
producție. Acest 
lucru a stimulat in 
mare măsură preo
cuparea conducerii 
întreprinderii pen
tru modernizarea 
producției, pentru 
extinderea acțiunii 
de autoutilare. Să 
ne referim la cazul 
secției nr. l-turnă
torie și bobinaj. 
Dată fiind starea 
deficitară a con
strucțiilor care a- 
dăposteau pină nu 
de mult secția, la 
un moment dat s-a 
pus chiar proble
ma dezafectării ci. 
Dar, după o temei
nică chibzuință, 
conducerea între
prinderii a hotărit 
să o modernizeze, 
corespunzător ce
rințelor tot mai 
mari ale produc
ției. Printre alte 
măsuri intreprinse 
in acest scop se 
numără și mon- . 
tarea unui cuptor 
basculant, utilaj cu 
o productivitate ridicată, care a înlocuit două 
vechi cuptoare fixe. De asemenea, printr-o 
mai judicioasă reamplasare a utilajelor, 
s-au creat spații suplimentare de producție, 
in care au fost montate utilaje noi sau mo
dernizate, cu randamente sporite. In acest fel, 
procesul tehnologic a putut fi mai bine or
ganizat, s-au înlăturat strangulările existente 
înainte la secția de turnătorie.

Eficiente s-au dovedit și măsurile luate 
la atelierul de bobinaj. Controlul calitativ al 
bobinajului nu se putea efectua decît la 
ultima operațiune, eventualele defecțiuni a- 
pârute pe parcurs neputind fi depistate de
cît cel mult in faza finală. Deci, destul de 
taidiv, după consumarea unui importat vo
lum de muncă și materiale. Acum, situația 
s-a schimbat în bine, prin dotarea atelieru
lui cu un stand complex de încercări Prin 
aceasta, s-a obținut aici o importantă eco
nomie — nu numdi de muncă și de timp — 
dar și r'e materiale. Efectul acestor acțiuni 
se răsfringe în rezult te'e din producția 
unității in opt luni din acest an, sporul a 
fost de 25 la sută față de aceeași perioadă a 
anului precedent.

In același ansamblu de măsuri tclinico- 
organizatorice putem cuprin e și secția a 
doua — produse din sîrmâ. Măsurile stabi
lite și aplîciate aici au avut drept urmare 
creșterea —- in decurs de un an — a produc
ției cu 50 la sută. Dar, in acțiunea de dez
voltare a producției se află cuprinsă și mo
dernizarea instalației de acoperiri galvanice. 
Este vorba. în primul rind. de înlocuirea ve
chilor vane cu altele mai moderne și de ca
pacitate mai mare și, în al doilea rind, de 
înlocuirea grupurilor convertizoare de cu
rent continuu — sistem clasic de alimentare 
a băilor — cu un sistem nou, bazat pe re
dresori de curent continuu. Lucrarea res
pectivă are un efect deosebit de pozitiv asu
pra creșterii producției și productivității 
muncii, asupra ridicării calității produ-

acțiune ce s-a desfă- 
in ultimii ani, prin 
in principal, a posi-

selor. Pe de altă parte,
rile de aici nu permis și 
rea operațiunii de zincare ___
mică. Ce importanță economică are acest 
fapt ? S-a putut contracta pentru export o 
comandă importanta de filtre de canalizare, 
urmind ca volumul acestei producții desti
nate beneficiarilor externi să crească și mai 
mult în anii ce vin. In același context de mo
dernizare a fabricației se încadrează și o 
uită măsură : redistribuirea mai rațională a 
utilajelor și reorganizarea fluxurilor de 
producției de la rulmenții de biciclete și 
motorete.

Tot ca urmare a folosirii mai judicioase a 
suprafețelor de producție s-au creat con
diții in vederea organizării unui atelier de 
articole din mase plastice, unde se realizează 
deocamdată, capacele pentru ventilele de Ja 
pneurile autovehiculelor. Acest atelier își 
va 1 
a satisface mt. ___  _

Desigur, mai putem

LA ÎNTREPRINDEREA

„METALOCHIM11 DIN BRAȘOV

RESURSELE
INTERNE

IVmotorul" principal
al modernizării

producției

E3 e 0 g

modcrniză- 
introduce- 
electrochi-

lărgi gama produselor fabricate, pentru 
•’ r mai bine cerințele beneficiarilor. 

----- aduce și alte exem
ple care să pună 
in evidență intere
sul larg și inițiati
vele rodnice din a- 
ceastă Întreprinde
re, pentru promo
varea — prin mij
loace proprii — a 
unor înnoiri efi
ciente in produc
ție. Bunăoară, in 
atelierul de turnă
torie. metodele uti
lizate pină de cu- 
rind erau cele cla
sice : turnarea in 
nisip și cochile, 
tehnologii care asi
gură — în general 
— o productivitate 
și o calitate modes
te. Cu un an in 
urmă, insă, s-a in
trodus turnarea sub 
presiune, procedeu 
superior, care asi
gură — la piesele 
realizate în acest 
fel — o creș
tere a productivi
tății muncii de 7—8 
ori. precum și o ca
litate net supe
rioară produselor.

Un efect similar 
a avut și modifica
rea tehnologiei de 
îndoire a țevilor 
pentru scaunele de 
la autovehicule. A- 
ceastă operațiune 
se executa mai 
înainte destul de 
anevoios, cu o pro
ductivitate și cali

tate ce puneau multe probleme. Acum, opera
țiunea se realizează mecanic, cu ajutorul unor 
mașini hidraulice. Timpul, de execuție s-a re
dus de peste 3 ori. Intr-un mod ingenios s-a 
rezolvat și problema îndoirii sirmei pentru a- 
numite arcuri speciale. Această operațiune se 
iăcea — pină nu de mult — cu ajutorul a 
4 mașini deservite de tot atîți oameni. Dar. 
cu citeva luni în urmă, muncitorul Konrad 
Schiell a conceput o mașină cu acționare 
automată, care înlocuiește cele 4 mașini și 
realizează — în comparație cu ele — o 
productivitate a muncii de 3 ori mai mare.

— Aș dori să arăt — ne-a spus inginerul- 
șef loan Mariăn — bă atît cuptorul bascu
lant, bancul de încercări, cit și celelalte 
Utilaje și instalații amintite — băile galva
nice de zincare, instalația de sablare și altele 
— sint concepute și executate de către 
specialiștii ’ • •-* ----- !-J -
noastre, i 
de 
că 
dernizare 
n^m un 
rificarea 
și să nu 
a fa râ.

Pentru acest an, colectivul întreprinderii 
s-a angajat sâ execute, cu forțe proprii, 
un număr de 15 utilaje noi, care să se si
tueze la un nivel tehnic corespunzător în 
paralel, se desfășoară ample lucrări de ra
ționalizare a unor fluxuri, urmărindu-se 
eliberarea de noi spații de producție, in care 
să fie amplasate utilajele și instalațiile rea
lizate în cadrul acțiunii de autodotarc Toate 
acestea creează premise certe in vederea ob
ținerii, în acest an, a unei producții duble 
față de anul trecut, ridicării sistematice a 
calității produselor, cum de altfel evoluează 
și indicele productivității muncii.

și muncitorii 
Am înțeles, din 

conducerea partidului 
în acțiunea de 

a producției 
accent mai 
posibilităților 
așteptăm ca

întreprinderii 
indicațiile date 

și ’ '
dezvoltare 

trebuie 
mare | 
noastre ... ...... 

totul sâ vină din

statului, 
și 
să 

pe

mo- 
pu- 

valo- 
proprii

Nicolas MOCANU
corespondentul „Scînteii1

CENTRALELE INDUSTRIALE
(Urmare din pag. I)
mum, am mobilizat toate cadrele din 
minister, cerindu-le să se ocupe în
deaproape de desfășurarea producției 
și sâ dea ajutor oriunde se solicită. 
Pulem afirma cu certitudine că, deși 
reorganizarea industriei ușoare a cu
prins toate întreprinderile subordo
nate, această operație nu a avut im
plicații negative mari asupra desfă
șurării producției : toate unitățile au 
beneficiat in această perioadă de o 
îndrumare operativă și eficientă din 
partea organelor din minister. Eloc
vent, in acest sens, este faptul că 
planul producției globale a fost în
deplinit in proporție de 103,6 la sută 
in luna iulie .și, respectiv, 103 la 
sută in luna august ; livrările la fon
dul pieței, cumulate pe cele două 
luni, au fost realizate in proporție de 
104,3 la sută.

— In fostele combinate indus
triale, unitățile componente erau 
gospodărite după principiul ges
tiunii interne ; in același timp, 
întreprinderile din structura cen
tralelor funcționau pe baza ges
tiunii economice proprii. Acum, 
după reorganizare, ce formulă de 
gestiune economică a fost adop
tată ?

șeii sau deficiențe 
multe ori tardive. . .
seama de aceste realități ca și de ce
rerile îndreptățite ale numevoșilor 
specialiști, am revenit in toate în
treprinderile industriei ușoare la ges
tiunea economică proprie.

erau de cele mai 
lată de ce, ținind

— Se poate vorbi, din perspec
tiva noii forme de grupare a in
ii e prinderilor in. centrale, despre 
o mai bună folosire a cadrelor 
de specialiști ?

Noi tipuri de mobilă
la C. E. I. L. Focșani

Răspunzind solicitărilor bene
ficiarilor interni și externi, 
C.E.I.L. Focșani a introdus in 
producția de serie noi tipuri de 
mobilă lucrată in furnire de ste
jar. nuc și paltin, combinate cu 
poliesteri. Noile tipuri de mo-

bilă — pentru care s-au și per
fectat primele contracte in ve
derea unui export de 1 500 gar
nituri — se remarcă prin larga 
lor utilitate și funcționalități 
multiple, prin calitatea lor deo
sebită.

— In luminii indicațiilor date de 
către secretarul general al partidu
lui cu prilejul consfătuirii de lucru 
la care ne-am referit, am hotărit să 
păstrăm la toate centralele industria
le principiul gestiunii economice pro
prii, urmărind, in același timp, ca 
toate organismele economice noi sâ 
fie grefate pe mari unități. Totodată, 
examinind critic rezultatele experi
mentării gestiunii interne In între
prinderi, am ajuns la concluzia că 
menținerea acestei formule este ino
portună, datorită numeroaselor greu
tăți intervenite in urmărirea rezulta
telor economico-financiare. Unitățile 
direct producătoare — nu de puține 
ori foarte mari, cu cile 5—6 mii de 
salariați — trebuiau să aștepte cal
culele, in legătură cu un indicator 
sau altul, de la combinate și cen
trale ; de aceea intervențiile lor pen
tru corectarea unor eventuale gre-

— Este poate unul din ciștigurile 
cele mai mari pe care le-am obținut 
de pe urma acestor schimbări orga
nizatorice. Ținind seama in perma
nentă de indicațiile date de condu
cerea partidului privind apropierea 
cit mai accentuată a specialiștilor de 
producție, am căutat să desființăm 
sute și chiar mii de posturi in care 
unele cadre cu pregătire superioară 
făceau o muncă, nu de puține ori, 
birocratică. In final, statistica arată 
că circa 6 300 de salariați tehnico- 
administrativi din vechile combinate 
— in bună măsură cadre cu pregă
tire superioară — au trecut să lu
creze in întreprinderi, unde efec
tuează o muncă directă de concep
ție sau d? îndrumare. Se poate vorbi, 
in acest sens, de o creștere a condi
ției de competență in conducerea 
efectivă a producției.

— Desigur, fată de complexi
tatea activității centralelor in
dustriale, poziția ministerului nu 
poate și nu trebuie să fie cea 
de espectativă. Concret, care este 
sistemul de îndrumare a centra
lelor industriale folosit de către 
minister ?

— Nici un moment nu ne-am gin- 
dit să stăm departe de problemele pe 
care le ridică activitatea productivă 
complexă dintr-o centrală sau alta, 
după cum nu ne-am gindit nici să 
dădăcim, sâ practicăm tutela mă
runtă in îndrumarea și sprijinirea 
centralelor industriale. Amintesc, în 
această ordine de idei, că, o dată cu 
restructurarea centralelor industriale, 
am trecut și la reorganizarea minis
terului, grupind personalul in 5 de

partamente care coordonează activi
tatea unei subramuri. Astfel, in pre
zent funcționează departamentul in
dustriei textile, departamentul indus
triei de tricotaje-confecții. departa
mentul industriei de articole casnice, 
departamentul comercial ș.a. Prin a- 
ceastâ reorganizare am urmărit 
crearea unor forme de îndrumare și, 
mai ales, de permanentizare a legă
turilor dintre centrale, chestiune de 
maximă importanță in activitatea 
unei industrii strîns legate de piață, 
în felul acesta, am sporit substanțial 
gradul de receptivitate a întreprin
derilor față de cerințele beneficiari
lor interni și externi, orice comandă 
venită din partea acestora fiind ur
mărită de către minister, pas cu pas, 
pină Ia soluționarea ei.

Cit privește îndrumarea directă a 
centralelor, aceasta se realizează prin 
deplasarea in mod organizat a ca
drelor de specialiști Ia fața locului, 
in centrale. Am stabilit, in acest 
sens, o regulă permanentă de lucru 
— și anume : cei care pleacă pe te
ren să fixeze programe concrete de 
acțiune, măsuri cu termene precise și 
tot ei să răspundă de realizarea lor. 
Considerăm că in acest fel se vor re
zolva cu mai multă competență și 
spirit de răspundere sarcinile de în
drumare directă încredințate delega- 
ților ministerului. Trebuie să se în
țeleagă însă clar, de către toate con
siliile de administrație ale centrale
lor, de către comitetele de direcție, 
că sint direct răspunzătoare de modul 
in care se desfășoară activitatea pro
ductivă, de modul in care se reali
zează sarcinile de plan. Nu este nor
mal — și asupra acestui lucru am a- 
tras atenția — să se aștepte rezolva
rea „de la centru" a unor probleme 
care țin de organizarea muncii, ca
lificarea muncitorilor ș.a. Așa cum 
s-a indicat la Congresul al X-lea al 
P.C.R., vom urmări cu fermitate ca 
noile organisme să trăiască dlntr-o 
funcționalitate reală, să nu devină 
verigi intermediare Intre Întreprin
dere și minister, ci complexe de uni
tăți productive, organic integrate, di
rect răspunzătoare de realizarea pla
nului. Este un deziderat deopotrivă 
economic și politic și pentru înfăp
tuirea lui nu vom precupeți nici un 
efort.
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CONTRASTE

Cine a văzut

plimbîndu-se un

aspersor
De cîteva zile, șala- 
ații serviciului de 

desfacere și ai depozi
tului de produse finite 
de la Uzina de utilaj 
petrolier din Tirgoviș- 
te, sint in alertă. Nu 
știm cum s-a făcut că, 
„absorbiți" de treburi, 
le-au scăpat printre 
degete și le-au dispă
rut mai multe produ
se finite, printre care 
și citeva agregate de 
irigat prin aspersie. 
Cum au dispărut ? O 
fi scos careva batista 
din buzunar și, din 
neatenție... Unde sînt, 
nimeni nu știe. Inves
tigațiile au stabilit că 
agregatul cu seria 
11299 se află (cumpă
rat cu acte in regulă) 
la I.A.S. Tg. Jiu. Dar 
același agregat, după 
documentele existente 
in uzină, se află și la 
I.A.S. Birlad. Dacă as
persorul respectiv se 
găsește la Tg. Jiu — 
și-au pus întrebarea 
salariații serviciului a- 
mintit — unde să fie 
agregatul celor de la 
I.A.S. Birlad ? înseam
nă că unul din benefi
ciari nu posedă produ
sul. Dar care anume ? 
Și tot căutind, ca prin
tre mărăcini, produsul 
dispărut, au dat peste 
actele... unei remorci 
de 20 de tone, cu se

