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lui pentru mas$ verde Foto . M. Cioc
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BUNE! FRUMOASE! In ziarul de azi

Dar pe ciad in magazine ?"

A

încă din trimestrul viitor"

Tn aceste zile, complexul expozițio- 
nal din Piața Scinteii găzduiește cel 
de-al V-lea Pavilion de mostre — o 
remarcabilă paradă a celor mai noi 
si reușite produse ale industriei noas
tre de bunuri de larg consum, mani
festare de larg interes cetățenesc me
nită să reflecte succesele înregistrate 
in dezvoltarea acestui important sec
tor al economiei, aflat in permanență 
in centrul atenției conducerii partidu
lui și statului nostru. Zecile de mi» 
de modele prezentate aici, intr-o ins
pirată grupare și expunere, constituie 
o mărturie grăitoare a inițiativei si 
eforturilor creatoare ale sutelor de 
mii de muncitori, ingineri și tehni
cieni din industria republicană și lo
cală. din unitățile cooperației mește
șugărești și de consum, ale coopera
ției agricole de producție. Demons- 
trind capacitatea creatorilor și produ
cătorilor noștri de a realiza o impre
sionantă diversitate de produse, la un 
nivel calitativ tot mai înalt ș: la pre
turi accesibile, cel de-al V-lea Pavi
lion de mostre reflectă, totodată, cu 
pregnanță, marile posibilități și re
zerve de care dispune acest sector al 
economiei de a satisface in cit mai 
bune condiții exigențele sporite si 
preferințele in continuă evoluție ale 
populației-

Cu prilejul inaugurării Pavilionului 
de mostre, ca și în scrisoarea adresa
tă unităților economice din domeniul 
producției și desfacerii bunurilor 
de larg consum, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a dat o înaltă apreciere 
realizărilor însemnate obținute de oa
menii muncii in dezvoltarea si per
fecționarea producției bunurilor de 
larg consum, arătind că acestea sint 
rezultatul transpunerii in viață a 
programului elaborat de cel de-al 
X-lea Congres al partidului, care si
tuează pe unul din principalele pla
nuri ale activității noastre economic?, 
sporirea, ridicarea calitativă și diver
sificarea producției de mărfuri de larg 
consum, in vederea îmbunătățirii a- 
provizionârii oamenilor muncii și a 
lărgirii exportului. Totodată, in spi
ritul înaltei exigențe partinice și pre
ocupat îndeaproape de a se obține 
progrese și mai însemnate in activi
tatea industriei bunurilor de larg 
consum, secretarul general al parti-

dului a atras atenția cadrelor de con
ducere, lucrătorilor din acest sector 
asupra lipsurilor și neajunsurilor care 
mai persistă, asupra direcțiilor in 
care trebuie acționat pentru a se asi
gura îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor stabilite in planul 
cincinal, precizind, totodată, că este 
necesar să fie luate măsuri cit mai 
operative pentru introducerea în fa
bricația de serie a modelelor prezen
tate in expoziție, astfel ca ele să poa
tă fi puse intr-un termen cit mai 
scurt la indemina populației.

Am vizitat, in mai multe rinduri. 
prezentul Pavilion de mostre. Peste

VIZITIND
PAVILIONUL
DE MOSTRE

DIN CAPITALA

tot. in sălile de exponate — în fond 
fiecare dintre ele adevărate pavilioa
ne — sute și sute de vizitatori. Une
ori se opresc minute in șir la un 
stand sau altul. Admiră Inspiratele 
modele noi pentru bărbați, femei și 
copii, prezentate de Centrala indus
triei confecțiilor din București, pro
duse care se disting prin calitatea 
stofelor, cit și prin croiala lor moder
nă. tricotajele realizate intr-o impre
sionantă varietate coloristică. Se o- 
prese și cer informații in legătură cu 
caracteristicile tehnico-funcționale ale 
celor mai noi tipuri de aparate de 
radio și televiziune, se informează de 
modul in care pot fi procurate o se
rie din produsele expuse de industria 
locală, ascultă explicațiile producăto
rilor de materiale de construcții sau 
ale chimiștilor in legătură cu ultime
le noutăți din sectoarele respective. 
Fie că este vorba de

sebit manifestat în aceste direcții sau 
de o preocupare anume pentru a afla 
cit mai multe lucruri despre diver
sitatea exponatelor industriei lemnu-- 
lui, industriei alimentare sau unită
ților UCECOM din întreaga țară, a- 
precierile zecilor de vizitatori cu care 
am stat de vorbă sau ale numeroșilor 
cetățeni care au scris in cărțile de 
impresii au fost unanime in a releva 
grija deosebită pe care o acordă par
tidul nostru dezvoltării sectorului 
bunurilor de larg consum, progresele 
incontestabile înregistrate pe linia 
diversificării și îmbunătățirii calității 
producției. Iată, de altfel, și citeva 
opinii.

..Practic nu știi la ce să privești 
mai mult. Totul, subliniez, fără ex
cepție, este plăcut. Sint mindră că 
avem o industrie in măsură să reali
zeze ceea ce ne văd ochii în această 
expoziție. Felicit sincer aceste miini 
de aur ale creatorilor și muncitorilor 
noștri1' (notează in cartea de impre
sii învățătoarea Alina Pop din Bucu
rești). „Este o adevărată revelație să 
privești varietatea confecțiilor pentru 
tineret. îi admir pe realizatori și sper 
ca in curind să mă număr printre 
beneficiarii muncii lor" (ne declară 
Dan Popescu, elev la o școală profe
sională din Brașov). „Consider că este 
cea mai reușită manifestare de acest 
gen de pină acum. Am fost pur și 
simplu impresionată de ceea ce pot 
realiza oamenii noștri. Multe lucruri 
frumoase am văzut și prin magazine. 
Dar prea se epuizează repede. De ce 
nu se fac serii mai mari ?“ (Adriana 
Cocu, Buzău).

Nu puține au fost situațiile — mai 
ales în sectoarele de confecții, trico
taje și încălțăminte — in care in dis
cuțiile avute cu o serie de vizitatori 
a revenit aceeași chestiune : pe cind 
in magazine ? Dar să-i lăsăm pe alți 
vizitatori să-și spună părerea. ..Am 
văzut expuse lucruri minunate în 
sectorul de tricotaje, care fac o deo
sebită cinste creatorilor lor. Nu sint 
neîncrezătoare, dar am vizitat și pre
cedenta expoziție de mostre, unde, 
deși am văzut multe lucruri intere
sante. nu toate au apărui și in ma-

Vlorel SALAGEAN
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PRIORITATE CULESULUI
Șl SEMĂNATULUI!

Timpul frumos din ultimele zile 
a permis intensificarea lucrărilor 
agricole de toamnă. In toate jude
țele se lucrează intens la recoltarea 
și insâmințarea cerealelor de toam
nă. Pină vineri, 24 septembrie, in 
întreprinderile agricole de stat, po
rumbul a fost recoltat de pe 18 la 
sută din suprafețele cultivate, floa
rea-soarelui — 58 la sută, cartofii 
de toamnă — 19 la sută, iar stru
gurii — 21 la sută ; in cooperati
vele agricole porumbul a fost re
coltat in proporție de 17 la sută, 
floarea-soarelui — 61 la sută, sfecla 
de zahăr — 29 la sută, cartofii de 
toamnă — 31 la sută, iar stru
gurii — 11 la sută. în
ceasta perioadă, cea mai mare a- 
tcnțîe trebuie acordată stringerii 
grabnice și fără pierderi a florii- 
soarelui. Or, in cooperativele agri
cole din unele județe printre care 
Dîmbovița. Arad, Bihor, Timiș, Tul- 
cea etc recoltatul florii-soarelui este

a-

foarte intirziat. De asemenea, există 
încă un mare decalaj intre supra
fața de pe care s-a ștrins recolta 
de floarea-soarelui și cantitățile 
treierate, serioase rămînerj in urmă 
constatindu-se îndeosebi in jude
țele Iași. Botoșani. Neamț etc.

De asemenea, in ultimele zile s-a 
Intensificat și ritmul de pregătire 
a terenului și semănatul. Potrivit 
datelor furnizate de minister, pină 
in prezent din terenurile prevăzute 
a se insămința cu culturi de toam
nă s-au făcut arături pe 60 la sută 
din suprafețe in întreprinderile 
agricole de stat și 55 la sută in 
cooperativele agricole. Au și fost 
insămintate 136 500 hectare cu orz, 
grîu. culturi pentru masă vere’? 
etc. Tn unele județe din nordul țării 
— Satu-Mare. Bistrița, Sălaj, Boto
șani. Suceava. Maramureș și altele 
au fost însămințate mii de hectare 
cu griu. Este necesar ca. in zilele 
următoare, să fie intensificate lu
crările de pregătire a terenului și.

pe baza recomandărilor făcute de 
specialiști, sâ se treacă cu toațe 
forțele la semănat. T.i toate zonele 
țârii solul are umiditate suficientă 
ceea ce permite ca să fie lucrat in 
condiții toarte bune. Acest avantaj 
trebuie folosit pentru executarea 
insămințărilor la timp și la un ni
vel calitativ superior ■— elemente 
de cea mai mare însemnătate pen
tru obținerea unor recolte mari in 
anul viitor.

Evident, in această perioadă prio
ritate trebuie să aibă recoltarea 
culturilor tirzii și semănatul cerea
lelor de toamnă. Dar pe măsură ce 
forțele se eliberează trebuie execu
tate și alte lucrări : desecarea te
renurilor cu exces <’ 
insilozarea furajelor 
țiile zootehnice etc.

★ 
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corespondenților noștri 
fășurarea lucrărilor 
toamnă.

de umiditate,
• și construe-

relatări ale 
privind des- 

agricole de

un interes deo- (Continuare in pag. a III-a)
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PATRIOTISMUL
dimensiune
fundamentală

Un anonim?
Ne impresionează, ne captivează evoluțiile spectacu

loase in destinul unui om. Ne place să știm — și e 
firesc să fie așa — că societatea noastră socialistă 
pune in evidentă și fructifică disponibilitățile, uneori 
nebănuite, ale fiecăruia determinind volute neașteptate 
in viața oamenilor. Fii de țărani intrați timid pe poar
ta unei fabrici pentru ca. in scurt timp, să devină 
specialiști, conducători ai proceselor tehnologice... Mun
citori. deveniți, pnn capacitățile lor intelectuale, prin 
sirguință și prin condițiile oferite, savanți... Oameni 
care punindu-și in valoare jd idee, revoluționează o teh
nică, un proces de muncă.. Constructori care, muncind 
în creierul munților. înnobilează peisajul țării, adăugin- 
du-i elementele substanțiale ale industrializării...

Există insă și oameni în viața cărora nu se petrec 
acte de o asemenea spectaculozitate, dar care nu sint 
mai puțin demni de admirația noastră și care ne pot

I PICĂTURA DE CERNEALĂ
captiva, în aceeași măsură, prin stăruința intr-o ocu
pație, prin persistența in exercitarea unei munci ano
nime, intr-o viață anonimă de-a lungul careia, insă, 
grație produsului cumulat al stăruinței lor egale, 
înalță munți de valori.

De curind, m-a emoționat, m-a captivat un asemenea 
om a cărui biografie, insumind aproape 60 de ani, 
poate fi redată in 15 cuvinte : a intrat in uzină acum 
30 de ani și de atunci a muncit ca strungar. Nimic alt
ceva. Doar amănunte. Și ele doar citeva. Iată-le : lu
crează la uzinele „23 August", din 1941, nu numai in 
aceeași secție, dar și pe aceiași 2 metri pătrați. Timp de 
20 de ani a muncit la același strung vechi pe care l-a 
îngrijit, l-a ocrotit lungindu-i viața Cind strungul a- 
cela a imbătrînit de tot i s-ă adus un altul, nou. Pe 
același loc. Lucrează cu el de zece ani și-i prezice încă 
20 de ani de funcționare dacă va incăpea pe miini 
bune după ce el, Dobre Spinoche, va ieși la pensie.

In 30 de ani (aproximativ 10 000 de zile sau 240 000 
de ore) cu ieșit din miinile lui sute de mii. milioane 
de piese strunjite. A fost tot timpul prezent, tot timpul 
gata să execute comenzi oricit de grele, a marcat tot 
timpul, pe spațiul fui de producție, prezența unei exem
plare conștiințe muncitorești. 8 alți strungari au in
trat Za el, pe rind, ucenici, și-au ieșit din cei doi metri 
pătrați cu carnetul de înaltă calificare in buzunarul 
salopetei. In marele edificiu social al uzinei acest om a 
îndeplinit funcția de coloană, de pom secular care a 
rodit mereu ți mereu aceleași fructe mari ți dulci. 
Nimic nu l-a abătut din ciclul diurn al drumului străbă
tut în zori spre uzină, al orelor de stăruință asupra 
strungului. Viața sa de muncă devotată a fost încunu
nată, în ziua sărbătoririi semicentenarului uzinei, de o 
înaltă distincție : Ordinul Muncii.

Credința statornică in valoarea muncii lui, gindul 
statornic al datoriei, conștiința statornică a corectitudi
nii muncitorești, iată un lucru de-a dreptul spectaculos 
care, la proporțiile întregii noastre clase muncitoare, 
a dat naștere marilor rezultate în construcția soda- 
UmulU‘- Mihai CARANFIL

CRONICA

Conlucrarea activa 
cu toate statele lumii

a literaturii noastre
Semnează : Mihai BENIUC, Aurel MARTIN, Petru PO

PESCU, SZASZ lânos, Gheorghe TOMOZEI, Dan ZAM

FIRESCU

ÎNCEPÎND DE LUNI, LA BUCUREȘTI

0 importantă reuniune internațională 
consacrată apărării sănătății

oamenilor muncii
Luni, 27 septembrie 1971, în București, se deschid 

lucrările celei de-a IV-a Conferințe internaționale 
asupra pneumoconiozelor, desfășurată sub înaltul 
patronaj al președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER.

Dorind să prezentăm publicului cititor semnifica
ția acestei manifestări științifice internaționale, am 
solicitat tovarășului 
junct al ministrului 
lui de organizare a 
citeva întrebări.

M ARI AN ANGELESCU. ad- 
muncii, președintele comitetu- 
conferinței, să ne răspundă la

— Pentru o mare par
te dintre cititorii noștri, 
denumirea conferinței 
cuprinde un termen pu
țin cunoscut: pneumoco- 
niozele. Intrucît acest 
termen definește tocmai 
tema importantei mani
festări științifice la care 
vrem să ne referim, 
v-am ruga să expuneți, 
pe scurt, semnificația 
lut.

— Pneumoconiozele sint 
bolile generate de acțiunea 
pulberilor fine, de diferite 
substanțe, asupra plămini- 
lor ; printre cele mai cu
noscute boli din familia 
pneumoconiozelor se nu
mără silicoza, antracoza. 
silicatoza. sideroza, aiu- 
minoza. O dată cu creș
terea necesității de ma
terii prime și dezvoltarea 
activității industriale, au a- 
părut tot mai frecvent ca
zurile de îmbolnăviri profe
sionale, care se încadrează 
in familia pneumoconioze
lor. Gravitatea acestor boli 
a obligat pe specialiștii con-

temporani — ingineri 
medici — să-și sporească 
forturile de investigare co
mună, pentru depistarea in
tegrală a cauzelor și condi
țiilor '’are favorizează apa-

Și 
e-

precum și continuarea cer
cetărilor privind diagnosti
cul precoce al maladiei și, 
în special, criteriile de eva
luare a capacității de muncă 
a bolnavilor. Intre anii 1930 
și 1950 iu fost organizate, de 
către Biroul Internațional al 
Muncii, trei conferințe in
ternaționale pe această 
temă. Este cazul să amintim 
că lucrările primei conferin
țe internaționale, din anul 
1930. s-au desfășurat intr-un 
cadru închis, sub motivul că 
ordinea de zi se referă la 
probleme strict tehnice, cînd 
in realitate s-a urmărit evi
tarea aducerii la cunoștința 
publică a situației grave

R PRTRR CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ 
ASUPRA PNEUMOCONIOZELOR

riția pneumoconiozelor și 
pentru adoptarea celor mai 
complexe și eficiente măsuri 
preventive, tehnice și medi
cale.

încă din anul 1926, la ce
rerea unor organizații și a- 
sociații profesionale, Biroul 
Internațional al Muncii a 
efectuat, cu ajutorul unor 
experți din diferite țări, o 
anchetă asupra situației bo
lilor Drofesionale cauzate de 
praful Industrial și, ca ur
mare. s-a propus înscrierea 
silicozei pe lista bolilor cu 
drept de a fi indemnizate.

existente în problema îm
bolnăvirilor de silicoză, de 
teama unor mișcări reven
dicative muncitorești. Dacă 
lucrările primelor două con
ferințe s-au limitat la pro
bleme legate de silicoză, cu 
ocazia celei de-a treia con
ferințe. organizate la Syd
ney în anul 1950. au fost a- 
bordate aspecte ale tuturor 

bolilor profesionale generate 
de pulberile industriale, de
numite generic pneumoco- 
nioze.