șaten ?
ria 4781. Unde dai 
unde crapă ! Remorca 
cu pricina, vindută la 
17 iunie la I.C.M. Brăi
la, s-a reîntors la uzină 
in cadrul termenului 
de garanție pentru re
medieri. Dar, nesupra
vegheată... a dispărut. 
Unde ? Documentul în
cheiat atestă că' s-ar 
afla acum la Trustul 
de îmbunătățiri fun
ciare din Oradea, cum
părată potrivit unui 
contract. Dacă remor
ca de la Brăila a ajuns 
la Oradea, au dedus 
strălucit salariații ser
viciului de desfacere, 
înseamnă că și asper
sorul de la Birlad tre
buie să fie la Tg. Jiu. 
Sau poate invers : cel 
de la Tg. Jiu să fie la 
Birlad. Este o deduc
ție care, pină la con
firmarea definitivă a 
beneficiarilor, stimu
lează spiritul de inves
tigație. Cum intr-o si
tuație identică se află 
multe alte produse, se 
așteaptă ca Centrala 
de utilaj petrolier să 
dea o mină de ajutor. 
Poate, dind ceva anun
țuri. la „Mica publici
tate" : cine a văzut 
plimbindu-se pe stradă 
un aspersor șaten, cu 
o fundă la git este ru
gat să anunțe la...'-

Lumină din pasiune
O problemă de rafi

nament tehnic și-a gă
sit o iscusită rezolvare, 
grație pasiunii profe
sionale și competenței 
a doi cercetători : ing. 
Vladimir Boghian. con
ferențiar universitar, și 
ing. Alexandru Ciornei, 
lector universitar, de 
la Institutul politehnic 
din Iași. Este vorba de 
proiectarea și execu
tarea — pentru prima 
oară în țara noastră — 
a unui luminator din 
poliesleri nesaturati, 
armați cu fibră 
sticlă. Colaborarea si 
sprijinul oferite 
ÎNCERC și întreprin
derea de construcții 
pentru căi ferate din 
rași s-au finalizat in 
montarea primului lu
minator de acest gen, 
acoperind o suprafață 
de 27 mp, la Uzina de

La cooperativa agri
colă din Luna, județul 
Cluj, veniturile bă
nești din creșterea va
cilor au crescut lună 
de lună și sint premi
se să sporească, în con
tinuare. cu o exactita
te de cronometru. O 
atestă nu numai pro
ducția de lapte care a- 
nul acesta se va situa 
în jurul a 3 000 1 de 
fiecare vacă, ci mai a- 
les pregătirile minu
țioase făcute în tot 
cursul verii. Coopera
torii au renunțat la 
solicitările exagerate 
de furaje concentrate 
din magazie, indrep- 
tindu-și atenția spre 
resursele existente in 
cîmp. în fiecare lună, 
incepind din mai și

Conducerea fabricii 
de tricotaje „Unitatea" 
din Sighetul Marma- 
țiel a hotărit, mai a- 
cum un an, să adauge, 
la toate cite avea, și o 
secție de curățătorie- 
vopsitorie, că mare 
nevoie mai era. S-a 
găsit și un construc
tor : grupul de șantie
re nr. 3 din localitate. 
Și, cum e obiceiul, au 
încheiat ei, beneficia
rul și constructorul, 
acte in regulă cu ter
mene și responsabili
tăți precis stabilite. Și 
tare bine au mers tre
burile pină cind au În
ceput lucrările ! Se 
simpatizau reciproc și 
se Înțelegeau de mi
nune. Mai apoi, insă, 
ce s-a intîmplat, ce nu 
s-a intîmplat, nu se 
știe exact, dar logodna 
s-a stricat și tare rău 
s-au incrincenat unii 
pe alții. Ba șchiopă
ta aprovizionarea cu 
materiale, ba nu so
seau utilajele și cite 
altele. Degeaba se nu-

reparat material rulant 
din Pașcani. Dimensi
unile tehnice și econo
micitatea materializă
rii acestei idei sînt no
tabile : comparat cu 
tipul traditional, acest 
luminator are o greu
tate de citeva ori mai 
redusă, rezistențe me
canice înalte (de altfel, 
este incasabil), o formă 
simplă și. mai ales, 
elimină complet con
sumul de metal. Mun
citorii din secția unde 
a fost montat lumina
torul s-au declarat pe 
deplin mulțumiți de 
condițiile de iluminare 
nou create.

Se știe — sursele de 
lumină pot fi multiple. 
Adăugăm, pe baza a- 
cestui exemplu, incă 
un generator : pasiu
nea.

pină în prezent, el au 
adunat tot felul 
ierburi, buruieni, 
cernă etc. din care au 
preparat semisiloz de 
calitate 
Masa 
strlnsă _____ v.%_,
kilogram cu kilogram, 
pină s-au adunat pes
te 1 400 de tone. în 
prezent, cooperatorii 
insilozează frunzele și 
coletele de sfeclă de 
zahăr și alte nutre
țuri care se vor tran
sforma in cantități 
sporite de lapte și car
ne, în cadrul sectoru
lui zootehnic. Și așa, 
cam fiecare lună, cu
noaște inițiative gos
podărești. Incit luna... 
e rentabilă la Luna.

mește fabrica „Unita
tea", degeaba construc
torii erau și ei local
nici, toată simpatia 
s-a dus pe apa simbe- 
tei.

Cu termenul stabilit 
— să dea gata con
strucția la sfirșitul 
primului trimestru din 
acest an — lucrurile 
s-au rezolvat dintr-o 
trăsătură de condei : 
s-a adăugat la I un 
băț — și s-a făcut tri
mestrul II. Și pe urmă, 
incă un băț ; iar acum 
se apropie sfirșitul... 
trimestrului III și ei, 
„de gătat tot n-au gă- 
tat“. Se spune că mai 
sînt citeva lucrări mă- 
runto și o serie de re
medieri. Dacă-i așa, de 
ce le mai tărăgănea
ză ? încă un băț, la 
trimestrul 
mal poate ___
în general, nu-s prea 
multe bețe pentru atita 
simpatie ? Mai ales că 
unele încep să Intre șl 
printre roțile produc-
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450 DE ANI DE LA MOARTEA LUI NEAGOE BASARAB

Acest falnic monument
Numai prezența vie in actualitate,

cte literatură politică, 
filosofie și elocuență 
la străbunii noștri...

Sint cuvintele prin care Bogdan 
Petriceicu Hasdeu caracteriza in 1865 
Invățâturilc lui Neagoe Rasarab 
către fiul său Theodosie, intiia mare 
carte a culturii românești.

Editată pentru prima oară in 1843 
la București, după un manuscris ce 
aparținuse voievodului Ștefan Canta- 
cuzino (1714—1716), folosită pentru 
prima oară ca izvor istoric de seamă 
pentru realitățile social-politice și 
militare românești din secolul al 
XVI-lea de către Nicolae Bălcescu in 
1844, reeditată in 1910 de Nicolae 
Iorga la Vălenii de Munte, această 
cartea suscitat, in decursul limpului, 
aprecieri entuziaste și discuții pasio
nate. Savantul rus I. Iațimirski con
sidera învățăturile lui Neagoe Basa- 
rab superioare scrierii similare a lui 
Vladimir Monomahul și numea pe 
autorul lor „excelent stilist, ginditor 
profund și moralist lucid" care, fiind 
„înainte de toate un înțelept, a reușit 
să lărgească orizontul dogmei for
male creștine și să dea un caracter 
general-uman sfaturilor sale prac
tice".

Nicolae Iorga a pus accentul pe 
ecourile puternice ale realităților po
litice și sociale românești medievale, 
imprimate pe filele acestei creații 
geniale, in care răzbate suflul unei 
epoci eroice și zbuciumate, și care 
ne dă măsura gradului de cultură la 
rare se ridicase societatea româneas
că a veacului al XVI-lea, fixind, tot
odată. un punct de reper pentru a 
aprecia vechimea culturii românești, 
însăși bogăția de izvoare, utilizate 
cu discernămînt și personalitate, ca 
și puternicul talent de formulare ori
ginală a unor ginduri și probleme 
țișnite din miezul realităților autoh
tone, care face din Neagoe Rasarab 
intiiul mare scriitor și ginditor so
cial-politic romin, i-au determinat pe 
unii cititori ai acestei cărți să se în
doiască de faptul că a putut fi scrisă 
acum aproape o jumătate de mileniu, 
in vremea și de către voievodul 
Țârii Românești.

S-a afirmat, mai întii. că perfec
țiunea limbii românești in care era 
scris textul tipărit in 1843 nu poate 
îi admisă pentru începutul secolului 
al XVI-lea. și că trebuie să presu
punem că învățăturile au fost com
puse mult mai tirziu și atribuite ce
lebrului voievod, spre a le da mai 
multă autoritate. Dar. cind. in 1904. 
savantul rus P.A. Lavrov a desco
perit la Sofia versiunea slavonă ori
ginală a cărții lui Neagoe, a devenit 
ciar că versiunea română este o tra
ducere fidelă, datind din jurul anu
lui 1633. a versiunii inițiale, versiu
ne scrisă in limba de cultură a Ță
rii Românești pe vremea lui Neagoe 
Basarab.

S-a afirmat și s-a încercat, apoi, 
să se argumenteze de către alți cer
cetători că insuși textul original ar 
prezenta dovezi că învățăturile au 
fost scrise mult mai tirziu, fie in a 
doua jumătate a secolului al 
XVI-lea, fie in prima jumătate a se
colului al XVII-lea. Este faimoasa 
„problemă a autenticității”, care a 
făcut să curgă multă cerneală, și 
care n-a fost definitiv închisă decit 
chiar acum citeva zile cind. in cadrul 
celui de-al XIV-lea Congres interna
țional de studii bizantine de la Bucu
rești. învățatul grec Leandros Vra- 
nussis a făcut dovada definitivă a 
caracterului autentic și a „paterni
tății” învățăturilor Iui Neagoe Ba
sarab.

Cercetările din ultimii ani. care 
s-au soldat cu intiia ediție științifică 
a versiunii românești, singura care 
păstrează integral textul inițial al o- 
perei au reușit să demonstreze, prin
tr-o analiză structurală a operei și a 
tehnicii folosirii diferitelor izvoare, 
precum și printr-o raportare la reali
tățile politice, sociale, militare și ge- 
neral-culturale ale epocii lui Neagoe 
Basarab, că învățăturile voievodului 
român constituie o adevărată en
ciclopedie a realităților românești din 
perioada orinduirii feudale. Ele sint. 
totodată, așa cum au subliniat mulți 
dintre comentatorii lor recenți, o 
creație literară și ideologică de va
loare universală, comparabilă cu 
scrierile celebre ale veacului al 
XVI-lea european. și dovedind 
că, in veacul Renașterii, cul
tura româna a produs o carte 
reprezentativă nu numai pentru ge
niul unui popor, ci și pentru o în
treagă arie de cultură.

învățăturile lui Neagoe Basarab 
nu sint o scriere literară gratuită, ci 
o carte ce urmărește să educe o în
treagă societate, de la copil, identi
ficat cu pruncul domnesc Teodosie, 
pină la marii demnitari, ierarhi și 
domni viitori ai țării. Geniul acestui 
mare om politic și diplomat, acestui 
„Marc Aureliu al Țării Românești, 

• principe artist și filosof, care ne face 
a privi cu uimire, ca o epocă excep
țională de pace și cultură in mijlocul 
unei întunecoase furtune de mai mulți 
secoli, scurtul interval dintre anii 
1512—1521“, cum l-a caracterizat Has
deu, a reușit să vadă clar un lucru : 
că societatea românească, aflată la 
capătul unor lupte glorioase, de peste

un veac, pentru asigurarea ființei sale 
și independenței țării, va putea în
frunta viitorul, care se arăta la fel 
de greu ca și trecutul, și solicitând, 
in condiții noi, același eroism, aceeași 
tărie morală, că această societate va 
putea rezista intr-o confruntare ine
gală și de lungă durată numai in 
măsura in care va fi străbătută de o 
puternică conștiință morală, in mă
sura in care va stăpim experiența 
acumulată de înaintași, fie ei vo
ievozii români, fie figuri ilustre ale 
istoriei universale. Neagoe Basarab a 
vrut să dea acestei societăți tocmai 
cartea menită a-i întări temeliile, a 
o face un bloc granitic. El i-a scris 
codul moral, i-a trasat principiile 
fundamentale de care să se că
lăuzească in acțiunile interne și ex
terne. i-a definit spiritul. Ceea ce a 
rezultat, din această nevoie imediată 
de sintetizare a două sute de ani de 
experiență politică românească, de la 
întemeierea statelor și pină la marele 
voievod cărturar, a fost, prin geniul 
literar și filozofic al autorului, o 
capodoperă. O capodoperă a litera
turii române și un monument al gin- 
dirii politice europene din vremea 
aceea.

Ceea ce străbate de la un capăt la 
altul această carte „funcțională" și 
determinată de nevoi urgente ale so
cietății vremii, dar totodată general- 
umană și eternă prin înălțimea și 
adincimea omenească ce o conține, 
este ?Profundă credință in forța 
dreptății și in necesitatea omeniei, 
a omeniei intre oameni și popoare. 
Scrisă la cițiva ani abia după Princi
pele lui Machiavelli (această scriere 
fiind terminată in 1513) învățăturile 
lui Neagoe Basarab se plasează, ca 
spirit și norme morale, la antipodul 
operei celebrului florentin. Cum re
marca profesorul Edgar Papu — spre 
deosebire de Machiavelli care consi
dera pe oameni niște ființe rele și 
proaste, care nu știu decit de frică 
și interese materiale, Neagoe acordă 
ființei umane o mare încredere in 
educabilitatea și fondul ei bun, și 
crede in capacitatea valorilor morale 
de a susține pe temeiul lor societatea. 
Găsim, astfel, in paginile învățături
lor formulări impresionante, care 
deși uneori împrumută, ca întreaga 
carte, alegorii și idei din ideologia 
clasei dominante, căreia îi aparținea 
autorul, le insuflă spiritul și căldura 
străvechii omenii autohtone : —
„Fătul mieu, slugile tale care-ți vor 
greși, nu le tăia pentru cuvintele oa
menilor, nici il băga în foc. ci-i 
iartă greșala. măcar de țe-ar fi gre
șit, și-i învață. Cindai doar s-ar în
toarce să fie ca alte slugi care-ți vor 
sluji cu dreptate. Iar de nu să va în
toarce ești volnic să-l tai, ca și pre 
acel pom sterp. Iată insă că te învăț : 
să nu fie adeseori paharul tău plin 
de singe de omu, că acel singe, care 
vrei tu să-l verși făr’ de milă, vei 
să dai seamă de dinsul".

Era o vreme cind capetele cădeau 
așa de ușor pretutindeni in lume, in
tr-o lume unde capriciul despoților 
era legea !

Surprinzător pentru acel veac 
privilegii este și acest apel la 
țuirea meritului mai presus de 
blețea spiței : — „însă pe cei săraci 
care se trudesc cu slujba voastră, pe 
aceștia nu-i puneți mai prejos de fiii 
de boieri, ci să fiți aproape de dinșii, 
pentru că și de aceștia veți avea ne
voie cindva, după cum le va fi cu 
putință cu miinile lor. Dacă va fi 
dintre aceștia săraci unul mai bun 
decit cei de neam mare, sau din ru
dele voastre, sau din fii de boier, să 
nu dați locul cel mai de cinste cu 
părtinire celor nevrednici, ci dați-1 
celui vrednic, chiar dacă este sărac. 
Și dacă va păzi dregătoria cu cinste, 
se cuvine să fie in mai mare cinste 
cel sărac și să aibă cinste mai mare 
decit cei dintre boieri, dar nedestoi
nici".

Ceea ce ne intîmpină peste tot la 
acest voievod cărturar cu o mare ex
periență in relațiile cu oamenii este 
tocmai grija pentru om, respectul pen
tru „inima omului", a cărei călcare 
in picioare o interzice. „Căci inima 
omenească este ca și sticla : dacă se 
sfarmă sticla, nimeni nu mai poate 
s-o dreagă”.

Evident. Neagoe Basarab, ca dom
nitor feudal, nu admite nici o în
cercare de a schimba orinduirea 
socotită de el „de la Dumnezeu", 
cum afirmaseră și teoreticienii bi
zantini ai autocrației imperiale, și 
cum afirmau toți stăpînitorii lumii 
feudale, necruțători cu orice încer
care de răscoală. El condamnă vehe
ment, in prima parte a învățăturilor, 
răscoala împotriva stăpinirii, și cere 
să nu cuteze nimeni, și mai ales ță
ranii, să se ridice împotriva dom
nului. Dar 
rile unei
Neagoe iși depășește condiția și 
are luciditatea de a recunoaște că 
tăria și venitul său iși trag ființa 
din „lacrimile săracilor" : — „Dacă 
iți va rămine din venitul oștirii, acel 
venit nu este agonisit de tine, ci l-ai 
luat de la țara ta și de la oamenii să
raci ai tăi, de aceea iarăși socotește 
și orânduiește țara ta, incit să faci

alături de 
mentalități

de 
pre- 
no-

manifestă- 
de clasă.

Spectacol jubiliar
seara, Teatrul 
de stat din Ti- 

....v___ a prezentat cel
de-al 5 000-lea spectacol 
consemnat in cronica 
existenței sale de a- 
proape 20 de ani. Re
prezentația — cu o pie
să in premieră, „Mora
la" de Ludwig Thomas, 
care a consemnat acest 
jubileu artistic — a a- 
vut loc pe scena noului 
cămin cultural din co
muna Darova.

Cunoscut și îndrăgit 
de populația de națio
nalitate germană din a-

Luni 
german 
mișoara

ceasta parte a țării, 
Teatrul german de stat 
din Timișoara și-a for
mat de-a lungul anilor 
un bogat repertoriu, 
cuprinzind numeroase 
creații ale dramaturgiei 
noastre noi.

Cu prilejul spectaco
lului jubiliar — la care 
au participat un mare 
număr de locuitori din 
comuna Darova, oameni 
de artă și cultură — 
conf. dr. Traian Bunescu, 
președintele Comitetu
lui județean Timiș pen
tru cultură și arta, și 
publicistul Nikolaus

Berwanger, președinte
le Consiliului județean 
Timiș al oamenilor mun
cii de naționalitate ger
mană, au felicitat între
gul colectiv al teatrului 
pentru activitatea sa 
pusă in slujba afirmă
rii artei noastre socia
liste, strins legată de 
tradițiile culturale ale 
poporului român și ale 
naționalităților conlo
cuitoare, închinată prie
teniei și frăției intre 
oamenii muncii de toate 
naționalitățile din pa
tria noastră.

(Agerpres)

ca și aceia să aibă dreptate și liniște 
și pace in zilele tale. De aceea, pre
cum iei averea de la oamenii țării, 
așa se cuvine să lc-o dai, ca să le faci 
pace... De aceea și tu, dacă ești vred
nic, incă rinduește-ți turma ca să nu 
fie unii grași, iar alții să moară de 
foame, ci să masori tuturor la fel, 
fiecăruia după lucrul său, și fiecă
ruia după cum ii este slujba așa să-i 
fie și dulceața...".

Acest ginditor care crede in om, 
crede in funcția definitorie a omului; 
mintea. El recomandă intr-un pa
tetic capitol păstrarea integrității 
rațiunii. El condamnă beția care de
gradează omul reducindu-1 la anima
litate, desfrîul și orgoliul. Pentru el, 
„mintea se află in trupul omului a- 
semenea steagului cind stă in mij
locul luptei, iar in luptă toată oastea 
privește la steag. Și pină stă steagul 
in luptă, acea luptă nu se cheamă 
biruită, chiar dacă are năvală grea, 
iar ei toți privesc spre steag și toți 
se string in jurul lui. Iar dacă cade 
steagul, toată oastea se risipește și 
nu se știe unul cu altul cum și în
cotro merg".

Dar cea mai emoționantă pagină din 
această mare carte rămine aceea in 
care militarul și conducătorul poli
tic. diplomatul și vizionarul destine
lor viitoare ale poporului său a scris, 
acum 450 de ani. un adevărat cod a) 
rațiunii și modestiei, dar și al onoa- 
rci și vitejiei românești, așa cum — 
de la Basarabul cel dinții, pină la 
contemporanul adolescenței și tine
reții lui Neagoe, Ștefan cel Mare — 
le trăiseră, de-a lungul a două secole 
incheiate, pe ambele versante ale 
Carpaților, aceia care — sub Mircea 
cel Bătrin, Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare — dăduseră 
lumii exemplul unei tării de suflet și 
îndărătnicii in a-și apăra libertatea, 
care uimise întreaga Europă a vre
mii : „Iar dacă veți vedea că prin 
blindețea voastră nu veți putea po
toli voia domnului acela care vă va 
fi vrăjmaș, voi să nu le dați cinstea 
voastră, ci să ieșiți vitejește împo
triva lor". Căci : „Mai bună este 
moartea cu cinste decit să aveți 
numele cu rușine. Nu fiți ca pasărea 
aceea ce se cheamă cuc, care-și dă 
ouăle ei altor păsări, ca să-i scoată 
puii, ci fiți ca șoimul și vă păziți 
cuibul vostru. Tu însuți și cu oamenii 
tăi să mergi drept, față către față 
spre dușmanii tăi, fără nici o frică... 
Pentru că omului viteaz toți oamenii 
ii sint intr-ajutor, iar omului fricos 
toți oamenii ii sint dușmani, chiar și 
de ai săi este gonit și ocărit. Deci, fiul 
meu, așa te sfătuesc, să nu stai îm
preună cu oameni fricoși, ca nu 
cumva să pierzi cinstea mea și a stră
bunilor tăi".

în cartea scrisă acum 450 de ani de 
cel ce se stingea la Tirgoviște, la nu
mai 39 de ani, ca Eminescu, răsună 
temele și acordurile unei mari lite
raturi ce avea să vie, unei viziuni mo
rale și politice bogată in idei înain
tate. Este meritul epocii noastre so
cialiste de a fi descoperit in toată am
ploarea această mare operă a culturii 
românești și de a-i acorda autorului, 
la această comemorare, cinstirea la 
care au dreptul marile personalități 
ale istoriei și culturii noastre.

• Așteptarea : CAPITOL
11.30; 14; 16.30; 18,45; 21, GRADINA 
DOINA — 19,13.
• Boxerul ; LUCEAFĂRUL 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• încrederea : VICTORIA
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• După vulpe : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• Marele premiu : PATRIA — 9.30; 
13; 16,30; 20.
• Cromwell : SCALA — 10; 12.30; 
17; 20,30, CENTRAL — 10; 13,30; 
16,45; 20. FAVORIT — 9,15; 12,30; 
16; 19,30, GRADINA SELECT — 
19,30, GRADINA CAPITOL — 
19,15.
• Program do desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Parada circului : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Asediul : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45. TOMIS — 10; 
12.30; 15; 17,30, la grădină — 20.
• Visele copilăriei ; Culturismul ; 
Vfnătoarea ; Orizont științific nr.
8 1971 ; Pulberea răului ; Omagiu : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Articolul 420 : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16,30; 20,15. GLORIA — 9; 
12.30; 16; 19,30, MODERN — 9; 12,30; 
16; 20. la grădină — 19.
• Haiducii : MOȘILOR — 1
17,45. la grădină — 20.
• Simon Bolivar : GRIVIȚA

■ 9.15; 11,45; 15,30; 18; 20,30, MTO- 
\ RITA — 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
' • Tinerețe fără bătrîncțc : CINE- 
\ MATECA (sala Union) — 9; 10,45; 
. 12,30; 14; 16; 18; 20.

• Cîntărețul buclucaș : POPU- 
1 LAR — 15,30; 18; 20.15.
I • Omul orchestră : FLOREASCA 
' — 15,30; 18; 20,30, AURORA — 9;
l 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră- 
' dină — 19.
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9;

15.30:

ț • Brigada Diverse în alertă : IN- 
i FRAȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
I 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL — 
l 15,30; 18; 20,15.
' • Hello Dolly : FEROVIAR — 9; 
\ 12,30; 16,30; 20, GRĂDINA FESTI- 
’ VAL — 19,30., VAL — I'J.JU.
ț • Cortul roșu : VITAN — 16, la 
1 grădină — 19,30.
’ • O floare și doi grădinari : LU-

MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Riscul : PACEA — 15,45; 18; 20. 
© Sunetul muzicii : DACIA — 

continuare, VIITO- 
nuu — 16; 19,30.

) • Direcția Berlin : CRÎNGAȘI — 
16; 18; 20.
e Tick, Tick, Tick : BUCEGI — 
------------------- - - - .20, VOL- 

  16; 18.15; 
9; 11.15: 13,30;

!_ _ _
l 8,30—18,45 în 

RUL — 16; 1!

f) tick, tick, ncK : tsi 
i 15,30; 17.45. la grădină —

GA — 9.15; 11,30; 13.45; 
i 20,30. FLAMURA — ' "
’ 16; 18,15; 20,30.

Dan ZAMFIRESCU

. iu, îu.io; zu.ou.
1 e îl cunoașteți pe Urban ? : BU- 
l ZEȘTI — 15,30; 18. la grădină — 
1 20,15.
i • Secretul planetei maimuțelor : 
’ LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
1 © Floarea soarelui : ARTA — 15,30; 
i 18, la grădină — 20, RAHOVA — 
) 15,30; 18; 20,15.
i e Romeo șl Julieta : COSMOS — 
’ 15,30; 19.
\ • Săptămîna nebunilor : MUNCA 
i — 16; 18; 20, FLACĂRA — 15,30; 
1 10; 20,15.
i e Un loc pentru îndrăgostiți : 
' DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
I GIULEȘTI — 15.30; 17,45: 20.
’ • Greșeala fatală : UNIREA — 
ț 15,30; 18, la grădină — 20.
i • întîlnire cu o necunoscută :
1 RENTARI — 15,30; 17,45; 20.{»
! teatre
ț o Filarmonica de Stat „George 
. Enescu“ (Ateneul Român, sala Stu- 
\ dio) : Recital de pian ; Solistă : 
i Barbara Gnajewska (R. P. Polonă) 
ț — 20.
( o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
J landra" (la Teatrul de vară He- 
ț răstrău) : Iubire pentru iubire 
• — 20.
.■ • Comitetul pentru cultură și artă 
l al municipiului București (la ro- 
’ tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
1 miglu) : Spectacol de sunet și )u- 

mină — 19,30; 20,15.

FE-

j Genoveva de Brabant : LARO- 
MET — 15.30; 17,30; 19,30.

,,Lucia
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spiritul angajat, partinic

pot conferi forță și durabilitate
dramaturgiei noastre contemporane
încă dc la primele sale afirmări, 

spre jumătatea veacului trecut, dra
maturgia originală românească s-a 
dovedit profund ancorată in actua
litatea vremii, datorită pe de-o par
te rădăcinilor ei folclorice, iar pe de 
altă parte imperativelor sociale și 
culturale concretizate in idealurile 
revoluției pașoptiste. Exemplele grăi
toare, și îndeobște cunoscute, pen
tru acuitatea spiritului contemporan 
manifestat consecvent de către pri
mii dramaturgi români și mai tir
ziu de principalii scriitori ce și-au 
dedicat integral sau parțial efortul 
creator scenei — Alccsandri, Hasdeu, 
Caragiale, Davila, Delavrancea, Sor
bul, Eftimiu, Camil Petrescu și alții 
— sint extrem de numeroase și nu 
este locul să le înșirăm. Existența 
lor confirmă, insă, in ansamblu, o 
dată mai mult și cu strălucire, fap
tul că un fenomen de cultură nu 
poate fi adevărat, nu poate dăinui și 
nu poate germina noi valori dacă 
nu-și trage seva din solul fertil ai 
realității sociale pe care o exprimă. 
Dramaturgia, ca principal element 
component al teatrului, nu face nici 
ea excepție in această privință, cu 
mențiunea că, datorită capacității 
sporite a scenei de a influența pu
blicul receptor, necesitatea reflectă
rii realității pină în zona ei cea 
mai actuală devine o cerință de pri
mul ordin. întreaga literatură dra
matică românească din trecut stă 
mărturie acestui adevăr, constituin- 
du-se intr-o bogată și sănătoasă tra
diție, pe care teatrul nostru contem
poran este dator s-o cultive și s-o 
dezvolte, potrivit cerințelor supe
rioare ale actualității socialiste.

Evoluția de aproape un sfert de 
veac a dramaturgiei românești con
temporane consemnează, fără îndo
ială, existența continuității în a- 
ceastă direcție, bineînțeles, a unei 
continuități fundamental înnoită prin 
substanța revoluționară care a gene
rat și generează noile ODere drama
tice.

Intr-adevăr, dacă în dramaturgia 
anterioară, de certă valoare, re
flectarea realității se limita in ge
nere la atitudinea critică, directă sau 
aluzivă, față de tarele societății bur
gheze și ale produsului ei uman, ori 
la relevarea inadaptabilității și ne
putinței de a schimba lucrurile — 
după eliberarea țării de sub jugul 
hitlerist și instaurarea puterii popu
lare, reflectarea actualității a căpă
tat coordonate structural modificate. 
Autorii dramatici au înțeles necesi
tatea oglindirii transformărilor revo
luționare ale societății. Dar uneori 
actualitatea s-a tradus îndeobște prin 
transpunerea pe scenă a unor fapte 
de viață nude, a unor eroi și con
flicte tributare schematismului, sim
plificării. Conținutul operei dramati
ce era inedit și bogat, dar uneltele 
prin mijlocirea cărora acest conținut 
trebuia să capete formă artistică e- 
ra.i incă neșlefuite.

Treptat — printr-o evoluție care, 
dacă o privim din perspectivă isto
rică. a fost mai rapidă decit părea 
la vremea ei — conținutul actual și 
forma nouă au început să se echi
libreze. iar patrimoniul dramaturgiei 
românești contemporane s-a îmbogă
țit cu opere de valoare semnate de 
Aurel Baranga, Paul Everac, Horia 
Lovinescu. Al. Mirodan, Al. Voitin 
și alții. Nu ne propunem să le ana
lizăm acum caracteristicile ; ne in
teresează numai să subliniem consti
tuirea — prin aceste piese — a incă 
unei verigi necesare in dezvoltarea 
conceptului de actualitate : reflecta
rea noilor trăsături umane, a fapte
lor de viață funciar contemporane e- 
dificârii orinduirii socialiste.

Saltul calitativ realizat a fost con-

colidat apoi, pină in anii noștri, prin 
diversificarea tematicii și a mijloa
celor de expresie care au rodit în 
contribuția importantă a dramatur
gilor amintiți, la care s-au adăugat 
nume noi : D. R. Popescu, Paul An
gliei, 
alții.

Ion Omcscu, Teodor Mazilu și 
Fapt semnificativ, in tot acest 
noțiunea de actualitate a că- 
mereu noi dimensiuni, impli- 
de pildă, și interpretarea ac-cind, __ r__  ........ ............

tuală a trecutului istoric.
Un asemenea proces evolutiv com

plex n-a fost însă ”- •* J- -’----
zități, înregistrînd 
și unele eșecuri, 
intr-un evantai de 
larg, noțiunea de ,
alterat uneori conținutul prin ex
tinderea ei artificială în zone :::\ 
mult ori mai puțin îndepărtate de a- 
devărul realității socialiste. Au apă
rut de sub condeiul unor autori dra
matici, altminteri talentați. preocu
pări fals actuale, după opinia mea, 
periferice modului de viață socialist 
sau chiar străine acestuia, străine rea
lităților noastre, Gluga pe ochi (întu
nericul), Fata morgana, Portarul răz
bunător și alte asemenea piese — 
jucate sau nu — au abdicat integral 
sau parțial de la înțelegerea actua
lității autentice, pierzindu-se in am
biguități și confuzii, în simplificări 
unilateralizante și in generalizări de 
natură să afecteze negativ conținu
tul lor ideologic : ele s-au înscris 
intr-o arie de imitări sterile a unor 
concepții filozofice și curente artistice 
burgheze, pe care cultura socialistă, 
ideologia marxist-leninistă, opinia 
noastră publică pe bună dreptate le 
refuză și le combat.