— Am dori să ne vor
biți, pe scurt, despre

preocupările existente in 
țara noastră in domeniul 
prevenirii și combaterii 
îmbolnăvirilor de pneu- 
moconioze.

— Obligativitatea luării de 
măsuri pentru asigurarea u- 
nor condiții corespunzătoa
re de muncă, fără risc de 

îmbolnăviri profesionale, re
zultă din însăși legea fun
damentală a țării — Consti
tuția Republicii Socialiste 
România — precum și din 
sistemul legilor, hotăririlor 
și reglementărilor emise in 
acest -cop. Pentru realiza
rea condițiilor necesare, ca 
și pentru asigurarea bazei 
materiale a unui program 
de măsuri eficient, anual 
sint alocate și cheltuite im
portante sume de bani. 
După cum se știe, pentru 
ansamblul măsurilor de pro
tecția muncii, au fost chel- 
tuiți in cincinalul 1960— 
1965 circa 5 miliarde lei, iar 
in cincinalul 1966—1970 cir
ca 7 miliarde lei.

Urmărirea modului cum 
se aplică măsurile de pre
venire a îmbolnăvirilor pro
fesionale și continua perfec
ționare a acestor măsuri 
fac obiectul activității unor 
organe anume create, pre
cum și a unor institute de 
specialitate. Jn acest sens, 
menționez înființarea

Plasindu-se sub semnul unor trăsă
turi distinctive — principialitate, 
consecvență, dinamism, spirit de ini
țiativă — politica externă a țării 
noastre pornește de la premisa ma
joră a adincirii și multiplicării rela
țiilor de prietenie cu toate țările so
cialiste, corespunzător intereselor re
ciproce și ale cauzei generale a a- 
propierii, prieteniei și unității țâ
rilor care făuresc noua orinduire. 
Procesul constant de amplificare a 
legăturilor cu toate țările socialiste, 
de dezvoltare a relațiilor bilaterale și 
multilaterale pe plan economic, po
litic, diplomatic, tehnieo-științific, 
cultural și in alte domenii și-a gă
sit o semnificativă ilustrare și in 
săptămina trecută.

Din bogatul ei calendar spicuim or
ganizarea la Moscova, la Expoziția 
internațională a materialelor de con
strucții, a unei „Zile a României", care 
s-a bucurat de mult succes ; intîlni- 
rea de la Varșovia dintre președin
tele Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și președintele Uniunii 
Centrale a Sindicatelor din Polonia, 
care au trecut in revistă posibilitățile 
de extindere a colaborării dintre cele 
două organizații obștești, dintre oa
menii muncii români și polonezi ; 
convorbirile româno-bulgare de la 
Varna dintre președinții comitete
lor de stat ale planificării 
România și 2 
Giurgiu — intre ministrul român al 
energiei electrice și cel bulgar al 
industriei grele, cu care prilej 
s-au discutat probleme ale colaboră
rii și cooperării economice, inclusiv 
proiectul complexului hidrotehnic din 
zona Islaz-Somovit ; vizita unor spe
cialiști români in agricultură in 
R.P.D. Coreeană și vizita unor spe
cialiști cubanezi in domeniul mine
lor. combustibilului și metalurgiei in 
România ; consfătuirea de Ia Bucu
rești a reprezentanților Academiilor 
de Științe din țările socialiste ; orga
nizarea la Sofia, sub președinția unui 
reurezentant al tării noastre, a ..Zi
lelor Medicale Balcanice"; vizita de
legației Uniunii Ziariștilor din Iugo
slavia — ca tot atitea aspecte con
crete ale dezvoltării continue, in 
viața de zi cu zi, a raporturilor de 
fructuoasă conlucrare dintre Româ
nia și celelalte țări socialiste.

In același timp, România socialistă 
acționează in vederea dezvoltării re
lațiilor cu celelalte state, indiferent 
de regim social, pentru extinderea

. din
Bulgaria și de la

cooperării internaționale — ca impe
rativ al coexistenței pașnice, necesi
tate obiectivă a progresului fiecărei 
țâri in parte și al civilizației umane 
în general. La baza relațiilor sale 
externe, România așează respectul 
strict al principiilor suveranității și 
independenței naționale, neamestecu
lui in treburile interne, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, al 
excluderii forței sau amenințării cu 
forța in raporturile interstatale — 
cu convingerea profundă că aceasta 
răspunde dezideratelor esențiale ale 
instaurării unui climat de încredere, 
securitate și pace in lume.

Sint aspecte care au fost subli
niate în mod pregnant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul pre
zentării scrisorilor de acreditare de 
către ambasadorul R. F. a Germaniei 
și ambasadorul Republicii Costa Rica 
ca și in cuvintarea rostită la aduna
rea festivă de la uzinele „23 August".

Promovarea relațiilor cu statele a- 
vind orinduiri social-politice diferite 
și-a găsit, de asemenea, variate ilus
trări. In București a avut loc sem
narea memorandumului privind coo
perarea in domeniul folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice intre 
România și S.U.A. : semnalăm, de a-, 
semenea, vizitele unor personali
tăți guvernamentale române in R. F. 
a Germaniei și Maroc, prezența in 
capitala țării noastre a unor dele
gații ale Ministerului Sănătății Pu
blice și Securității Sociale din Franța 
și a municipalității orașului Paris, a 
secretarului de stat pentru educație și 
știință din Marea Britanie și a unor 
deputați britanici și chilieni, a secre
tarului de stat la Ministerul Coope
rării Economice al R.F. a Germaniei, 
a savantului atomist american Glenn 
Seaborg. care a fost distins cu titlul 
de doctor honoris-causa al Universi
tății din București și primit de pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Președintele Nixon a pri
mit pe ambasadorul României in 
S.U.A., iar la Caracas s-a deschis, 
pentru prima dată, o expoziție eco- 
nomico-industrială românească. In 
Siria s-a anunțat intrarea in func
țiune a primului complex minier din 
acest stat, important obiectiv econo
mic realizat în cooperare cu țara 
noastră.

Fără a epuiza agenda unei singure 
săptămîni, această bogată suită -le 
exemple, din sfere de activitate 
atit de variate, ilustrează pregnant

Romulus CAPLESCU

(Continuare in pag. a Vil-a)

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele poporului, guvernului chilian și al meu personal, mulțu

mesc Excelenței Voastre și prin intermediul dumneavoastră poporului 
român și Consiliului de Stat pentru călduroasele felicitări transmise cu 
prilejul zilei naționale a Republicii Chile.

La rîndul meu, doresc ca relațiile de prietenie dintre Chile și Româ- 
și intensifice în continuare, în folosul popoarelor 
în lume.

nia sâ se dezvolte 
noastre și al păcii

SALVADOR ALLENDE
Președintele Republicii Chile

Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
unei

Interviu realizat de 
Gh. SASARMAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Excelenței
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru felicitările adresate cu 

prilejul celei de-a 150-a aniversări a independenței Republicii Costa Rica.
JOSE FIGUERES FERRER 

Președintele Republicii Costa Rica
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înalta responsabilitate 
a comunistului pentru 

înfăptuirea politicii partidului

Dezvoltarea conștiinței 
socialiste - obiectiv primordial 
al activității ideologico-educative

Consacrată dezbaterii sarcinilor ce 
vin organelor și organizațiilor de 
artid in vederea aplicării programu- 
Li de educare comunistă a oameni- 
r muncii elaborat de tovarășul 
icolae Ceaușescu, plenara lărgită cu 
:tivul a Comitetului județean de 
irtid Brăila a scos in relief înalta
;ponsabilitate comunistă a partici- 
nților, a întregii organizații jude
le pentru făurirea și dezvoltarea 
îștiînței inaintate a omului societă

ții noastre. La lucrările plenarei a 
’uai narii tuvaroșu) l-inii Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului

Calda adeziune față de măsurile a- 
doptatc, exigența comunistă in ana
lizarea activității desfășurate au 
imprimat întregii dezbateri un 
-pint combativ, revoluționar, a relie
fat voința fermă a organizației 
de partid din județul Brăila de a da 
viață prețioaselor măsuri inițiate de 
secretarul general al partidului. In
formarea prezentată de tovarășul 
Nicolae Mihai, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Biuila, a analizat multilateral activi
tatea politico-ideologică si cultural- 
educativă a organelor și organizații
lor de partid și, sub conducerea lor, 
a organizațiilor obștești și a institu
țiilor de artă și cultură din județ. 
Dezbaterile pline de învățăminte din 
adunările generale deschise ale or
ganizațiilor de bază și din plenarele 
lărgite ale comitetelor de partid au 
permis adoptarea unor ample pla
nuri de masuri, menite să concure 
la ridicarea activității educative la 
nivelul dictat de cerințele făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Cei peste 10 000 de comuniști 
care au luat cuvintul cu prilejul a- 
cestor adunări, exprimind gindu- 
rile și voința tuturor membri
lor organizației de partid jude
țene Brăila, au propus numeroa- 
se măsuri menite să îmbogățească 
și să ridice eficiența propagandei și 
agitației, mamiestniau-și noiarirea ae 
a nu precupeți nici un efort pentru 
ca planurile adoptate să lie integral 
înfăptuite. Profunda analiză critica și 
autocritică a modului in care au func
ționat și au fost dirijate diferitele 
compartimente ale activității ideoio- 
gice a îngăduit biroului comitetului 
județean ae partid sa prezinte in lava 
activului concluzii judicioase in ve
derea eradicării lipsurilor constatate, 

propună un complex de măsuri 
bine gindit urmărind să imprime 
vieții spirituale a județului un ritm 
trepidant, in consonanță cu cerințele 
intensificării procesului de educație 
comunistă a poporului. Pornindu-se 
de la constatarea că in unele orga
nizații de baza viața de pârtia nu s-a 
desfășurat in strictă conformitate cu 
prevederile normelor statutare, ceea 
ce a alterat cadrul prielnic educării 
partinice a membrilor acestora, s-a 
cerut organizațiilor de partid să ac
ționeze pentru a ridica rolul adunări
lor organizațiilor de bază ca școală in 
care se formează miiitanți pe țarini 
social, pentru a folosi mai eficient 
sistemul de repartizare a sarcinilor 
poLitice, pentru integrarea și angaja
rea tuturor comuniștilor in munca 
organizațiilor de partid. Intr-un cu- 
vmt, s-a insistat ca întregul arsenal 
dc forme și mijloace ale muncii pon
tice și organizatorice de pârtia să 
servească din plin operei de formare 
a trăsăturilor omului nou.

Spiritul analitic, responsabil, rele
varea lără reticență a lipsurilor și 
criticare a celor care se lac vinovat 
de ele, preocuparea de a găsi căiie 
pentru perfecționarea activității au 
constituit nota dominanta a informă
rii, au imprimat dezDaterilor o ținu
tă principială, combativitate parti
nică.

Subliniind rolul activității politico- 
ideologice a organizațiilor ae partid 
de a lorma și moaela caractere, to- 
varășii Mișu Grigore, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Brăila, și Alexandru Gagu, secretarul 
Comitetului de partid ae la uzina 
..Progresul", au insistat asupra nece
sității de a se combate stăruitor orice 
tendințe de subapreciere a muncii 
educative. Nu se poate spune că or
ganizațiile de partid nu au situat in 
centrul preocupărilor problemele po
litice și economice, dar uneori se 
manifestă o încredere exagerată in 
măsuri cu caracter administrativ și 
au totdeauna se face insistent apel la 
mijloacele propagandistice, educative, 
verificate de viață. Alteori, s-a dat 
dovadă de îngăduință față de abate
rile unor salariați, printre care și 
membri de partid. Ne-am mulțumit, 
n unele cazuri, a menționat primul 

secretar al Comitetului municipal de 
partid Brăila, să lăsăm educarea a- 
cestora pe seama... sancțiunilor apli
cate pe linie de serviciu, organizațiile 
de partid trecind cu indiferență pe 
ingă încălcări ale disciplinei tehno

logice și sociale. Concluzia desprinsă 
de biroul comitetului municipal de 
partid din analiza unor asemenea 
i apte este că nu toți membrii săi au 
fost, in orice împrejurare, la înălți
mea exigențelor înalte pe care le 
pune conducerea partidului, așa incit, 
ei nu au oferit totdeauna un bun 
exemplu pentru organizațiile de bază 
pe care le îndrumă.

Munca de partid este prin exce
lență o muncă politică, ea se desfă
șoară nu cu mașini, utilaje și 
rețete tehnologice, ci în mijlo
cul oamenilor, al producătorilor 
de bunuri materiale și al crea
torilor de valori spirituale. Această 
idee a fost puternic scoasă in evi
dență de tovarășul Radu Ciucă, se
cretar al comitetului județean de 
partid. Spunem adesea că sintem in 
campanii. Dar oare in sectorul de 
care" răspundem in cursul unei anu
mite campanii nu ne putem preocupa 
mai activ de munca de partid, de ac
tivitatea de propagandă, de educația 
oamenilor ? De multe ori unii dintre 
noi ne mulțumim doar să raportăm 
pe cite hectare s-a insămințat, s-a 
cules, cite tractoare au funcționat, 
neglijind insă să controlăm felul cum 
organizațiile de partid iși exercită 
i olul conducător, acțiunile ce le în
treprind pentru dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor.

In cuvintul lor tovarășii Dumitru 
Bălan, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar județean, Cristache Moldoveanu, 
secretarul Comitetului de partid de 
la I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
Gheorghe Poteraș, secretarul Comite
tului de partid de la Șantierul Naval 
Brăila, Anghel Avram, președintele 
comitetului județean de cultură și 
artă, Mihai Cristescn, procuror șef al 
Procuraturii județului Brăila, au re

levat, pe bună dreptate, că un comu
nist care lucrează in fruntea unei 
t-ecții, a unul sector, in aparatul de 
stat sau intr-o instituție dc cultură 
nu are dreptul să uite nici o clipă 
că este înainte dc toate un om po
litic. că lui îi revin înalte responsa
bilități pentru înfăptuirea întocmai a 
tuturor hotârlrilor partidului de către 
întregul colectiv cu care lucrează. In 
județul Brăila există o rețea densă 
de așezăminte culturale — teatrul 
municipal, casa județeană de creație, 
muzee, biblioteci, ansambluri artisti
ce. cenacluri literare. în fiecare lăcaș 
de cultură activează membri de par
tid. întrebarea care se pune — a spus 
unul dintre participant!! la discuții — 
este dacă pretutindeni comuniștii 
și-au înțeles menirea, dacă fiecare 
dintre ci se afirmă, activ șl consec
vent ca promotor al pozițiilor ideo
logice ale partidului. Faptul că tea
trul local a prezentat unele piese 
lipsite de mesaj educativ, că la între
prinderea cinematografică județeană, 
la centrul de librării și difuzare a 
cărții, la casa județeană de creație 
au prevalat criteriile comerciale in 
dauna celor educaiiv-estetice, că la 
unele cenacluri literare s-au difuzat 
poezii evazioniste, rupte de realități
le noastre sociale, vădește că mai 
sint membri de partid care nu-și în
deplinesc îndatorirea esențială de a 
milita neobosit pentru ca linia parti
dului să fie înfăptuită fără nici un 
fel de abatere.

In această ordine de idei, mai mulți 
vorbitori, printre care tovarășii Eu
gen Nistor. președintele C.A.P. Tra
ian, Gheorghe Săraru, secretarul co
mitetului de partid din comuna Tu- 
fești, Gheorghe Vodă, secretarul co
mitetului de partid de la C.A.P. Tă- 
taru, Constantin Ghiorghiosu, secreta
rul comitetului de partid de la 
I.S.C.M. Chișcani, referindu-se la 
experiența proprie, au prezentat nu
meroase fapte ilustrind necesitatea 
orientării și conducerii intregii munci 
politico-educative de către organi
zațiile de bază ale partidului. Este 
indiscutabil, s-a arătat in cadrul 
dezbaterilor, că atunci cind or
ganizațiile de bază țin in mină toate 
pirghiile muncii ideologice, cind le

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Brăila

dirijează și le folosesc cu pricepere, 
in strinsă legătură cu necesitățile rea
le ale locului de muncă, rezultatele 
nu intirzie să se arate. Dar pentru ca 
organizația de bază să conducă efec
tiv întregul proces de inriurire a 
conștiinței maselor, de formare a 
trăsăturilor omului nou, este necesar 
ca fiecare membru de partid să fie 
un exemplu in producție și in viața 
de toate zilele, să arate pe viu, prin 
propria sa poziție față de muncă, față 
de proprietatea obștească, față de cei 
din jurul său, cum trebuie lucrat și 
trăit in chip socialist

In marea majoritate a unităților e- 
conomice din județul Brăila princi
pala pondere o deține tineretul. Fie
care al șaselea cetățean din județ 
frecventează școli de diferite grade.