Ne apare așadar limpede faptul că 
chiar sub un condei talentat, actuali
tatea nu oferă un ciștig real origina
lității creatoare decit in măsura in 
care ea exprimă corect sensul reali
tății, sensul progresist al evolu
ției. Nu orice intimplare sau com
portament uman pot constitui surse de 
inspirație fertilă. Pentru dramaturgia 
noastră contemporană actualitate în
seamnă realizările mărețe ale con
strucției socialiste, faptele memorabile 
ale omului care făurește societatea so
cialistă multilateral dezvoltată ; în
suși profilul etic și politic al aces
tui om ; actualitate înseamnă, în a- 
ceiași timp, atitudinea critică față de 
tot ceea ce constituieu mentalitate 
înapoiată și frinează mersul ascen
dent al societății ; după cum actua
litate înseamnă evocarea trecutului 
de luptă al poporului nostru pentru 
libertatea socială și națională, evo
carea eroismului clasei muncitoare, a 
comuniștilor in anii ilegalității ori în 
cei mai apropiați nouă, ai luptei pen
tru victoria socialismului.

In acest sens au îndemnat docu
mentele de partid, incă de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
rul general al partidului 
făcut-o din nou de curind, 
toată claritatea — la 
actualității socialiste in 
zime, ’ ......................

lipsit de sinuo- 
cîteodată chiar 
Răsfringindu-se 

sensuri tot 
actualitate

mai 
și-a
mai

secreta- 
- și au 

cu 
sondarea 

...... _______ ... profun-
. relevînd infinitele surse de 

inspirație autentică pe care le oferă 
viața noastră tumultuoasă. Aceste în
demnuri au fost și sint necesare pen
tru că dramaturgia originală rămine 
încă datoare temelor majore ale vie
ții, înfățișării complexității eroului 
contemporan, adincirii preocupărilor 
și trăsăturilor sale, definirii lui în 
raport cu idealurile societății pe care 
o făurește. Clasa noastră muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea, tinerii 
și virstnicii, femeile și bărbații duc 
în actualitate o luptă dirză, necon
tenită, uneori aspră, dar în esență 
totdeauna frumoasă, plină de lumi
nă, pentru progresul multilateral, 
pentru eliminarea rămășițelor vechiu-

lui și afirmarea viguroasă a noului 
în toate direcțiile, pentru perfecțio
narea colectivă și individuală, pen
tru biruința deplină a umanismului 
socialist. Reflectarea In dramaturgia 
noastră a problemelor actualității nu 
poate fi închipuită, prin urmare, fără 
prezența puternică, vie, convingătoa
re, veridică, in operele respective, 
a eroului contemporan.

Firește, chiar extras din acest ex
trem de vast și variat domeniu de 
inspirație, faptul brut al actualității 
nu devine prin sine însuși operă de 
artă. El capătă valoare, cum se știe, 
numai dacă este filtrat prin perso
nalitatea creatoare a autorului și nu
mai atunci cind, semnificativ fiind, 
faptul actual este interpretat de pe 
pozițiile revoluționare ale clasei mun
citoare. Criteriul originalității — de
finitoriu pentru aprecierea valorii ar
tistice — nu poate fi separat in mod 
arbitrar de cel al angajării — de
finitoriu pentru funcția socială, edu
cativă a teatrului. Actualitatea nu 
poate fi autentică sub pana drama
turgilor noștri (șl implicit pe scenă) 
decit in măsura satisfacerii acestor 
exigențe. Ea presupune noțiunea de 
partinitate comunistă și exprimă tot
odată atitudinea patriotică a crea
torului. „Arta — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
recenta Consfătuire de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice și cul
tural-educative — trebuie să ser
vească unui singur scop : educației 
socialiste, comuniste. In acest sens 
sintem pentru cea mai largă liber
tate de creație, pentru cea mai lar
gă exprimare a imaginației, dar în 
spiritul concepției noastre despre 
lume și viață".

Dramaturgia românească benefi
ciază, cum am văzut, de o puternică 
tradiție — mai veche și mai nouă — 
în ceea ce privește abordarea actua
lității. O asemenea tradiție constituie 
un fundament trainic pentru reali
zările contemporane. Ar fi cu desă- 
virșire falsă, nefondată orice „te
mere" că, reflectind pe scenă reali
tatea, vom ancora implicit • intr-un 
teren uscat, lipsit de seva comple
xității spirituale, a bogăției de sen
timente și idei. Nu trebuie să ui
tăm — încă o dată — că marile va
lori ale dramaturgiei românești și 
universale s-au născut tocmai din a- 
bordarea curajoasă a temelor actua
lității, utilizind, firește, un ascuțit 
simț, de discernămînt și uneltele de 
creație cele mai adecvate. Cu atit 
mai mult astăzi, la noi, cind cu
noașterea vieții și criteriul ferm al 
ideologiei marxist-leniniste, al îndru
mării și conducerii artei de către 
partid oferă cele mai largi orizon
turi creației artistice, dramaturgii — 
și avem dramaturgi talentați — sint • 
datori să se adreseze problematicii1 
actualității. Este necesară insă, pen
tru aceasta, existența unei atmosfe
re de creație adecvate atit la Uniu
nea Scriitorilor, cit și în teatre, la 
nivelul tuturor forurilor responsabi
le, dar este necesară, mai ales, op
țiunea politică și ideologică fermă a 
dramaturgilor, angajarea conștiinței 
lor civice, revoluționare. Ințelegind 
aceasta, autorii noștri dramatici con
temporani, toți cei care militează 
pentru înnoirea reală și prosperita
tea teatrului național, vor descooeri 
— și sintem siguri că o vor face 
cu și mai mult succes in viitor — 
sensul adevărat al actualității, su
flul ei optimist și mobilizator, capa
citatea ei uriașă de a contribui Ia 
înflorirea unei literaturi dramatice 
corespunzătoare înaltelor exigențe ale 
culturii românești socialiste.

Mihai VASILIU

note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură 1

9?Cultura si socialismul->

Sub acest titlu conclu
dent volumul publicat de 
Editura ȘTIINȚIFICA re
unește citeva studii de 
mare interes actual. Titlul 
este judicios servit de su
mar, deopotrivă prin idea- 
ția studiilor ca și prin ca
litatea lor științifică și 
metodologică.

Ceea ce iși propun au
torii volumului este să e- 
xamineze multilateral as
pectele cele mai caracte
ristice ale procesului cul
tural. Nu ale procesului 
cultural in generalitatea 
sa, ci ale modalității par
ticulare de manifestare în 
condițiile socialismului. 
De fapt, ca să interpretăm 
mai aplicat intenția editu
rii ca și, firește, a auto
rilor ar trebui să spunem 
că acest volum încearcă 
să surprindă dintr-un 
unghi analitic riguros ra
portul dintre categoria 
cultură și socialism sau
— intr-o altă exprimare
— locul și condiția cul
turii in societatea socia
listă.

Pornind de la ideea că
— este știut — cultura re
prezintă o dimensiune e- 
sențialâ a societății socia
liste angajată pe drumul 
dezvoltării multilaterale, 
autorii acestui volum s-au 
străduit deci să releve și 
să analizeze laturi și pro
bleme caracteristice ale 
fenomenului studiat. Un 
punct de vedere călăuzi
tor pentru toate studiile 
din sumar și căruia ii este 
consacrat și un eseu spe
cial se referă la valoarea 
umanistă și culturală a 
principiului rolului condu
cător al partidului (autor 
prof. univ. Al. Tănase). 
Cum bine precizează au
torul. nu este vorba de

principiu 
condiția

oarecare, ci 
politică și

un
de . .
ideologică fundamentală a 
făuririi noii societăți, ex
primată și in sfera cultu
rii. Preocuparea pentru 
valorificarea patrimoniu
lui spiritual constituie, 
cum se știe, o componentă 
importantă a politicii cul
turale. Subliniind că, din 
perspectiva filozofiei mar
xiste, cultura socialistă 
este unitate a continui
tății și discontinuității, 
studiul prof. Dumitru Ghi- 
șe evidențiază criteriile 
actelor valorificatoare. 
„Continuitatea — se spune 
in studiu — este repre
zentată de acumularea tu
turor valorilor autentice 
create anterior, iar dis
continuitatea este repre
zentată de actul creației 
unor valori noi, de per
fectarea, corectarea conți
nutului unor valori ante
rioare reintegrate in sis
temul valorilor socialiste".

Alte studii se ocupă de 
aspecte particulare a 
ceea ce ne-am obișnuit să 
numim „sistemul deschis", 
de lip cibernetic, al valo
rilor culturii socialiste. Se 
impun a fi astfel relevate 
studii ca „Societizarea și 
inculturația. Aspecte ale 
procesului de integrare 
sociala" de Petre Pinzaru. 
„Locul științei in cadrul 
dinamicii societății socia
liste" de Victor Săhleanu, 
„Epoca și sistemul de va
lori" de Ion Pascadi. „I- 
deea de sistem dialectic și 
sistematizările esteticii 
marxiste" de Ion Ianoși, 
„Etic și estetic. Sensul e- 
tic al 
Elena

Se 
faptul

artei socialiste" de 
Raia.
cuvine menționat 
că mai toate aceste

7
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studii întreprind un exa
men metodic, aprofundat 
și — extrem de important
— utilizind mijloace și 
tehnici moderne ’ 
vestigație. Vrem să spu
nem că ineditul 
dernitatea. in sensul su
perior al conceptului, nu 
se teduc — ca in alte 
cazuri — la procedee de 
limbaj și terminologie. In 
destule din studiile la care 
ne-am referit (amintim 
in special pe cele sem
nate de Petre Pinzaru. V. 
Săhleanu, I. Pascadi) mij
loacele moderne de inves
tigație sint rațional utili
zate in analize ce se în
scriu drept contribuții 
care se rețin. Un’ loc util 
in structura volumului iși 
găsesc studiile „Coordona
te ale politicii culturale**  
de D. I. Maziiu și „De
mocrație și cultură**  de 
Ion Ploscaru.

Am fi însă nedrepți 
dacă n-am nota o obser
vație care izbește la lec
tura atentă a volumului. 
Și anume, inegalitatea in 
valoare a studiilor înscri
se in sumar, caracterul
— să-i spunem variabil — 
al analizelor și chiar a) 
ținutei stilistice. Nu uităm 
însă că asemenea decalaje 
sint inevitabile in struc
tura unui volum colectiv, 
care antrenează fatalmen
te forțe și disponibilități 
neomogene. Important este 
că acest volum a abordat 
cu folos și sistemă o pro
blemă de o atit de mare 
importanță, i-a prospectat 
componentele și a adus 
contribuții utile la clari
ficarea unor aspecte ale 
ei cu totul semnificative.

de in-

și mo-

Z. ORNEA

DUMITRU I. MAZILU

ia
In ultimii ani, fenome

nele colective de opinie 
au intrat tot mai '------- *
in preocupările 
gilor, filozofilor, 
logilor, juriștilor 
rile socialiste ; 
publicate unele ____ ,
mai ales in legătură cu 
relația dintre mijloacele 
de informare colectivă și 
opinia publică. O lucrare 
de sinteză asupra locului 
și rolului opiniei publice 
în socialism ca fapt de 
conștiință, de atitudine 
și de acțiune socială lip
sea, însă, la noi în țară. 
Este, de aceea, cu atit 
mai binevenit volumul 
publicat de prof. Dumi
tru Mazilu la Editura PO
LITICA.

Refuzind tratarea aridă 
a studiului sociologic, dar 
și tentațiile spre facili
tate și verbiaj ale unor 
prezentări pretins eseis
tice ale mecanismelor și 
funcțiilor opiniei publice, 
lucrarea de față întru
nește atît calitățile unei 
monografii științifice, cit 
și ale unei lucrări de 
largă audiență, ea a- 
dresîndu-se deopotrivă 
specialiștilor și publicu
lui larg. Spre deose
bire de alte studii, care 
abordează problematica 
opiniei publice printr-o 
optică strict sociologică, 
cu accent pe metodologia 
investigării și măsurării 
modului in care^se stra
tifică și se distribuie o- 
piniile oamenilor, cartea 
profesorului D. Mazilu 
analizează fenomenele de 
opinie mai ales într-o 
viziune politologică, eti
că, filozofică și juridică

frecvent 
sociolo- 
polito- 

din ță- 
au fost 

studii,

Reușita și valoarea lu
crării constau in definirea 
clară a naturii, locului și 
rolului specific al opiniei 
publice în ansamblul so- 
cieții socialiste, în contu
rarea unui adevărat cod 
al acțiunii opiniei pu
blice înaintate în diferitele 
sfere ale vieții sociale, o 
evidențiere a triplei sale 
funcționalități în societa
tea socialistă : de apre
ciere a faptelor sociale și 
conduitei umane ; de con
trol și reglementare a 
relațiilor șociale ; de par
ticipare activă, morală 
și politică, a individului 
și a colectivităților uma
ne la viața publică. Din 
acest punct de vedere, 
specific societății noastre 
este tocmai faptul că opi
nia publică este un factor 
activ al democratizării 
mereu mai avansate a 
acestei societăți, o moda
litate de participare ac
tivă a maselor, a între
gului popor la luarea de
ciziilor, la nivel macro- 
social și microsocial, o 
veritabilă instituție de 
manifestare a națiunii în 
domeniul conducerii vieții 
sociale. în legătură cu a- 
ceasta, aș semnala faptul 
că, deși studiul se ocupă 
pe larg de relația dintre 
democrația socialistă și 
opinia publică, autorul, 
definind funcțiile aces
teia, le reduce la cele 
două — recunoscute în 
general în literatura de 
specialitate străină : cea 
de apreciere și de control 
și cea de corectare mo
rală.

Lucrarea este o con
vingătoare și elocventă 
chemare la responsabili-

tate, la acțiunea socială 
pusă în slujba colectivi
tății, a idealurilor socia
lismului, la opera com
plexă de înlăturare u 
ceea ce este perimat și 
anchilozat in societate, a 
tarelor trecutului în com
portarea și conștiința oa
menilor. Izbutind să deli
miteze cu claritate do
meniile principale ale 
vieții sociale în care opi
nia poate interveni efi
cient ca mijloc de înlă
turare a neajunsuri
lor și lipsurilor, a unor 
fenomene străine socia
lismului, de perfecționare 
socială, politică, morală, 
spirituală a unei societăți 
aflate într-un necontenit 
proces de autodepășire, 
lucrarea prezintă și o 
valoare practică, politică. 
Ea critică cu vigoaie im
pedimentele care frînea- 
ză în mod artificial pro
gresul într-un domeniu 
sau altul al societății 
noastre, inerțiile care să
răcesc și îngustează ac
țiunea diferitelor forme 
de manifestare a opiniei 
publice și indică, tot
odată, forme concrete de 
manifestare a opiniei îna
intate a membrilor socie
tății socialiste.

Activiștii de partid, de 
stat și ai organizațiilor 
obștești, activiștii cultu
rali, lucrătorii din presă, 
radio și televiziune, toți 
cei care iși desfășoară 
activitatea pe tărimul 
vast al muncii de infor
mare. propagandă și e- 
ducare găsesc in lucrare 
idei și sugestii prețioase 
pentru activitatea lor

Ion DRAGAN
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Cronica zilei LA CASA CENTRALĂ A ARMATEI viața internațională

Democrate Vietnam
condusa de tovarășul Hoang Van Hoan

Delegația Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, condusă 
de tovarășul Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C C. al Par
tidului celor ce Muncesc din Vietnam, 
' Icopreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită în țara noastră între 
6 Si 13 septembrie. a părăsit luni la 
amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
membrii delegației au fost conduși de 
tovarășii Ștefan Voitec. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R 
președintele Marii Adunări Naționale. 
Mihai Dales, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R . 
președintele Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., Mia Groza fi 
Gheorghe Necula. vicepreședinți ai 
M.A.N., Constantin Stâtescu. secreta-

rul Consiliului de Stat. Dumitru 
Halalia, Dumitru Coliu, Traian lo- 
nașcu. Ah xandru Sencovlci, Gheor- 
ghe Vasilichi 
președinți de 
ale M. A. N.,
Ion Dincâ. prlm-adjuncl dc șef 
de secție la C C. al P.C.R . Iuliu Fcjes. 
secretar al M.A.N’., reprezentanți ni 
M.A.E.. depulați ai M.A.N. și alte per
soane oficiale.

Au fost dc față Nguyen DangIJanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești. Lam Van-Luu. ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București, membri ai celor două 
ambasade, precum și un grup de s tu
rteați vietnamezi care învață in Re
publica Socialistă România.

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

(Agerpres)

și Aurel Vijoll. 
comisii permanente 
general locotenent 

dc

La invitația Ministerului Industriei 
Chimice al U.R.S.S., luni la amiază 
a plecat la Moscova o delegație a 
Ministerului Industriei Chimice, con
dusă de ministrul Mihail Florescu. 
Delegația va purta convorbiri privind 
dezvoltarea cooperării dintre România 
și Uniunea Sovietică in domeniul in
dustriei chimice. La plecare, pe aero
portul Otopeni, erau prezenți mem
bri ai conducerii Ministerului Indus
triei Chimice, precum și V. I. Droz
denko. ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Luni după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind do la Copenhaga, 
tovarășul Petre Lupu. ministrul mun
cii. care. Însoțit de un grup de spe
cialiști. a făcut o vizită in Danemar
ca, la invitația guvernului acestei țări, 
l/i sosire, pe aeroportul Otopeni, au 
fost prezenți membri ai conducerii 
ministerului, precum și 
Busck-Nlelscn, ambasadorul 
mareei la București.

Torben 
Danc-

■A

Indus-

Vizitele delegației Partidului
Conservator din Marea Britani©

Adunarea
Zilei naționale a R.P.D. Coreene7

„Declarația Convenției 
pentru autonomie"

Delegația Partidului Conservator 
dr» Marea Britanie, alcătuită din ba- 
ronesa Emmet of Amberley, mem
bră a Camerei Lorzilor, președinta 
Biroului relațiilor externe al parti
dului. sir Michael Frasir, prim-loc- 
țiitor al președintelui partidului, și 
John Hall, membru aJ Camerei Co
munelor, președintele Grupului bri
tanic al Uniunii interparlamentare, 
care se află in țara noastră, a făcut 
luni dimineața o vizită la Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

La întilnirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o atmo
sferă cordială, au luat parte Eugen

Conferințe a conducătorilor
direcțiilor vamale

Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Miu Dobrescu. membru al 
Consiliului Național, Ton Mărginea- 
nu, secretar al Grupului interparla
mentar român, Stefan Birlea, vice
președinte al grupului român pentru 
relații de prietenie România—Marea 
Britanie.

A fost prezent A. A. Rowell, prim- 
secretar al Ambasadei Marii Britanii 
la București.

★
Delegația Partidului Conservator 

din Marea Britanie a făcut apoi o 
vizită la Marea Adunare Națională, 
unde a fost primită de Mia Groza, 
vicepreședintă a M.A.N.

Au luat parte prof. dr. Traian Io- 
nașcu. președintele Comisiei juridice 
a M.A.N., vicepreședinte al Grupului 
român al Uniunii interparlamentare, 
prof. dr. ing. George Bărănescu, rec
torul Institutului politehnic Bucu
rești, vicepreședinte al Grupului ro
mân pentru relații de prietenie Ro
mânia—Marea Britanie. precum și 
A. A. Rowell, prim-secretar al Am
basadei Marii Britanii la “

Primirea s-a desfășurat 
mosferă cordială.

O delegație a Ministerului 
triei Materialelor de Construcții, 
condusă de ministrul Traian Ispas, 
a plecat luni la amiază la Moscova, 
pentru a lua parte la „Ziua Româ
niei", ce se va organiza în cadrul 
expoziției internaționale de materiale 
de construcție și utilaje pentru fa
bricarea acestora, deschisă în capi
tala Uniunii Sovietice, Ia care țara 
noastră este prezentă cu un mare 
număr de exponate. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni, au fost prezenți 
membri ai conduceri! Ministerului 
Industriei Materialelor de Construc
ții. precum și V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★

Luni, Ia Brașov, și-a deschis lucră
rile cea dc-a patra conferință de 
teoria probabilităților, manifestare 
organizată de Centrul de statistică 
matematică al Academiei Republicii 
Socialiste România. La lucrări parti
cipă oameni de știință, academicieni, 
profesori universitari și alți specia
liști din țara noastră și din Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Ita
lia. R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și din alte 
țări.

★

București. 
intr-o at-

membrilor

La hotelul ..Intercontinental*  din 
Capitală s-au deschis luni dimineața 
lucrările celei de-a 13-a Conferințe 
a conducătorilor direcțiilor vamale din 
țările socialiste.

Participă delegații din Bulgaria. 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Mongolia. Polonia, Româ
nia. Ungaria și U.R.S.S.

în aceeași zi, in onoarea partici- 
panților, Ștefan. Ionescu. directorul 
Direcției vămilor, a oferit un cocteil.

(Agerpres)

La amiază, în onoarea .................
delegației Partidului Conservator din 
Marea Britanie, Mia Groza, vicepre
ședintă a Marii Adunări Naționale, a 
oferit un dejun.

în după-amiaza aceleiași zile, mem
brii delegației Partidului Conservator 
din Marea Britanie au făcut o vizită 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
unde au fost primiți de Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului.

(Agerpres)

Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Statelor Unite Mexicane, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat luni, 
la Casa de cultură a institutului, o 
seară culturală mexicană.

Cu acest prilej, scriitorul Teodor 
Mazilu a Împărtășit impresii dintr-o 
călătorie făcută in această țară. A 
urmat un film artistic mexican.

La manifestare au luat parte Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., oameni de cultură și 
artă, ziariști, un1 numeros public.

(Agerpres)

LEREȘTI - ARGEȘ :

Premiera 
filmului românesc 

„Așteptarea”
La cinematograful „Capitol" a avut 

loc luni seara premiera filmului ro
mânesc „Așteptarea". Realizat de re
gizorul Șerban Creangă după un sce
nariu de Horia Pâtrașcu, filmul are 
ca interpret principal pe regretatul 
actor Ștefan Ciubotărașu, căruia, de 
altfel, ii și este dedicat.

Noua producție a Studioului Bucu
rești evocă momente din viața plină 
de intimplări și satisfacții a unui 
pensionar ceferist, care nu consideră 
că și-a încheiat menirea de om al 
muncii și de comunist o dată cu ie
șirea la pensie.

Printre protagoniști se numără ac
torii Vladimir Găitan, Nina Zăinescu, 
Coca Andronescu, Sabina Mușatescu 
și alții.

„Întîlnire cu 
fiii satului

(Agerpres)

Locuitorii comunei Lerești, județul 
Argeș, au trăit un eveniment deose
bit : „întilnirea cu fiii satului" — 
printre care numeroși muncitori de 
înaltă calificare, tehnicieni și ingi
neri, medici și profesori, ofițeri — 
reintorși să-și revadă meleagurile 
natale, să cunoască realizările de azi 
ale țăranilor cooperatori. In cadrul 
intilnirii, au fost relevate minunatele 
condiții create de partidul și statul 
nostru pentru continua înflorire ma
terială și spirituală a acestei stră
vechi așezări.

Participanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care, împreună cu 
toți cetățenii comunei, se angajează 
să depună și în viitor eforturi spo
rite pentru a-și aduce contribuția la 
munca întregului nostru popor de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate din patria noastră. 

(Agerpres)

La Casa Centrală n Armatei n avut 
loc, luni după-amiază, o adunare 
festivă, organizată cu prilejul Zilei 
naționale a R.P.D. Coreene — 23 de 
ani de la crearea republicii.

Au participat generali și ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București.

Luind cuvintul. generalul-locole- 
nent Nicolae Militaru, comandantul 
garnizoanei București, a subliniat im
portanța actului proclamării Republi
cii Populare Democrate Coreene, în
făptuit la 9 septembrie 1948.

în continuare, vorbitorul a relevat 
activitatea desfășurată de poporul co
reean, sub conducerea partidului 
muncii, in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, pentru înfăptuirea unor amole 
transformări înnoitoare in toate do
meniile vieții economice și social- 
culturnlc.

La scurt timp insă, poporul coreean 
a fost din nou obligat să se ridice 
cu arma in mină la lupta împotriva 
agresorilor americani. Prin eforturi 
eroice, cu prețul unor grele jertfe, 
poporul R.P.D. Coreene, avind spri
jinul tuturor țărilor socialiste, a reu
șit să zdrobească pe agresori și să-și 
salveze cuceririle sale revoluționare.

Relevînd că in centrul politicii ex
terne a partidului și statului nostru 
stă întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale cu toate țările socialis
te, vorbitorul a arătat că un mo
ment de o importanță deosebită în 
dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească din
tre partidele și popoarele român si 
coreean l-a constituit vizita între
prinsă in R.P.D. Coreeană de către 
delegația de partid și guvernamen-

tală română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul Kang lăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene lo 
București, care a mulțumit pentru 
frumoasele cuvinte exprimate la 
adresa succeselor obținute de poporul 
coreean in lupta sa revoluționară și 
de construcție a socialismului. în 
continuare, a relevat lupta plină de 
eroism a poporului coreean împotri
va imperialismului japonez și ame
rican, avintul oamenilor muncii din 
R.P.D. Coreeană, sub conducerea 
partidului muncii, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, pentru a dobindi 
victoria deplină a socialismului și a 
realiza unificarea independentă a 
patriei.

în încheierea cuvintării sale, vor
bitorul a dat o înaltă apreciere vi
zitei delegației de partid și guverna
mentale române, in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, făcută în 
țările Asiei, subliniind că această vi
zită are o deosebită însemnătate pen
tru întărirea și dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, constituind, totodată, o con
tribuție la întărirea coeziunii țărilor 
socialiste și mișcării comuniste inter
naționale.

Participanții la adunarea festivă au 
vizionat apoi expoziția deschisă la 
Casa Centrală a Armatei, cuprinzind 
fotografii care ilustrează succesele 
obținute de poporul coreean în do
meniul economic și social-cultural.

în încheiere a fost prezentat un 
film artistic, producție a studiourilor 
cinematografice din R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

a partidelor și organizațiilor democratice 
. și progresiste din Reunion, Guyana,

Guadelupa și Martinica

în sala ansamblului „Rapsodia ro
mână" din București a avut loc, luni 
după-amiază, o adunare festivă, or
ganizată cu prilejul aniversării a 123 
de ani de la luptele din Dealul Spirii 
și a zilei de 13 Septembrie — Ziua 
pompierilor din Republica Socialistă 
România.

La festivitate au participat Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor interne, 
membri ai conducerii ministerului, ai 
Comandamentului pompierilor, gene
rali și ofițeri, activiști de partid și 
de stat, conducători ai unor între
prinderi bucureștene, pompieri vo
luntari.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Ionel Gal. adjunct al ministrului 
afacerilor interne.

MORNE-ROUGE 13 (Agerpres). — 
La Morne-Rouge a fost dată publici
tății „Declarația Convenției pentru 
autonomie", elaborată de partidele și 
organizațiile democratice și progre
siste din Reunion. Guyana, Guade
lupa și Martinica, teritorii aflate încă 
sub dominația franceză. Declarația a- 
rată că, „prin cadrul lor geografic, 
prin dezvoltarea lor istorică, prin 
componentele lor etnice, prin cultura 
și interesele lor economice, popoarele 
cel ar patru teritorii constituie enti
tăți naționale a căror realitate este 
resimțită în mod diferit in conștiin
ța lor. In consecință, nimeni nu poa
te dispune de ele prin nici un arti
ficiu juridic ; numai aceste popoare 
își vor determina ele însele destinul 
in deplină suveranitate și in mod de
mocratic".

Semnatarii convenției apreciază că 
aceste entități naționale trebuie să 
fie constituite în cadrul juridic al 
unui stat autonom. Statutul de auto
nomie va trebui să recunoască orga
nelor ce vor fi create in fiecare țară 
un anumit număr de împuterniciri 
indispensabile privind. între altele : 
elaborarea și aplicarea de planuri 
de dezvoltare ; comerțul interior și 
exterior ; regimul fiscal și vamal ; 
controlul asupra funcțiunilor publice 
și administrației judiciare ; regimul 
proprietății asupra mijloacelor de 
producție.

Pentru conducerea treburilor sta
tului autonom se prevede crearea ur
mătoarelor organisme : o adunare 
deliberativă, aleasă prin sufragiu uni
versal, direct, care va vota legi in 
domeniile ce țin de competența sta
tului autonom : un organ executiv 
desemnat de adunare și răspunzător 
in fața ei ; un organ de cooperare.

Programul economic, social și cul-

relevă decla- 
urmărește să 

___ ,______ __ ______de subdezvol
tare colonială, să înfăptuiască o dez
voltare armonioasă. Pentru a atinge 
acest țel, statul autonom va porni 
de la creșterea producțiilor tradițio
nale, dar șl de la diversificarea cul
turilor. El va lua măsuri de industria
lizare, pornind de la resursele agri
cole și ale pescuitului, ale solului șl 
subsolului, va înfăptui reforma agra
ră și naționalizarea marilor mijloac» 
de producție.

Programul social al statului auto
nom va urmări înlăturarea dezechili
brelor sociale, a disparităților veni
turilor și a șomajului, printr-o politi
că a folosirii miinli de lucru, printr-o 
repartiție mai justă a veniturilor.

Pe plan cultural, statul autonom 
va dezvolta un invățămint de masă, 
care să situeze pe locuitorii din Gua
delupa, Guyana. Martinica și Reu
nion in centrul vieții sociale și la 
conducerea treburilor țării, sâ-i eli
bereze de complexele unei alienări 
de trei secole de colonizare.

Partidele și organizațiile conven
ției de la Morne-Rouge consideră că 
dreptul popoarelor lor la autodeter
minare nu poate fi exercitat în pre
zent decit prin intermediul unor a- 
legeri libere și democratice, prin in
termediul sufragiului universal. al 
unei adunări care să aibă ca singur 
scop elaborarea noului statut al țării.

în încheierea declarației, partidele 
și organizațiile semnatare cheamă pe 
toți democrații, pe toți oamenii cin
stiți din țările lor, indiferent de opi
niile lor filozofice sau religioase, să 
realizeze frontul unit împotriva co
lonialismului, pentru eliberare și dez
voltare.

turni al autonomiei — 
rația convenției — 
scoată țara din starea

Despre semnificația zilei de 13 
Septembrie, despre glorioasele tradi
ții de luptă ale pompierilor români, 
precum și despre aportul lor la a- 
părarea și salvarea bunurilor mate
riale ale poporului a vorbit gcncral- 
locotenent Pamfil Tatu.

Participanții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se exprimă hotă- 
rlrea pompierilor de a sluji cu devo
tament nețărmurit patria socialistă, 
neprecupețind nici un efort pentru 
perfecționarea continuă a pregătirii 
lor politice, de specialitate și mili
tară. pentru îndeplinirea cu înalță 
responsabilitate și fermitate a mi
siunilor încredințate.

★
în aceeași zi, în holul sălii, ansam

blului „Rapsodia română", s-a deschis' 
o expoziție de afișe pentru preve
nirea incendiilor, cuprinzind - *■ “
dintre lucrările de acest gen 
tate la concursul de broșuri, 
scenarii de film, organizat 
mandamentul pompierilor in cinstea 
zilei de 13 Septembrie.

★
Cu prilejul Zilei pompierilor, luni 

dimineața a avut loc in Capitală so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori la Monumentul luptătorilor de 
la 13 Septembrie 1848 din Dealul Spi
rii, ridicat in amintirea pompierilor 
eroi, apărători ai Bucureștiului.