Abordind in cuvintul lor problema
tica complexă a educării tineretului 
pentru muncă și prin muncă, tovară
șii Timotei Petride, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar județean, 
Corneliu Petrea, directorul liceului 
din însurăței, și Alexandru Coadă, 
prim-secretar al comitetului județean 
al U.T.C., au relevat direcțiile menite 
să jaloneze activitatea dedicată creș
terii responsabilității tineretului față 
de muncă, față de învățătură, ale co
relării procesului instructiv cu cel e- 
ducativ, și al amindorura cu viața, 
cu practica socială și cu producția.

Plenara lărgită a comitetului ju
dețean a încununat o amplă și apro
fundată dezbatere care timp de două 
luni a polarizat atenția comuniștilor, 
a întregii populații din județul Brăi
la. Peste tot s-au întocmit programe 
laborioase al căror obiectiv funda
mental este ridicarea muncii ideo- 
logice-educative la cote și mai înalte, 
in concordanță cu stadiul atins de 
dezvoltarea generală a țării. Așa cum 
au arătat tovarășii Profira Duiu, loc
țiitoare a secretarului Comitetului 
orășenesc de partid Făurei, Gheor
ghe Burlui, președintele Consiliului 
județean al sinaicatelor, Fiorica Is
pas, președinta Comitetului județean 
al femeilor, important este acum să 
se acționeze cu fermitate pentru în
făptuirea celor stabilite. De altfel 
dezbaterile au aratat că organi
zațiile de partid și, sub condu
cerea lor, organizațiile de masă și 
obștești, instituțiile de cultură se 
află angajate intr-o intensă activitate 
îndreptată spre realizarea planurilor 
de măsuri privind îmbunătățirea 
muncii politico-educative.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul EMIL 
BODNARAȘ, care a subliniat că pro
gramul de educare comunistă apro
bat de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. are o însemnătate crucială nu 
numai pentru sfera muncii ideolo
gice, ci și pentru dezvoltarea intregii 
activități a partidului, pentru întregul 
proces de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
țara noastră. Rețin atenția spiritul 
combativ, exigent, revoluționar al a- 
cestor documente, adevărat model de 
fermitate comunistă, care reflecta 
înalta responsabilitate a partidului 
nostru pentru bunul mers al trebu
rilor in toate sectoarele vieții so
ciale. Regăsim in aceste documente 
stilul de muncă al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Înalta sa competență in 
conducerea partidului și a statului, 
bazată pe o cunoaștere profundă a 
vieții sociale și economice a patriei, 
deosebita sa capacitate de a descifra 
fenomenele care apar in fiecare do
meniu al operei de făurire a socia
lismului, precum și înalta sa răspun
dere pentru dezvoltarea ascendentă, 
pe toate planurile, a României. Se 
desprind, de asemenea, spiritul de 
combativitate, exigența, fermitatea pe 
care conducerea partidului, secreta
rul său general le manifestă în înlă
turarea oricărui neajuns care ar pu
tea îngreuna procesul de aplicare a 
hotăririlor partidului, a politicii sale 
de ansamblu. Acest spirit trebuie să 
ne călăuzească in întreaga noastră 
activitate.

Munca educativă pentru ridicarea 

nivelului ideologic, teoretic al co- 
muniștilor este o problemă de marc 
însemnătate, de deosebită răspundere 
și cu exigențe unice. Cu alit mai 
mult cu cit de această dată nu este 
vorba numai de ceea ce ii preocupă 
pe comuniști pentru a-și îndeplini in 
cele mai bune condiții rolul in socie
tate. Problema ce o dezbatem pri
vește un cadru mult mai larg. Este 
vorba de toți oamenii muncii din 
țara noastră. Ridicindu-și propria sa 
capacitate de lucru, nivelul ideologic, 
teoretic al membrilor săi, partidul 
țintește să facă să iradieze și mai 
puternic influența sa in rindurile în
tregului popor pentru a-i intâri 
coeziunea, pentru a-l îngădui să pă
șească cu mai bune realizări in a- 
ceastă nouă etapă care stă sub sem
nul sarcinilor trasate de cel de-al 
X-lea Congres al partidului nostru : 
construcția societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Vorbitorul a dat o apreciere po
zitivă rezultatelor obținute de orga
nizația județeană Brăila pe toate tâ- 
rimurile producției materiale, in do
meniul social, cultural și in viața ob
ștească, relevind că ea cuprinde oa
meni dc o reală capacitate', cu o 
bogată experiență revoluționară, cu 
simț partinic, combativ, și că dispune 
de tot ceea ce e necesar pentru a se 
situa in primele rinduri ale vastei 
acțiuni pentru intensificarea pe un 
front larg a intregii activități ideolo
gice.

Așa cum au evidențiat însă dezba
terile, in procesul de educație și de 
dezvoltare a conștiinței socialiste mai 
persistă serioase neajunsuri. De aceea 
autocritica in plenară putea fi mult 
mai profundă, mai ales că unii mem
bri de partid, care au deținut funcții 
de răspundere in organe de stat din 
Brăila, au abdicat de la îndatoriri 
elementare de oameni, de cetățeni.

Măsurile luate in ultimii ani de 
partid pentru perfecționarea condu
cerii vieții sociale, pentru generali
zarea principiului muncii colective și 
atragerea maselor la actul de con
ducere socială urmăresc să înlăture 
orice urme de birocratism, să adin- 
cească democrația noastră socialistă. 
Adunările generale ale salariaților, 
expresie concludentă a democrației 
muncitorești, creează condiții priel
nice pentru desfășurarea unor pro
funde dezbateri critice, pentru con
fruntarea de opinii in vederea găsi
rii celor mai bune soluții.

în acest cadru, programul pentru 
îmbunătățirea muncii politico-ideolo- 
gice capătă o semnificație mai largă, 
noi cuprinderi, intrucit orientează 
preocupările organizațiilor de partid 
spre probleme de importanță primor
dială privind dezvoltarea teoriei și 
practicii construirii socialismului.

In continuare, vorbitorul a expus 
pe larg preocupările partidului pri
vind aplicarea consecventă a princi
piului 'centralismului democratic in 
viața de stat și economică, pentru 
amplificarea democrației socialiste și 
întărirea disciplinei civice. Activita
tea politico-ideologică are menirea, 
printre altele, de a ajuta masele 
largi să conducă mai bine statul, sâ 
determine evoluția intregii vieți so
ciale, pentru că nu ajunge numai a- 
firmarea acestor principii, ci ele tre
buie aproiundate și însușite, incit 
fiecare cetățean să fie in stare să le 
înfăptuiască conștient.

Subliniind necesitatea cultivării 
spiritului muncitoresc, revoluționai, 
caracteristic societății noastre in care 
clasa muncitoare constituie clasa con
ducătoare, vorbitorul a arătat că 
uzina formează un alt spirit decit 
biroul, iar acest spirit de uzină, 
acest spirit muncitoresc, de înalta 
conștiință revoluționară, trebuie pro
movat de fiecare activist de partid.

Refei’indu-se la stilul de lucru al 
organelor și organizațiilor de partid, 
vorbitorul a insistat asupra necesi
tății ca activiștii cu munci de condu
cere să se afle permanent in mijlocul 
maselor — condiție fundamentală 
pentru creșterea eticienței muncii po
litice. Stilul de muncă trebuie să 
întrunească elementul de compe
tență. A conduce inteligent înseam
nă a împărți rațional răspunderile, 
atribuțiile și competențele, a nu 
face treburi care revin altora, pen
tru că substituirea, preluarea de a- 
tribuții retează inițiativa, creează 
sentimentul umilitor al inutilității, 
birocratizează relațiile intre oameni. 
Noi concepem conducerea colectivă 
intr-o manieră modernă, care stimu
lează capacitatea oamenilor și pune 
in valoare marile lor potențe crea
toare. Un asemenea for de opinie 
cetățenească se poate forma și dez
volta numai pe baza unei solide pre
gătiri politice și ideologice. De aici 
desprindem incă o semnificație a am
plului program inițiat de secretarul 
general al partidului pentru educarea 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor.

Necesitatea ridicării nivelului poli
tic și ideologic al membrilor de 
partid, ca și al celorlalți oameni ai 
muncii, rezultă, totodată, din cerința 
înțelegerii aprofundate a complexi
tății vieții internaționale, a fenome
nelor cu care este confruntată azi 
mișcarea comunistă și muncitorească 
mondială, din cerința însușirii temei
nice a principiilor aflate la baza poli
ticii externe a partidului și stalului 
nostru.