Noi provocări ale forțelor

ATENTAT CU BOMBE ÎMPOTRIVA SEDIULUI UNEI ORGANI 
ZAȚII A P.C.I. DIN TRIEST

ce au încercat duminică să treaci 
in plină viteză, cu mașina, printr-un 
grup de elevi de liceu, care partici
pau la un miting — au revenit în cursul 
nopții, aruncind bombe incendiare și 
provocînd grave arsuri unui tînâr.

Aceste atacuri sînt apreciate de 
presa democrată ca reprezentînd „a- 
gresiuni mirșave ale reacțiunii, în
dreptate împotriva politicii de re
forma, a CUcdririlOr'Obținute de oa
menii muncii, împotriva muncitori
lor și a organizațiilor sindicale, a de
mocrației și a instituțiilor republi
cane". Opinia publică progresistă din 
Italia cere să se dea imediat o ripostă 
fermă și unitară provocărilor fascis
te. iar autoritățile să. împiedice pe 
viitor asemenea acte criminale.

ROMA 13 — Corespondentul Ager
pres transmite : în ultimele zile, în 
Italia au avut loc noi provocări ale 
forțelor de dreapta, neofasciste, îm
potriva elementelor democratice, a 
partidelor de stingă și organizațiilor 
progresiste. Astfel, la Triest — unde 
urmează să aibă loc alegeri comu
nale — a.teist aruncată o bombă in
cendiară împotriva, sediului unei or
ganizații partidului comujrist. La 
festivalul de la Imola al ziarului 
„Avânți", organul partidului socia
list, explozia unei bombe incendiare 
s-a soldat cu daune materiale. Sub 
trenul rapid Milano—Lecce, aflat in 
plină cursă, au explodat două încăr
cături de trotil, iar la Bolzano, ele
mente de inspirație fascistă — după

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

(Agerpres)

o parte 
prezen- 
afișe si 
de Co

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

WAYAND

LA SFIRȘITUL SAPTAMINII

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Cornelhi VLAD

90 de ani de 
George Ba-

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA

COLEGIUL REDACȚIONAL 
AL ZIARULUI „NEUER WEG*

18,00 Deschiderea emisiunii, 
siune literară ; -*  • 
la nașterea lui 
coVla.

18,15 „Am 6 ani" — 
dicată copiilor ___  ...

septembrie vor 
prima oară ]

emisiune dc- 
_____  ____  care în ziua 
de 15 septembrie vor păși 
pentru prima oară pragul 
școlii.

18,35 Steaua Polară — cabinet de 
orientare școlară și profesio
nală — emisiune pentru tine
ret. — Invătămîntul profe
sional și de specialitate în 
noul an școlar.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru. La cererea 

telespectatorilor : „Ciuta" de 
Victor Ion Popa. Adaptare și 
regia Geo Saizescu. Spectacol

distins cu premiul pentru re
gie șl pentru Interpretarea 
rolului principal feminin pe 
anul 1970 de către revista 
„Teatrul".

21,55 Cîntece și Jocuri populare : 
Ansamblul „Junii Sibiului" al 
Uzinei Automatica din Sibiu. 
Dirijor : Nicolae Irimescu. 
Coregrafia ; I. Macrea.

22,15 Oameni și fapte.
22,30 Muzică ușoară românească cu 

Teodora Lucaclu, V. Teodo- 
rfan, Elena Shnionescu. Mi- 
haela Mărăcineanu, Antonius 
Nicolescu.

22,45 Telejurnalul de noapte.

20.15 Tineri tnterpreți. Basul 
Mușetescu, laureat al 
cursului internațional 
canto de la Barcelona.

20,35 Desene animate.
20,40 Unlversltaria.
20,50 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21,10 Buletin de știri.
21.15 Cărți Și Idei. „îndoieli șl cer

titudini" de acad. Gr. Molsil.
21,45 Șlagăre șl tnterpreți de pre

tutindeni.
22,20 Film serial : „Atragem focul 

asupra noastră" (Viii).
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FOTBAL: „C. C. E." Șl „CUPA CUPELOR"

Dinamo-Spartak Trnava, pe stadionul
„23 August.a

A XX a ediție a „internaționalelor" 
de atletism

Miercuri, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 16, Dinamo 
București intilnește pe Spartak Trna
va (Cehoslovacia), în cadrul „Cupei 
campionilor europeni-, cea mal im
portantă întrecere a echipelor de club 
din fotbalul european. Returul va 
avea loc la 29 septembrie la Trnava. 
în deschiderea meciului de mline de 
pe stadionul „23 August*  se va des
fășura o partidă amicală Intre forma-

țiile Dinamo Obor și Dinamo tineret- 
rezerve.

★
în urma tratativelor purtate între 

cele două cluburi, s-a hotărit ca me
ciul dintre formațiile F. C. Hiber
nians—Steaua, programat in cadrul 
„Cupei cupelor1', sâ se dispute astăzi 
după-amiază (cu o zi înaintea datei 
oficiale stabilite de către U.E.F.A.). 
Fotbaliștii de la Steaua au plecat in 
Malta duminică dimineața.

La sfîrșitul acestei săptămini. pe 
stadionul Republicii din Capitală se 
vor desfășura Întrecerile celei de-a 
XX-a ediții a campionatelor interna
ționale de atletism ale României. La 
ediția jubiliară a acestei tradiționale 
competiții participă sportivi din 24 de 
țări (Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, Finlanda, Franța, 
Gambia, Grecia. R.D. Germană. R.F. 
a Germaniei, Iran, Italia, Iugoslavia, 
Mexic, Norvegia, Olanda, Polonia. 
Sudan, Ungaria, U.R.S.S., Coasta de

Fildeș și România). în cele două zile 
de concurs vor evolua numeroase 
celebrități ale atletismului mondial : 
Ilona Gusenbauer și Maria Sicora 
(Austria) ; Sarteur, Pani și Drut 

(Franța) ; Tamara Danilova (U.R.S.S.). 
Papageorgopoulos (Grecia) ; Juan 
Martinez (Mexic) ; Pablo Montes și 
Juan Morales (Cuba) etc.

Festivitatea de deschidere va avea 
Ioc simbătă de la ora 15,30.

(Agerpres)

Concursul atletic universitar
de la Madrid

La Madrid s-a încheiat concursul 
atletic studențesc, organizat de Fe
derația Internațională a sportului u- 
niversitar. In cea de-a doua zi de 
concurs, culorile române,li au fost 
bine reprezentate de Cornelia Po
pescu, învingătoare In proba de să
ritură in înălțime, cu rezultatul va
loros de M3 m. Pe locurile urmăloare 
s-au cla-at in ordine : Sara Simeoni 
(Italia) 1.80 m ; Adelaida Hertig 
(URS.S.) 1,78 m: Breda Babosck 
(Iugoslavia) 1.78 m ; Elena Jilkovlcl 
(U.R.S.S.) 1.71 m.Clasat pe locul doi Ia triplu salt. 
Carol Corbu a participat și la sări
tura in lungime, ocupind, de ase
menea, locul secund, cu rezultatul de 
7,55 m. Victoria in această probă a re
venit englezului Geoffrey Hignett — 
7,73 m.

Iată ciștigătorii celorlalte probe : 
masculin : 200 m : Mennea (Italia) 
20"5/10 ; 110 m garduri : Liani (Ita
lia) 13”7/10 ; 800 m : Ortiz (Spania) 
l’48”3/10 ; săritura cu prăjina : Ta- 
nanika (U.R.S.S.) 5,15 m ; 5 000 m : 
Korița (Iugoslavia) 14’03” ; 1 500 m : 
Arese (Italia) 3’42”2 10 ; 400 m : Stu- 
kalov (U.R.S.S.) 50”7/10 ; suliță :
Cramerotti (Italia) 82,32 m ; feminin : 
100 m : Cistiakova (U.R.S.S.) ll”5/10. 
(Valeria Bufanu a ocupat locul 6. cu 
12”) ; 800 m : Burhraaf (Olanda) 
2’05’’7/10. (Elisabeta Baciu s-a situat 
pe locul 5 in 2’08”). Organizatorii au 
alcătuit și un clasament pe țări, in 
care primul loc este ocupat de 
U.R.S.S., urmată de Italia. România, 
Cuba, Spania, Anglia, Olanda, S.U.A., 
Iugoslavia și Franța.

LA ATENA se desfășoară campio
natele balcanice de înot și polo pe 
apă rezervate juniorilor. în ziua a 
doua a turneului de polo pe apă, 
echipa României a învins cu scorul 
de 5—4 formația Iugoslaviei, iar Gre
cia a dispus de Bulgaria cu 6—3. în 
clasament conduc echipele României 
și Greciei cu 4 puncte, urmate de 
Iugoslavia șl Bulgaria 0 puncte.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE PENTATLON de la Milnchen a 
fost ciștigat de atleta vest-germană 
Heide Rosendahl, care a totalizat 
5 228 puncte. Valentina Tihomirova 
(U.R.S.S.) a ocupat locul doi cu 5033 
puncte, fiind urmată de Karen Mack 
(R.F. a Germaniei) cu 4913 puncte. 
Concursul de decatlon „open" a fost 
dominat de suedezul Lennart Hed- 
mark cu 8057 puncte. Rick Wan- 
nemaker (S.U.A.) s-a clasat pe locul 
doi cu 7694 puncte, Iar atletul român 
Vasile Bogdan a ocupat locul trei cu 
7547 puncte, urmat de Rudolf Hun-

ner (R.F. a Germaniei) cu 7 444 punc
te. în meciul de decatlon U.R.S.S.— 
R.F. a Germaniei, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 88,087—67,979 
puncte. Concursul de pentatlon a re
venit atletelor sovietice, care au în
vins cu scorul de 24,334 puncte — 
24.225 puncte echipa R.F. a Germa
niei.

TN CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE ATLETISM DE LA MAINZ, 
cel mai bun rezultat a fost obținut 
de vest-germanul Uwe Beyer, care a 
aruncat ciocanul la 72,85 m. Record
mana mondială la săritura in înăl
țime, austriaca Ilona Gusenbauer, a 
realizat 1,87 m, Iar Feuerbach 
(S.U.A). s-a clasat pe primul loc la 
aruncarea greutății cu 20,13 m. Alte 
rezultate : 800 m Mark Winzenreid 
(S.U.A.) 1’47” ; 200 m : David Jen
kins (Anglia) 2l”l/10 ; irtălțime : 
SDielvogel (R.F. a Germaniei) 2.18 
m ; săritura in lungime femei : Mic- 
kler (R.F.G.) 6,31 m.

în ziua de 11 septembrie 1971 a 
încetat din viață, in urma unui grav 
accident, Erich Wayand, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Neuer Weg'*,  
militant din ilegalitate al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Evich Wayand, născut la Reșița la 
28 februarie 1925, intr-o familie de 
muncitori, a crescut in spiritul ata
șamentului față de clasa muncitoare. 
A luat legătura incă in anii uceni
ciei la Uzinele Reșița cu mișcarea 
revoluționară ilegală, devenind in 
1940 membru al Uniunii Tineretului 
Comunist. El a îndeplinit cu devo
tament sarcinile încredințate de par
tid in anii luptei antifasciste.

După c'liberarea patriei noastre a 
fost secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Caraș, apoi a lucrat ca 
activist de partid. în 1946 a început 
munca de ziarist, fiind corespondent 
al ziarelor „Scinteta" și „Luptătorul 
bănățean". In 1949 s-a încadrat la 
ziarul „Neuer Weg". unde a îndepli
nit o perioadă îndelungată funcția 
de redactor-șef adjunct.

în această muncă, el a adus un 
aport substanțial la dezvoltarea zia
rului și la formarea noii generații 
de ziariști comuniști de limbă ger
mană, militind cu consecvență și 
combativitate pentru traducerea in 
viață a politicii Partidului Comunist 
Român, căruia i-a închinat întreaga 
sa viață.

Erich Wayand a fost un propagan
dist activ al politicii partidului nos
tru în problema națională, al întăririi 
continue a prieteniei frățești dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare.

Pentru meritele sale in mișcarea 
revoluționară și in construcția so
cialistă a fost decorat cu ordine șl 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

încetarea din viață a lui Erich Wa
yand constituie o grea pierdere pen
tru presa română, pentru colectivul 
redacției ziarului „Neuer Weg".

Ii vom păstra neștearsă amintirea.

La Palatul Națiuni
lor din Geneva, in ca
drul sesiunii Consi
liului U.N.C.T.A.D. de 
pregătire a celei de-a 
treia Conferințe a Na
țiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare 
— recent încheiată — 
delegații au examinat 
problema relațiilor 
comerciale între țări 
cu sisteme economice 
și sociale diferite. Do
cumentele aflate pe 
masa de lucru a dez
baterilor au învederat 
creșterea constantă a 
volumului schimbu
rilor de mărfuri în
tre țările socialiste 
și celelalte țări, pre
cum și perspectivele 
favorabile ale dezvol
tării, in continuare, a 
diferitelor forme de 
cooperare internațio
nală. Secretarul ge
neral al U.N.C.T.A.D., 
Manuel Perez Guer
rero. s-a pronunțat 
pentru intensificarea 
eforturilor in direcția 
lărgirii schimburilor 
reciproce între diferi
tele țări ale lumii. El 
a apreciat că atit evo
luțiile recente ale si
tuației politice și eco
nomice din Europa, cit 
și acordurile econo
mice încheiate în ul
timul timp intre dife
rite țări socialiste și 
țări in curs de dezvol
tare marchează noi 
trepte pc calea extin
derii cooperării din
tre state. Secretarul 
general al U.N.C.T.A.D. 
a subliniat rolul din 
ce in ce mai important 
al R.P. Chineze in 
dezvoltarea comerțu
lui internațional.

Așa cum a reieșit și 
din intervențiile parti- 
cipanților, lumea con
temporană oferă un 
tablou variat și com
plex, într-o dinamică 
ascendentă, al relații
lor economice dintre 
state cu orinduiri di
ferite. Interesante sînt

exemplele concrete a- 
duse in intervențiile 
lor de un șir de de
legații din țările în 
curs de dezvoltare și 
din țări occidentale, 
cu privire la cursul 
ascendent și la diver
sificarea relațiilor co
merciale bilaterale cu 
țări socialiste. Delega
tul indian, de pildă, a 
relevat că schimburile 
țării sale cu statele so
cialiste din Europa ră
săriteană reprezintă o 
parte tot mai substan
țială a volumului glo-

bal al comerțului ex
terior indian, expor
turile în aceste țări 
deținind un procent de 
22 la sulă, iar impor
turile 18 la sută. La 
rindul său, delegatul 
algerian a făcut cu
noscută sporirea con
siderabilă a relațiilor 
comerciale ale Alge
riei cu Uniunea So
vietică, România, Bul
garia, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. „A 
fost realizat un avint 
in dezvoltarea relații
lor comerciale dintre 
Austria și partenerii 
săi din Europa răsări
teană", a afirmat in 
expunerea sa repre
zentantul Austriei. Co
merțul Marii Britanii 
cu țările socialiste, a 
arătat delegatul bri
tanic, a sporit cu 13 
la sută in 1970 fată de 
1969, Iar delegatul ja
ponez a făcut cunos
cut că, în ciuda handi
capului geografic, vo
lumul schimburilor co
merciale cu țările so
cialiste din Europa 
răsăriteană a fost in 
1970 cu 14 la sută mai 
mare decit in 1969,

ridicindu-se la peste 
un miliard de dolari.