în final, tovarășul Emil Bodnaraș 
și-a exprimat convingerea că orga
nizația județeană de partid Brăila iși 
va consacra toate forțele realizării 
in cele mai bune condiții a sarcinilor 
rezultând din programul de măsuri 
adoptat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea activității de educație mar
xist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii.

Plenara a adoptat un amplu plan 
de măsuri privind îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice. Apoi, in a- 
plauzele entuziaste ale participanți- 
lor, a fost aprobat textul unei tele
grame adresate C.C. AL P.C.R., TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se arată printre altele : „Asi
gurăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că toți comuniștii din ju
dețul Brăila. întregul activ de partid 
ru vor cunoaște răgaz pentru inten
sificarea eforturilor de ridicare la un 
nivel superior a activității de edu
care comunistă a oamenilor muncii, 
pentru traducerea cu succes in viată 
a tuturor sarcinilor ce ne revin din 
luminosul program stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră".

Paul RADOVAN

Desfășurată la numai citeva zile 
după vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Caraș-Severin, 
cu ocazia sărbătoririi a 200 de ani 
de existență a „Cetății de foc" 
a Reșițel, plenara lărgită a comi
tetului județean de partid, consa
crată dezbaterii programului de per
fecționare a activității ideologice și 
de educare politică a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, adoptat dc 
conducerea partidului nostru, a pri
lejuit o analiză pătrunsă de înalt 
spirit combativ, principialitate și exi
gență, de evaluare fertilă a mijloa
celor și căilor de înfăptuire a sarci
nilor trasate de partid in acest do
meniu. Exprimindu-și hotărirea de a 
milita cu perseverență pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, pentru făurirea omului nou, 
participanta la dezbateri s-au an
gajat să-și subordoneze întreaga ac
tivitate împlinirii exemplare a sar
cinilor ce 1° revin in construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. La lucrările plenarei a par
ticipat tovarășul Mihai Dalea. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Climatul combativ, exigent, orien
tat spre analiza critică și autocriti
că a neajunsurilor semnalate in a- 
dunările generale deschise ale orga
nizațiilor de bază și in plenarele co
mitetelor de partid care au dezbătut 
programul de educație comunistă, a 
fost imprimat incă de la început dez
baterilor de substanțiala informare 
prezentată de tovarășul ing. Tran
dafir Cocirlă, prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Bo
gată in conținut, abordind deschis, la 
obiect, cauzele neimplinirilor din via
ța spirituală a județului, evaluind 
cu matură responsabilitate modalită
țile menite să asigure îmbunătăți
rea muncii educative pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, informarea a prefigurat — 
prin caracterul ei principial, partinic 
— atit spiritul critic ascuțit al dis
cuțiilor, cit și măsurile temeinic fun
damentate adoptate in final. Eviden
țiind atmosfera de intensă eferves
cență politică, de activitate construc
tivă. stimulată de recentele documen
te de partid, de prețioasele indica
ții și imbolduri la o muncă calita
tiv superioară, date de secretarul ge
neral al partidului, sintetizind bogă
ția de idei cuprinsă in propunerile 
formulate in cadrul dezbaterilor an
terioare, informarea a jalonat, totoda
tă. căile perfecționării intregii munci 
politico-educative din județ. Este de 
reținut, intre altele, inițierea unor 
măsuri și acțiuni eficiente in scopul 
creșterii rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid in 
domeniul activității politico-educati
ve ; sporirea eficienței și rolului e- 
ducativ al adunărilor de partid, im- 
primindu-se acestora un inalt spirit 
de principialitate și combativitate re
voluționară : ■ dezbaterea și aprofun
darea documentelor'de partid și de 
stat, a cuvintărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in strinsă legătură cu pro
blemele pe care le ridică infăptuirea 
sarcinilor economice, politice și so
ciale in județ ; îmbogățirea conținu
tului de idei și creșterea combativi
tății învățămintului de partid, asigu
rarea unei structuri mai omogene a 
cercurilor de studiu, diferențierea a- 
cestora in funcție de specificul fie
cărei unități, concomitent cu o mai 
atentă selecționare și pregătire a pro
pagandiștilor. De asemenea — inclusiv 
la sate — se va urmări revitaliza- 
rea unor forme ale muncii politico- 
educative ce și-au dovedit eficiența : 
brigăzile arțistice. gazetele satirice 
etc., precum și întărirea rolului e- 
ducativ al adunărilor generale ale 
cooperatorilor. Alte măsuri vizează 
intensificarea muncii de educare co
munistă a membrilor organizațiilor de 
tineret, sindicat, femei ; atragerea 
sistematică a cadrelor de conducere 
din economie la munca politico-edu- 
cativă de masă ; îmbunătățirea acti
vității instituțiilor de artă și cultu
ră ; intensificarea muncii ideologice 
in instituțiile de invățămînt. O aten
ție deosebită va fi acordată educării 
maselor in spiritul cimentării relații
lor de prietenie frățească dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare. al patriotismului și interna
ționalismului socialist.

— Partidul nostru a considerat și 
consideră activitatea politico-ideolo
gică și cultural-educativă ca o parte 
componentă inseparabilă, de mare în
semnătate, a operei de edificare a 
noii orinduiri, a spus, in cuvintul său. 
tovarășul Ion Cozmuța, secretar al/ 
Comitetului orășenesc de partid Oțe
lul Roșu. Sensul fundamental al îm
bunătățirii acestei activități constă in 
ridicarea ei la nivelul rezultatelor ob
ținute în celelalte domenii ale con
strucției socialiste, astfel incit con
știința socialistă să-și exercite cu 
mai multă putere și eficiență rolul 
atit de important pentru progresul 
multilateral al țării.

Masele cele mai largi ale po
porului trebuie sâ acționeze conștient 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor ce se ridică in procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate — au subliniat prof. Eugen 
Someșan și Petru Răuț, secretarul 
comitetului de partid, primarul co
munei Lăpușnlcel. Iată de ce ac
tivitatea pentru transformarea con
științei oamenilor constituie ea în
săși unul din obiectivele de sea
mă ale construirii noii societăți și, 
totodată, o pirghie principala în e- 
forturile pentru realizarea sarcinilor 
stabilite de partid in toate domeniile 
vieții economice și sociale. Țelurile 
înscrise in programul de educare co
munistă converg spre înfăptuirea 
consecventă a măsurilor stabilite in 
acest sens de Congresele al IX-lea și 
al X-lea ale P.C.R., constituie o con
tinuare, pe un plan superior, și o îm
bogățire a acestora. La realizarea lor 
trebuie să-și aducă o contribuție spo
rită teatrul, mișcarea artiștilor ama
tori, brigăzile de răspindire a cu
noștințelor cultural-științifice.

Pentru a se asigura ridicarea nive
lului calitativ al muncii politico-ideo
logice și cultural-educative — au ară
tat tovarășii Nicolae Anghelolu, 
secretarul comitetului de partid de Ia 
Combinatul siderurgic Reșița, șl Tri
fon Cioată, șeful secției de propagandă 
a comitetului județean de partid — nu 
este suficient să ne limităm la con
troale, la evidențe statistice privind 
numărul cursanțllor, al lecțiilor pre
date, cum adesea mai procedează unii 
activiști, printre care și membri ai 
comitetului județean de partid. Este 
necesar un dialog viu, direct cu ma

sele, participarea efectivă a membri
lor organelor conducătoare de partid 
din județ — de la toate eșaloanele 
— la propaganda prin conferințe, la 
conducerea unor cercuri ale învăță- 
mlntulul de partid.

Măsurile supuse dezbaterii între
gului partid subliniază cu toata cla
ritatea că factorul hotăritor pentru 
îmbunătățirea muncii de educare co
munistă a maselor este ridica
rea continuă a rolului conducător al 
partidului in toate domeniile activi
tății politico-educative, creșterea răs
punderii și exigenței • organelor și 
organizațiilor de partid in îndruma
rea acestei activități. Cum iși înde
plinesc, bunăoară, rolul de școală a 
educației comuniste adunările gene
rale ale organizațiilor de bază? Cum 
sint folosite variatele mijloace ale 
muncii politice și cultural-educative 
de masă, in ce măsură reușesc ele 
să mobilizeze, să pună in valoare e- 
forturile creatoare ale oamenilor 
muncii, știut fiind că activitatea po- 
litico-educatlvă trebuie să fie pușâ 
in slujba îndeplinirii exemplare a sar
cinilor trasate de partid in toate sec
toarele vieții economice și sociale ?

Analizind aceste probleme, to
varășii Florian Jula, muncitor la 
întreprinderea minieră „Banatul". 
Ilaralambie Surdei, maistru la Uzi
na constructoare de mașini Reșița, 
Nicolae Vuc, secretarul comitetului 
de partid de la I.A.S. Reșița, au a- 
rătat că persistența unor acte de in
disciplină in producție — absențe ne
motivate, intirzieri, nerespectarea 
procesului tehnologic, lipsa de grijă 
pentru întreținerea utilajelor — se 
datoresc în bună măsură spiritului 
călduț, de cocoloșire a lipsurilor, de 
escamotare a precizării răspunderilor 
in unele adunări de partid, insuficien
tei combativități a muncii educative. 
De aceea, organizațiile de partid vor 
trebui să intensifice activitatea poli
tico-ideologică. să folosească forme 
și mijloace educative cu o mai mare 
forță de influențare, să acționeze cu 
mai multă perseverență pentru ridi
carea rolului adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază și al învăță
mintului de partid, ca principal ca-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 
de partid Caraș-Severin

dru al desfășurării muncii de edu
care comunistă.

Condiție esențială pentru formarea 
a noi contingente de cadre' capabile 
să asigure progresul construcției so
cialiste în patria noastră, perfecțio
narea activității vizind educarea po
litico-ideologică și moral-cetățeneas- 
că, îmbinată armonios cu pregătirea 
științifică de specialitate a tuturor 
oamenilor muncii și îndeosebi a ti
neretului a constituit un punct cen
tral al dezbaterilor. Asupra acestuia 
s-au oprit, intre alții, tovarășii Nico
lae Lipschner, secretar al comitetului 
județean U.T.C.. Nicolae Păunescu, 
inspector general al Inspectoratului 
județean de invățămînt, care au sub
liniat că neajunsurile ce se manifestă 
in activitatea de educare a tinerei 
generații sint o consecință a slăbirii 
îndrumării și controlului muncii or
ganizațiilor U.T.C. de către organi
zațiile de partid. Nu e suficient sa 
consemnăm atitudinile necorespunză
toare ale unor tineri, manifestările 
de cosmopolitism, de dispreț față de 
muncă, de dezinteres față de colec
tivitate. mentalități incompatibile cu 
concepția noastră despre lume și so
cietate. Intransigența față de influ
ențele ideologiei și moralei burgheze 
trebuie să se îmbine cu o muncă e- 
ducativă plină de pasiune pentru cul
tivarea convingerilor comuniste, a 
devotamentului față de marile idea
luri ale partidului.

In cuvintele vorbitorilor a răzbătut 
puternicul ecou pe care recentele in
dicații și îndrumări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu le-au avut in rin- 
dul oamenilor muncii din județ. E- 
vocînd tradițiile revoluționare ale 
muncitorimii din Reșița și Oțelul 
Roșu, ale organizațiilor de partid din 
județul Caraș-Severin, tovarășele lu- 
liana Duda, profesoară la Liceul in
dustrial din Reșița, și Cornelia Csat- 
los, directoarea Căminului cultural 
din Teregova, au arătat că tot ce s-a 
înfăptuit pe aceste meleaguri este o- 
pera comună a oamenilor muncii 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități, care trăiesc .și 
muncesc intr-o indisolubilă unitate 
și frăție, exprimindu-și hotărirea 
de a milita cu neabătută consecvență 
pentru infăptuirea politicii marxist- 
leninisle a partidului, pentru educa
rea maselor populare, Îndeosebi a ti
nerei generații, in spiritul patriotis
mului socialist, al internaționalismu
lui proletar.

Mai mulți vorbitori, între care 
Traian Loghin, procuror-șef al jude
țului, și Persida Cătană, președinta 
comitetului județean al femeilor, 
s-au referit la diferite aspecte ale 
eticii comuniste și echității sociale — 
cărora recentele documente le acor
dă o atenție deosebită — insistând 
asupra necesității de a se promova o 
poziție fermă in combaterea orică
ror fenomene de parazitism social, a 
tendințelor de căpătuială, a încercă
rilor de a obține cîștiguri fără mun
că. In această ordine de idei, ei s-au 
referit la necesitatea sporirii rolului 
organizațiilor de partid in întărirea 
legalității socialiste, ca și in forma
rea unei opinii publice intransigente 
față de manifestările antisociale, fata 
de încălcările normelor etice ale so
cietății noastre.

In euvintarea rostită în încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul MIHAI 
DALEA a subliniat că dezbaterea 
de către întregul partid a căilor de 
perfecționare a activității ideologice 
și politico-educative a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
— program de excepțională valoare 
teoretică și practică — are o semni
ficație deosebită in viața partidului, 
a societății noastre socialiste. Ea este 
menită să contribuie, prin mobiliza
rea înțelepciunii, experienței și ener
giei creatoare a tuturor comuniștilor, 
prin valorificarea bogatelor tradiții 
revoluționare ale partidului nostru, 
la desfășurarea unei vaste acțiuni de 
educare a maselor largi ale poporu-. 

lui în spiritul intransigenței comu
niste față de lipsuri, al unei munci 
pasionate in slujba intereselor funda
mentale ale națiunii, ale patriei.

Făcind, in continuare, o cuprinză
toare trecere in revistă a succeselor 
obținute de poporul nostru in anii 
construcției socialiste, vorbitorul a 
subliniat că remarcabilele realizări 
pe planul producției, al vieții eco
nomice, și-au găsit reflectare in ri
dicarea continuă a bunăstării mate
riale și culturale a întregului popor, 
în schimbarea radicală a condițiilor 
de munca și existență, in adincile 
transformări ce au avut loc in struc
tura socială. înfăptuirea însuflețitoa- 
relor obiective ale actualei etape isto
rice in care a pășit România nu poa
te fi asigurată decit prin munca con
știentă, pasionată, clar orientată a co
muniștilor, a întregului popor, activi
tatea pentru transformarea conștiin
ței oamenilor devenind ea însăși 
unul din obiectivele de seamă ale 
făuririi noii societăți.

Apreciind principialitatea, spiritul 
de combativitate și exigența parti
nică in care s-au desfășurat dezbate
rile atit in organizațiile de partid ale 
județului, cil și in plenară, vorbito
rul a evidențiat însemnătatea pro
punerilor formulate și a insistat asu
pra perseverenței cu care organiza
ția de partid județeană trebuie să se 
îngrijească de eliminarea carențelor 
existente in domeniul activității po
litico-ideologice, de intensificarea ac
tivității educative pentru întărirea 
disciplinei muncii, a spiritului de 
răspundere pentru apărarea și dez
voltarea avutului obștesc. Trebuie 
combătută cu fermitate poziția ne
principială, tolerantă, a acelor cadre 
de partid care, prin atitudinea lor, 
încurajează manifestările antisociale, 
iar organelor de justiție, la rindul 
lor, li se cere mai multă principiali
tate și promptitudine in sancționarea 
celor care încalcă legea.

Astăzi, cind conducerea pe baze 
științifice a intregii vieți economice 
și sociale, cunoașterea și aplicarea 
creatoare a legilor obiective ale fău
ririi noii orinduiri constituie o con
diție fundamentală a progresului so
cietății noastre — a spus in conti
nuare vorbitorul — capătă o impor
tanță deosebită problemele activității 
teoretice, ale înarmării activului de 
partid și de stat, a cadrelor de con
ducere din toate sectoarele, a tuturor 
oamenilor muncii, cu principiile fun
damentale ale învățăturii marxist-le- 
niniste, ale politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român. In 
această ordine de idei, vorbitorul a 
reliefat însemnătatea contribuției 
teoretice și practice pe care o aduce 
conducerea partidului, secretarul său 
general, la soluționarea problemelor 
complexe de care depinde accelera
rea mersului înainte al societății 
noastre, aCcentuind că activitatea 
desfășurată pe acest tărim reprezintă 
un aport remarcabil la dezvoltarea 
creatoare a marxism-leninismului.

După ce s-a referit la unitatea dia
lectică dintre sarcinile naționale și 
cele internaționale ale partidului, 
vorbitorul a arătat că politica externă 
a partidului nostru — caracterizată 
prin principialitate, dinamism, pro
fund spirit internaționalist — a adus 
României un inalt prestigiu pe plan 
internațional. în acest context, vor
bitorul a subliniat largul ecou de 
care se bucură eforturile consecvente 
ale partidului nostru consacrate adin- 
cirii prieteniei frățești cu toate țările 
socialiste, unității tuturor țărilor so
cialiste. refacerii și întăririi coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, pen
tru promovarea cauzei socialismului 
și păcii.