Pe același plan, nu
meroși vorbitori s-au 
pronunțat pentru în
lăturarea factorilor ce 
se mai opun colaboră
rii nestînjenite intre 
state, pentru elimi
narea unor practici 
discriminatorii, ana
cronice, care îngreu
nează fluxul schimbu
rilor comerciale. Se
siunea a pus fn lumină 
consensul general asu
pra necesității promo
vării colaborării șî 
cooperării economice 
dintre țările globului 
în interesul fiecărui 
partener și al întregii 
comunități internațio
nale, prin respectarea 
și aplicarea riguroasă 
în relațiile dintre state, 
indiferent de regimul 
social și politic, a nor
melor fundamentale
ale dreptului și legali
tății internaționale.
Totodată, au fost ex
primate opinii in fa
voarea edificării unui 
climat tie pace șl secu
ritate, propice coope-' 
rării dintre națiuni, 
în această ordine de 
idei, s-a subliniat câ 
o conferință a statelor 
europene asupra secu
rității continentului se 
impune a fi organizata 
cit mai curind, întru- 
cit ea ar permite îm
bunătățirea relațiilor 
economice între Est și 
Vest și ar putea con
tribui la eliminarea 
consecințelor discrimi
nărilor practicate încă 
de unele state în co
merțul internațional.

Sesiunea Consiliu
lui U.N.C.T.A.D. a 
reliefat, in ansamblu, 
largul curent de opi
nie care își croiește 
d um In viața interna
țională in favoarea 
instaurării unul climat 
de pace, Înțelegere și 
cooperare fructuoasă 
între națiuni.



viața internațională
...    .   —W

Loo». O unitote de tancuri a forțelor Pathel Loo în cursul unei acțiuni de luptă

Festivalul național 
al ziarului „Unitâ“

VIETNAMUL DE SUD

Poziții 
americano -saigoneze 
atacate de patrioți

SAIGON 13 (Agerpres). — Știrile 
ransmise din Saigon de agențiile in

ternaționale de presă informează că 
in Vietnamul de sud detașamentele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
continuă atacurile asupra pozițiilor și 
diapozitivelor americano-saigoneze. 
In provincia Quang Tri. scrie cores
pondentul agenției France Presse, 
forțele patriotice au angajat lupte cu 
unitățile saigoneze. iar in provincia 
Binh Duong, artileria Frontului Na
tional de Eliberare a bombardat cu 
rachete și mortiere o poziție a para- 
șutiștilor americani.

Oamenii muncii chilieni hotărî ti să bareze 
orice acțiuni ale forțelor reacționare

• SESIUNEA DE URGENȚA A COMITETULUI DIRECTOR AL CENTRALEI 
UNICE A MUNCITORILOR DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Comitetul director al Cen
tralei unice a muncitorilor din Chile 
(C.U.T.), întrunit in sesiune de ur
gență, a chemat muncitorii și po
porul să se mențină in stare de aler
ta. gata să răspundă unei mobilizări 
imediate pentru a trece la ocuparea 
întreprinderilor industriale de bază 
ale țării și a Ie menține in stare de 
funcțiune in cazul cind organizațiile 
de extremă dreaptă, ale căror ac
țiuni s-au intensificat în ultima vre
me. ar izbuti sâ tulbure situația in
ternă.

Muncitorii, a declarat agenției 
Prensa Latina președintele C.U.T.. 
Luis Figueroa, trebuie să fie pregă
tiți să facă față oricărei alternative, 
oricit ar fi de dificilă, deoarece or
ganizațiile de dreapta au început să 
acționeze, iar situația e oarecum 
delicată. Acest fapt este probat de 
existența unor grupuri înarmate ale 
extremei drepte, antrenate și bine 
plătite de către dușmanii poporului 
chilian. Trebuie să facem față ma
nevrelor partidului național și ale 
mișcării fasciste, autointitulate „Pa
ria și libertatea", care desfășoară <> 

intensă activitate in sectoarele infor
mative. cele militare și altele, pen
tru a ciștiga adepți. Clasa munci
toare, a subliniat președintele Cen

BERLIN

Miting consacrat memoriei 
victimelor fascismului

BERLIN 13. — Corespondentul nos- 
ru, Șt. Deju. transmite : în piața 

August Bebel din Berlin a avut loc 
duminică un miting consacrat memo
riei victimelor fascismului, la care au 
luat parte circa 120 000 de locuitori 
ai capitalei R.D.G La miting a par
ticipat Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. alți conducători

ORIENTUL APROPIAT
• „AL AHRAM" : „0 NOUĂ Șl IMPORTANTĂ ETAPĂ ÎN 
REORGANIZAREA STATULUI EGIPTEAN" • IORDANIA A 
CERUT CONVOCAREA DE URGENTĂ A CONSILIULUI DE 
SECURITATE AL O.N.U. • SEMNAREA UNUI ACORD EGIP- 

TEANO-BRITANIC
CAIRO 13.— Corespondentul Ager

pres, C. Oprică, transmite : „Pu
blicarea rezultatelor referendumului 
asupra noii Constituții a Republicii 
Arabe a Egiptului, desfășurat la 11 
•ieptembrie, constituie inceputul unei 
noi și importante etape in acțiunea 
națională de reorganizare totală a 
statului egiptean", scrie cotidianul 
„Al Ahram". „Se prevede, adaugă 
ziarul, ca aceste schimbări să afec
teze largi sectoare ale instituțiilor de 
=tat, metodele actuale ale administra
ției și ale producției, precum și pla
nurile dezvoltării interne".

în conformitate cu noua Constitu
ție, primul ministru, Mahmud Fawzi, 
a prezentat președintelui Anwar Sa
dat demisia cabinetului său. Șeful sta
tului egiptean l-a însărcinat din n^u 
pe Fawzi cu formarea unui nou gu
vern. Președintele Sadat a semnat, 
de asemenea, decretul de dizolvare a 
consiliilor locale in toate guverno- 
ratele țării.

★
Comisia politica a Ligii Arabe, for

mată din miniștrii de externe ai celor 
16 țări membre ale ligii, a terminat 
luni examinarea situației din lumea 
arabă — a anunțat, la sfirșitul reu
niunii, Sayed Nofal, secretar gene
ral adjunct al acestui organism. Re
prezentanții țărilor arabe au căzut de 
acord asupra poziției pe care urmea
ză s-o adopte țările lor in cadrul 
dezbaterilor asupra situației din Ori

GENEVA

Conferința internațională asupra 
utilizării energiei atomice

in scopuri
GENEVA 13. — Trimisul special 

Agerpres transmite : Cea de-a IV-a 
Conferință internațională asupra uti
lizării energiei atomice in scopuri 
pașnice și-a reluat lucrările luni. 
Ședința generală, prezidată de sa
vantul indian Vikram A Sarabhai. 
a fost consacrată metodelor nucleare 
pentru creșterea producției alimen
tare. Au prezentat comunicări oa
meni de știință din India, Canada. 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și Polonia.

pașnice
S-au desfășurat, de asemenea, mal 
multe ședințe tehnice. Pe ordinea 
de zi a celei consacrate folosirii și 
rolului reactoarelor de cercetări pen
tru promovarea tehnologiei nucleare 
in țările in curs de dezvoltare, s-a 
aflat comunicarea unui grup de cer
cetători români, sub conducerea aca
demicianului Horia Hulubei. Comuni
carea românească s-a bucurat de un 
real interes în rindul asistenței.

agențiile de presă transmit:
Jeno Fcck, Președintele gu- 

vernului muncitoresc-țărănesc ungar, 
l-a primit la 13 septembrie in vizită 
de prezentare, pe Ion Cotoț, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Budapesta. întrevederea, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Cancelarul R. F. a Germa- 
nifîi Willy Brandt, l-a primit la 13 
septembrie pe Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
României, aflat într-o vizită la Bonn, 
la invitația secretarului de stat vest- 
german pentru informații, Conrad 
Ahlers. In aceeași zi, adjunctul mi
nistrului de externe român a avut o 
convorbire cu Gerhard Schroeder, 
președintele Comisiei de politică ex
ternă a Bundestagului. A fost pre
zent ambasadorul român la Bonn, 
Constantin Oancea.

Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
i-au fost prezentați cei 23 de membri 
ai noului guvern, condus de Amir 
Abbas Hoveyda.

0 demonstrație antiîran- 
ChlStâ care au Part* *ciPat peste 
o mie de persoane, a fost organizata 
in cartierul Gracia din Barcelona. 
Pe pancartele demonstranților erau 
scrise lozinci cerind respectarea drep
turilor și libertăților democratice. 
Au fost. de asemenea, distribuit? 
manifeste chemind Ia luptă împo
triva franchismului.

tralei unice a muncitorilor din Chile, 
căreia ii revine responsabilitatea 
conducerii actualului proces revolu
ționar. are obligația de a-și asuma 
sarcina apărării guvernului popular.

O declarație asemănătoare a dat 
publicității și Federația studenților 
din „Universitatea Chile", în care se 
subliniază că „fascismul și trădăto
rii de patrie nu-și vor putea atinge 
țelurile, deoarece poporul, care in
tegrează și mișcarea studențească, 
este vigilent și va bara calea orică
rei avehturi reacționare".

★
Agenția Prensa Latina informează 

că autoritățile chiliene au emis un 
mandat colectiv de arestare a 40 de 
latifundiari din provincia Linares, 
aflată la 300 km de capitală, care, 
constituiți in bande înarmate, s-au 
dedat la acțiuni de intimidare a ță
ranilor împroprietăriți, atacind fer
ma „Riquelme". Teroriștii erau con
duși de liderul local al partidului 
național. Patricio Palma. Forțele de 
ordine, sprijinite de muncitorii agri
coli, au dezarmat și arestat mai mulți 
participant la astfel de acțiuni, dar 
alții au izbutit să dispară. Aceeași 
agenție relatează câ. in zona respec
tivă. au fost descoperite adevărate 
arsenale ale latifundiarilor.

de partid și de stat ai R.D.G. Au luat 
parte reprezentanți ai luptătorilor din 
rezistența antifascistă din mai multe 
țări europene, printre care și din 
România. In cuvîntul rostit cu acest 
prilej. Friedrich Ebert, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
a evocat lupta eroică a luptătorilor 
antifasciști germani.

entul Apropiat, care vor avea loc în 
Adunarea Generală a O.N.U.

★
NEW YORK. — Reprezentantul 

Iordaniei la Organizația Națiunilor 
Unite, Baha Ud-Dun Toukan, a cerut 
luni, intr-o scrisoare adresată preșe
dintelui in exercițiu al Consiliului de 
Securitate, convocarea de urgența a 
acestui organism, in vederea exami
nării „măsurilor ilegale adoptate de 
Israel in orașul Ierusalim", măsuri 
care, se apreciază în cerere, „sfidea
ză rezoluțiile anterioare ale Consiliu
lui de Securitate".

★
CAIRO. — Ministrul de externe 

britanic, Alec Douglas-Home, a sem
nat luni in capitala egipteană un 
acord in baza căruia Marea Britanie 
va primi suma de aproximativ 2 mi
lioane lire sterline, drept compensa
ție pentru bunurile britanice națio
nalizate in Republica Arabă a Egip
tului — informează agenția Reuter. 
Referindu-se la acest acord, șeful 
diplomației engleze, sosit duminică la 
Cairo, intr-o vizită oficială de trei 
zile, a declarat câ el constituie „actul 
final al divergențelor in domeniul 
economic dintre cele doua țări". Tot
odată, Douglas-Home și-a exprimat 
speranța că acordul va deschide noi 
perspective îmbunătățirii relațiilor 
comerciale dintre Republica Arabă a 
Egiptului și Marea Britanie.

Un simpozion sovisîo-n- 
meri caii pe tema ..Legături cu ci
vilizații extraterestre" a avut loc la 
Observatorul astronomic din Biura- 
kan. Luind cuvîntul. după încheierea 
lucrărilor simpozionului, acad. Viktor 
Ambarțumian, președintele Consiliu
lui internațional al uniunilor științi
fice, a subliniat că in conștiința sa- 
vanților, problema legăturii cu posi
bilele civilizații extraterestre a că
pătat o importanță actuală. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., simpozio
nul a discutat programul de viitor 
al cercetărilor care ar putea duce la 
stabilirea unor contacte cu eventuale 
civilizații extraterestre.

Ravagiile uraganului „E- 
dith". în Nicaragua un bilanț pro
vizoriu înregistrează o sută de morți, 
numeroși dispăruți, sute de locuințe 
distruse și mii de persoane rămase 
fără adăpost, ca urmare a uraganului 
„Edith" care a devastat duminică, pe 
o întindere de 300 km, litoralul estic 
al țarii.

SOFIA

Conferința sindicală internațională de solidaritate 
co oamenii muncii și poporul palestinean

SOFIA 13 (Agerpres). — în pe
rioada 10—13 septembrie a.c., s-au 
desfășurat, la Sofia, lucrările Con
ferinței sindicale internaționale de 
solidaritate cu oamenii muncii și 
poporul palestinean.

La deschiderea lucrărilor, confe
rința a primit un mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, Todor Jivkov.

Participanții la conferință au as
cultat un „Raport al Secretariatului 
permanent al comitetului internațio
nal de solidaritate cu oamenii mun
cii și cu poporul din Palestina" și 
un „Memorandum al Federației sin
dicatelor palestinene".

Din partea sindicatelor din țara 
noastră, a participat o delegație con
dusă de Ion Găleteanu, membru al

0 PREMISĂ IMPORTANTĂ
A REALIZĂRII REUNIFICĂRII 

PAȘNICE A COREEI
• DECLARAȚIA TRANSMISA DE A.C.T.C. CU PRIVIRE LA DIS

CUTAREA IN ADUNAREA GENERALA A PROBLEMEI RE
TRAGERII TRUPELOR STRĂINE DIN COREEA DE SUD ȘI A 
DIZOLVĂRII COMISIEI O.N.U. PENTRU UNIFICAREA Șl RE
FACEREA COREEI

PHENIAN 13 (Agerpres). — Intr-o 
declarație transmisă de A.C.T.C. cu 
privire la propunerea țârilor socia
liste, precum și a țărilor din Asia și 
Africa de a se include pe ordinea de 
zi a sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. problema „Retragerii trupe
lor S.U.A. și a tuturor celorlalte trupe 
străine care ocupă Coreea de sud sub 
steagul O.N.U.” și problema „Dizol
vării Comisiei O.N.U. pentru unifi
carea și refacerea Coreei", se arată 
că guvernul R.P.D. Coreene și între
gul popor coreean sprijină intru totul 
această propunere justă, care reflectă 
premisa importantă a realizării reuni- 
ficării pașnice a Coreei. Trupele a- 
gresoare imperialiste ale S.U.A. tre
buie să fie retrase imediat din Coreea 
de sud, iar „Comisia O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei" să fie 
dizolvată — subliniază declarația.

Guvernul R.P.D. Coreene, se spune 
in continuare, insistă in mod con
secvent ca, după retragerea trupelor 
agresoare imperialiste ale S.U.A. și a 
tuturor celorlalte trupe străine din 
Coreea de sud, reunificarea patriei să 
se realizeze in mod independent, de 
către poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec al forțelor din afară, 
pe principii democratice și pe căi 
pașnice.

Menționînd programul în opt 
puncte, de înfăptuire a reunificării

Alexei Kosîghin, președin- 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Harold Wilson, 
lider al Partidului laburist britanic, 
care se află intr-o vizită in U.R.S.S. 
Intre Alexei Kosîghin și Harold 
Wilson a avut loc o convorbire prie
tenească cu privire la o serie de pro
bleme internaționale și ale relațiilor 
sovieto-engleze, relatează agenția 
T.A.S.S.

Consiliul de Stat al R. D. 
Germane a dezbătut> Iuni> proble
me privind alegerile pentru Camera 
populară și pentru consiliile distric
tuale, care vor avea loc la 14 noiem
brie. La propunerea partidelor și or
ganizațiilor de masă, precum și a 
adunărilor din întreprinderi, coope
rative. instituții și unități militare, 
menționează agenția A.D.N., Consi
liul de Stat a hotărit formarea Co
misiei electorale a R.D.G., sub pre
ședinția lui Friedrich Ebert.

Primul adjunct al mini
strului comerțului exterior 
al României, Nicolae wicoiae. 
care se află in Cehoslovacia cu ocazia 
ediției de toamnă a celui de-al 13-lea 
Tirg internațional de la Brno, a fost 
primit de ministrul comerțului exte
rior al R. S. Cehoslovace, Andrej 
Barcak. Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea in continuare a 
relațiilor economice și comerciale 
dintre România și Cehoslovacia.

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI DE 
TOAMNĂ A TÎRGULUI 

DE LA LEIPZIG
Intre 5 și 12 septembrie s-a 

desfășurat la Leipzig ediția de 
toamnă a tirgului internațional 
la care 6 500 firme din 55 de țări 
au expus produsele lor. Conform 
cu schimbarea profilului tirgului 
de toamnă, unde pină acum erau 
expuse exclusiv bunuri de con
sum, la actuala ediție, au expus 
și unele ramuri industriale ca : 
chimie și mașini poligrafice.

România a participat în acest 
an pentru a 38-a oară la tirgul 
de la Leipzig. Bogatul sortiment 
de produse expuse, reprezentind 
diverse domenii de activitate, a 
evidențiat capacitatea economică 
in continuă dezvoltare a țării 
noastre. Pavilionul român a fost 
vizitat de Kurt Fichtner, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Horst Soelle, ministrul 
pentru economia externă. Guent
her Wyschowsky, ministrul in
dustriei chimice, și de alte per
sonalități ale vieții economice din 
R.D.G.

Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, redactor-șef 
al ziarului „Munca".

La incheierea lucrărilor, partici
panții la conferință au adoptat un 
„Apel către muncitorii din întreaga 
lume", un „Memorandum către Co
misia drepturilor omului de pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite" și un 
„Memorandum către secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant", prin care se solicită spri
jinul pentru lupta dreaptă a oameni
lor muncii și a poporului palesti
nean.

în zilele in care s-au desfășurat 
lucrările conferinței, a avut loc un 
miting de solidaritate cu oamenii 
muncii palestineni, organizat de sin
dicatele din Sofia. 

pașnice, independente a patriei, pro
pus de Adunarea Populară Supremă a 
R.P.D. Coreene, declarația relevă că, 
datorită eforturilor sincere ale gu
vernului R.P.D. Coreene, s-au stabi
lit contacte intre organizațiile de 
Cruce Roșie din Coreea de nord și 
Coreea de sud pentru a discuta 
problemele realizării de călătorii li
bere, de vizite reciproce și schimburi 
libere de corespondență intre mem
brii de familie, rudele și prietenii 
despărțiți in nord și sud, ale iden
tificării acestora și aranjării de in- 
tilniri intre ei.

In asemenea circumstanțe. se 
subliniază in continuare, Națiunile 
Unite nu trebuie să se mai amestece 
in problema reunificării Coreei, 
problemă internă a poporului co
reean. Guvernul R.P.D. Coreene con
sideră că, atit timp cit se va discuta 
problema coreeană la Națiunile 
Unite, reprezentantul R.P.D. Co
reene, parte interesată, trebuie să fie 
invitat să ia parte la aceste discuții. 
Nici o discuție corectă în legătură cu 
problema coreeană nu poate să aibă 
loc fără participarea reprezentantu
lui R.P.D. Coreene, singurul stat le
gitim al națiunii coreene, care repre
zintă adevăratele interese naționale 
și dorința întregului popor coreean 
din nord și din sud.

Kim Ir Sen, secretar «enerai 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a primit de
legația Frontului de Eliberare din 
Mozambic, condusă de Samora Moi
ses Machel, președintele FRELIMO, 
cu care a avut o convorbire priete
nească.

Edvard Kardeli, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., membru al Consiliului 
Federației, a primit la Liubliana pc 
Herbert Wehner, vicepreședinte al 
Partidului-Social-Democrat din R. F. 
a Germaniei, care se află intr-o vizită 
în Iugoslavia. S-a procedat la un 
schimb de păreri cu pivire la eveni
mentele internaționale actuale și la 
relațiile bilaterale — informează a- 
genția Taniug.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, va face o vizită ofi
cială in Uniunea Sovietică, la invi
tația guvernului acestei țări, la sfir- 
șitul lunii septembrie, s-a anunțat 
oficial la Moscova, după cum infor
mează agenția T.A.S.S.

0 delegație a Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam, 
condusă de Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, a 
sosit la Moscova, la invitația Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice.

Mii de portoricani au de- 
monsîrat <luminicâ pe străzile 
orașului San Juan, cerind abrogarea 
statutului de „stat liber asociat la 
S.U.A." și pentru acordarea indepen
denței insulei Porto Rico. Peste 25 000 
de persoane au participat la această 
demonstrație prilejuită de desfășu
rarea in capitala insulei a conferinței 
anuale a guvernatorilor statelor ame
ricane.

La încheierea vizitei 
ministrului de externe 
peruan în Iugoslavia

BELGRAD 13 (Agerpres). — Co
municatul cu privire la vizita în Iu
goslavia a ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Peru, Edgardo 
Mercado Jarrin, menționează că, in 
cursul convorbirilor cu Mirko Tepa- 
vaț, secretar federal pentru afacerile 
externe, s-a constatat identitatea sau 
o mare apropiere a aprecierilor asu
pra problemelor și evenimentelor in
ternaționale. Totodată, s-a constatat 
că relațiile reciproce se dezvoltă cu 
succes. Menționînd progresul realizat 
pe plan economic, comunicatul ara
tă că sînt in curs convorbiri pentru 
construirea unor importante obiec
tive economice in Peru.

Examinind situația internațională 
actuală, menționează comunicatul, 
cei doi miniștri au căzut de acord 
asupra necesității întăririi rolului 
O.N.U. și înfăptuirii universalității 
sale. In acest context, ei consideră 
că trebuie să se restabilească cit mai 
curînd drepturile legitime ale R.P. 
Chineze in Organizația Națiunilor 
Unite. Părțile au declarat ca este 
necesar să se găsească o soluție justă 
și pe cale pașnică pentru situația din 
Indochina. Totodată, s-a exprimat 
acordul asupra necesității instaurării 
păcii in Orientul Apropiat in cadrul 
prevederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. Cei 
doi miniștri au subliniat că fiecare 
stat are dreptul să-și apere bogățiile 
naturale de pe teritoriul său. deoa
rece acestea sint esențiale pentru 
dezvoltarea economică șl socială.

La Torino, unul din principalele 
centre industriale ale Italiei, s-a des
chis ..Festivalul national al ziarului 
Unită", cotidianul Partidului Comu
nist Italian. Organizat în decorul na
tural al Parcului Ruffini, festivalul, 
prilejuiește afirmarea puternică — in 
cel de-al 50-lea an de existență a 
Partidului Comunist Italian — a ro
lului șt forței comuniștilor italieni in 
viața politică și social-economică a 
țării, a solidarității active cu toate 
popoarele in lupta împotriva impe
rialismului, pentru eliberarea națio
nală, independență și pace, a legă
turilor strinse ce unesc P.C.I. cu cele
lalte detașamente ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

In fața intrării principale, pe Corso 
Trapani, se află o sculptură monu
mentală cu structuri din oțel, de circa 
10 metri, care — in partea superioa
ră — îmbracă forma unor pumni 
strinși, flancată de două mari panouri 
roșii pe care sint scrise datele semi
centenarului P.C.I. : 1921—1971. Lo
zinci mari, prinse de-a lungul aleilor, 
steaguri roșii și panouri, circa 70 de 
pavilioane și standuri dedicate activi
tății P.C.I. și presei sale, standuri de 
cărți și reviste, fotomontaje, creează, 
atmosfera specifică sărbătorilor mun
citorești, populare, oferă mărturii 
semnificative ale drumului glorios 
străbătut de P.C.I. Expresie concretă 
a. solidarității cu comuniștii italieni, 
tradiționalele standuri ale ziarelor 
frățești, printre care și „Scinteia", au 
atras încă din prima zi un numeros 
public.

In ziua inaugurării festivalului, con-

Peste 600 000 participant! 
la sărbătorirea 

ziarului „l’Humanite"
Peste 600 000 de participant, mii de 

noi aderenți înscriși in rindurile par
tidului comunist, o tribună politică 
la care s-au succedat zeci de 
vorbitori, o largă răspindire a 
cărții politice reunind 50 de edituri, 
250 de autori și peste 100 000 de volu
me — iată citeva elemente ale bilan
țului sărbătorii populare din parcul 
parizian Courneuve, pe care ziarul 
„L'HUMANITE" de luni o consemnea
ză pe un spațiu larg, considerind-o ca 
un mare succes al acțiunii politice de 
masă a P.C.F. Eveniment politic de 
mare însemnătate, remarcat de în
treaga presă pariziană de ieri, sărbă
toarea ziarului „L’HUMANITE" a con
stituit totodată un prilej de intilnire 
a numeroși reprezentanți ai presei co
muniste și muncitorești din întreaga 
lume. In onoarea lor, Etienne Fajon, 
membru al Biroului Politic al P.C.F., 
director al'ziarului „L'HUMANITE" a 
oferit luni un dejun. Erau prezenți 
Georges Marchals, secretar general 
adjunct al P.C.F., Jacques Duclos. 
Gaston Plissonier, membri ai Biroului 
Politic, precum și alți membri ai con
ducerii P.C.F.

IN TRAFALGAR SQUARE

PUTERNICĂ ACȚIUNE DE SOLIDARITATE 
CU MUNCITORII DE LA ȘANTIERELE

NAVALE „UPPER CLYDE"
O impresionantă ma

nifestație muncitoreas
că a avut loc duminică 
la Londra. Citeva mii 
de persoane, aparți- 
nind diverselor uniuni 
sindicale, cărora li s-au 
alăturat mai multe 
sute de muncitori ve- 
niți din Glasgow, s-au 
adunat in- cunoscuta 
piață Trafalgar Square 
pentru a-și exprima 
solidaritatea cu mun
citorii de la „Upper 
Clyde Shipbuilders", 
care, după cum se știe, 
au ocupat șantierele 
navale pentru a pre- 
intimpina închiderea 
lor.

„Ne exprimăm ad
mirația pentru curajul 
muncitorilor de la 
„Upper Clyde", pentru 
hotărîrea lor de a-și 
apăra dreptul la mun
că" — a subliniat in 
cadrul mitingului de
putatul laburist Rus
sel Kerr. Intr-o 
rezoluție adoptată la 
mitingul din Tra
falgar Square s-a 
cerut naționalizarea 
tuturor șantierelor na
vale, deoarece „între
prinderile particulare 
s-au arătat incapabile 
dc a asigura bunul 
mers al producției". 
După cum se știe 
falimentul „Upper 
Clyde" a făcut să se 
profileze spectrul șo
majului asupra a pes
te 20 000 de salariați.

Participanții la mi
ting au relevat răs
punderea ce revine in 
acest sens patronatu
lui și guvernului. „A- 
nual noi cheltuim 2 500 
milioane lire pentru 
apărare, dar guvernul 
refuză să acorde 6 mi
lioane lire credit pen
tru salvarea șantiere
lor „Upper Clyde" — a 
declarat Alf Lomas, 
secretar al uniunii 
cooperatiste.

Majoritatea vorbito
rilor au subliniat spo
rirea continuă a pre
țurilor și creșterea șo
majului, care se tra
duc printr-o reducere 
sistematică a nivelului 
de trai al celor ce 
muncesc. „Nici unul 

dintre tinerii sub 35 de 
ani, a declarat preșe
dintele Federației con
siliilor sindicale din 
Londra. Pilfold, n-au 
cunoscut asemenea ra
vagii ale șomajului ca 
în momentul de față, 
cind aproape un milion 
de oameni ai muncii 
sînt fără lucru. Cum 
trăiesc acești oameni 
și familiile lor — oare 
nu interesează pe ni
meni în această țară?". 
Cu puternice aplauze 
au fost primite cuvin
tele lui Jimmy Reid, 
reprezentantul șantie
relor navale „Upper 
Clyde": „Ocupind șan
tierele, muncitorii de 
la „Upper Clyde Ship
builders" au devenit 
simbolul luptei clasei 
muncitoare din Anglia

sacrată solidarității cu lupta poporu
lui vietnamez, a avut loc o adunare 
la palatul sporturilor din Parcul 
Ruffini, in prezența a mii și mii de 
torinezi și activiști ai P.C.I. din re
giunile învecinate, a secretarului fe
derației comuniste din Torino, Adal- 
berto Minucci, membru al Direcțiu
nii P.C.I., a unei delegații a R. D. 
Vietnam, a numeroși alți oaspeți de 
peste hotare. Cu acest prilej a fost 
inaugurată „Casa Vietnamului" — 
simbol ol luptei antiimperialiste — 
veritabilă expoziție care cuprinde un 
amplu material documentar, infățișind 
aspecte din cele mai semnificative ale 
rezistenței eroice împotriva agresiu
nii imperialiste, ale solidarității și 
ajutorului forțelor socialiste, demo
cratice și iubitoare de pace din lu
mea întreagă, pentru lupta poporului 
vietnamez.

O deosebită atenție se acordă in ca
drul festivalului presei comuniste din 
Italia, îmbunătățirii conținutului său 
ca și unei cit mai largi difuzări in 
rindurile maselor populare. Ziarului 
„Unită" și, in general, publicisticii co
muniste ii sint consacrate citeva pa
vilioane. De asemenea, o expozițj*  
pregătită de organizațiile de partj, 
din diferite regiuni ilustrează aspecte 
ale activității de propagandă duse de 
gazetele locale, la locul de muncă. 
Duminică dimineața, directorul zia
rului „Unită", Aldo Tortorella, mem
bru al Direcțiunii P.C.I., a vorbit 
despre sarcinile ce revin presei co
muniste în actuala fază a luptei po
litice și social-economice din Italia.

Programul manifestărilor din ca
drul festivalului prevede, de aseme
nea, numeroase manifestări politice, 
intre care o seară dedicată transfor
mărilor sociale progresiste din Chile, 
spectacole de teatru și prezentări de 
filme închinate luptei antifasciste din 
întreaga lume, seri cultural-educative, 
programe de folclor, o importantă ex
poziție de pictură și sculptură, la care 
participă peste 140 de cunoscuți ar
tiști. La 19 septembrie, ultima zi a 
festivalului, va avea loc o mare adu
nare populară, la care va vorbi En
rico Berlinguer, vice-secretar gene
ral al P.C.I.

Cu prilejul inaugurării sărbătorii 
presei comuniste italiene, Luigi Lon
go, secretarul general al P.C.I., a a- 
dresat un apel in care se spune, in
tre altele : „Din complexitatea și 
acuitatea situației, din necesitatea de 
a organiza și conduce in mod tot mai 
corespunzător mișcarea maselor și 
luptele lor, din necesitatea de a avea 
o informare mai amplă și operativă 
a partidului, orientat și mobilizat 
spre atac — decurge pentru noi toți 
obligația de a folosi in mai mare mă
sură și mai bine ziarul nostru, ca 
instrument de neinlocuit al organi
zării de masă și de conducere poli
tică... întreaga noastră muncă, toate 
eforturile depuse in acest sens sint 
prețioase pentru lupta noastră, pen
tru creșterea ringurilor partidului, 
pentru intensificarea acțiunilor care 
au ca obiectiv înaintarea Italiei pa 
calea spre socialism".

N. PUICEA
Roma 13

pentru demnitate, pen
tru dreptul la muncă. 
Am fost întrebat dacă 
vom ciștiga bătălia. 
Răspunsul meu este : 
în vocabularul nostru, 
al muncitorilor, noi nu 
cunoaștem cuvîntul in- 
frîngere". * ~

Demonstrația din 
Trafalgar Square este/2 
doar una din nume
roasele acțiuni de so
lidaritate care au avut 
loc in ultima vreme in 
întreaga țară. Prin mi
tinguri, demonstrații și 
greve, oamenii muncii 
britanici își exprimă 
cu putere solidaritatea 
cu tovarășii lor de la 
„Upper Clyde".

N. PLOPEANU
Londra 13

în Trafalgar Square, grăitoare mărturii ale so
lidarității muncitorești cu revendicările salaria- 

ților de la „Upper Clyde'
(Telefoto : A.P. — Agerpres)
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