Subliniind, în continuare, că apli
carea consecventă a măsurilor de îm
bunătățire a activității politico-ideo
logice și educative este menită să 
ducă la întărirea rolului conducător 
al partidului in societate, la întrona
rea mai fermă in relațiile dintre oa
meni a principiilor eticii și compor
tării comuniste, tovarășul Mihai Da
lea a insistat asupra sarcinilor ce 
revin organizațiilor de partid in di
recția sporirii eficienței practice a 
activității lor educative, asupra ce
rinței ca ele să-și orienteze in mai 
mare măsură eforturile spre întărirea 
vieții interne de organizație, crește
rea forței de inriurire a exemplului 
personal al comuniștilor, îmbogăți
rea conținutului învățămintului de 
partid, a muncii culturale de masă. 
In același timp, organizațiile de par
tid trebuie sa-și concentreze atenția 
asupra îmbunătățirii muncii educative 
in rindul tineretului, asupra ridicării 
la un nivel superior a contribuției 
școlii, a tuturor instituțiilor de cul
tură, la formarea in spirit revoluțio
nar a tinerei generații.

Adeziunea și aprobarea unanimă 
de care s-au bucurat măsurile preco
nizate de conducerea partidului pen
tru îmbunătățirea activității politico- 
ideologice și cultural-educative — a 
spus in încheiere vorbitorul — hotă
rirea cu care toți membrii de partid, 
toți oamenii muncii au pornit la in
făptuirea programului de educare co
munistă reprezintă chezășia realizării 
sale in cele mai bune condiții. La a- 
ceasta va contribui, neîndoielnic, și 
indeplinirea riguroasă a planurilor 
de măsuri elaborate in acest sens in 
județul Caraș-Severin, controlul exi
gent al forurilor de partid privind 
modul de realizare a acestora.

După adoptarea planului de mă
suri supus dezbaterilor plenarei a 
fost adresată o telegramă C.C. AL 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se arată, între 
altele : „Hotăririle adoptate in ple
nara noastră vor contribui nemijlocit 
la creșterea permanentă a rolului 
conducător al organizațiilor de partid 
in toate domeniile, la ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a intregii 
activități politico-ideologice și cultu
ral-educative de masă, la întărirea 
frăției oamenilor muncii de toate na
ționalitățile din județul Caraș-Seve
rin. Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, îmbunătățind munca politico- 
educativă, conferindu-i un înalt spirit 
de combativitate, exigență și matură 
responsabilitate, vom contribui la în
făptuirea prevederilor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al partidului, 
vom realiza sarcinile suplimentare 
încredințate nouă cu prilejul recentei 
dumneavoastră vizite in județ".

Marla BABOIAN 
Ioan VLANGA

IFAPTUL 
'DIVERS 
j Tripleta
I morfino- 
| manilor
IDe curînd organele miliției 

Capitalei l-au surprins pe Gus
tav Gerhard Shar (str. Petre 
Marion 48) in timp cc Încerca 

I sâ comercializeze 240 fiole de 
I morfină. în urma cercetărilor 
• întreprinse „pe firul" acestei a- 
I faceri s-â stabilit că el le cum

părase de la Elena Amela (str. 
Petre Marion 37). Aceasta le 
sustrăsese de la o rudă apro- 

I piață, care era bolnavă. Alte 110 
fiole, provenite din aceeași 
sursă",-au fost descoperite a- 

Icasâ la medicul pensionar Emil 
Martiniu. Toate fiolele cu pri
cina au intrat in „custodia" mili- 

Iției, iar traficanții vor suferi ri
gorile legii.

I Salutul 
din mers

Acum citeva zile, pe șoseaua'^
I ce duce spre Vălenii de Munte'- 
Ia avut loc un accident grav. Șo

ferul Gh. Dinescu, aflat la vola
nul IMS-ului nr. l—PH—5224, 
proprietatea Întreprinderii de 

Imorărit Prahova, a văzut pe 
marginea șoselei un cunoscut și 
a vrut să-l salute. Cum acesta 

Inu l-a observat, conducătorul 
auto s-a aplecat pe parbriz și a 
strigat salutul mai tare. In clipa

I respectivă a pierdut controlul 
volanului și mașina s-a prăvă
lit pe un mal abrupt, distrugin- 
du-se. Șoferul in stare de comă 

Ia fost internat in spitalul din 
Vălenii de Munte.

| Fazanii 
I din pădurea 
Fulga

I In pădurea Fulga, situată în

I preajma orașului Vînju Mare, 
Asociația județeană Mehedinți a 
vinătorilor și pescarilor sportivi 
a înființat, la începutul acestui

Ian, o crescătorie modernă de fa
zani. In această toamnă, mii de 
fazani din efectivele crescăto- 
Iriei vor fi lansați spre pădurile 
mehedințene. Pentru această ac
țiune, vînătorii de prin partea 
locului, buni gospodari ai fon-- 

I durilor destinate activităților ci
negetice, merită toată lauda.

| închideți
I robinetele!
’ Nu demult, un anunț apărut 
Ila Tirgoviște din inițiativa edili

lor de la l.J.A.C.G.T. Dîmbovița 
ii. asigura pe locuitorii orașului

Ică, in sfirșit, „vor primi apă fără 
restricție". Curioși, aceștia au 
dat imediat fuga să se convingă. 
Dar robinetele, care, se pare, nu 

Ierau la curent cu anunțul res
pectiv, au bolborosit ceva, înțe
les probabil numai de conduce- 

Irea l.J.A.C.G.T. și... au tăcut ! 
Oricit au fost sucite și răsucite, 
ele n-au putut fi înduplecate să 
slobozească nici măcar o pică-

I tură de apă. La puțin timp după 
I aceasta insă, pe bulevardul 
• „Castanilor", lăsată să curgă o 
Izi întreagă la voia intimplării, 

apa potabilă depășise cota tro
tuarelor. De unde se vede că la 
Tirgoviște sint deschise nu nu
mai robinetele promisiunilor, ci 
și cele ale neglijenței. Cine ia 
măsuri să se închidă ?

Satul
I împleti- i- 

| torilor
I Așezat pe Valea Someșului, 

satul Var din județul Sălaj nu 
are nici 200 de case. Fiecare

I dintre ele este însă un adevărat 
atelier de împletituri artistice. 
Ar fi greu să înșirăm obiectele 
făurite, din nuiele obișnuite de

I salcie, de miinile indeminatice 
ale locuitorilor acestei așezări 
care au ridicat o îndeletnicire a-

I parent banală la rang de mește
șug, moștenit — după cum sus
ține septuagenarul Simion Te- 
glaș — din tată in fiu. Cert este

Ică împletiturile ce imită artistic 
diferite obiecte sint acum cunos
cute nu numai în Sălaj, ci pină

I departe peste granițele țării. Și 
această faimă este cit se poate 
de firească. Pentru că este îm
pletită cu hărnicie și talent.

I După
I2200000 
| de km
I Festivitate la întreprinderea de I 

transporturi din Piatra Neamț : i 
întâmpinat de colegii săi cu bu
chete de flori, conducătorul auto | 

IGavril Ilioaia pășea, după 44 ,
de ani de muncă, in rindul pen
sionarilor. în această perioadă,

Iei a parcurs 2 200 000 km, dis- 1 
tanță egală cu înconjurul Pă- I 
mintului pe Ia Ecuator de 50

Ide ori. Peste un milion de kilo- I 
metri i-a străbătut, in 20 de i 
ani, cu o singură mașină, care 
a suferit doar patru reparații ca-

Ipitale, in loc de nouă. De cind 
s-a urcat la volan, n-a avut nici I 
un accident de circulație. După

icum se vede, un adevărat bu- ’ 
chet de recorduri. Un exemplu | 
elocvent de ceea ce înseamnă 
dragoste pentru meserie.

Rubricd redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID

i cu sprijinul corespondenților I 
■ „Scînteii".
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PRIORITATE CULESULUI
Șl SEMĂNATULUI!

Vagoane care-și 
„construiesc**

singure drumul
Dar nu trebuie neglijată nici una din lucrările care asigură producția anului viitor

ILFOV: Mii de cetățeni
pe șantierele de desecare
Tn această perioadă, m județul Ilfov, 

dîndu-șe prioritaie recoltării și însă- 
mințărilor, nu sint neglijate nici lu
crările de. care depinde gospodări
rea judicioasă a fondului funciar, a 

ttregii suprafețe 
•nte. In ultima 

băltirii apei i 
umiditate, cu 
puse, nu au 
<au au fost cult 
nate suprafețe de teren, cee. 
la diminuarea substanțială a 
'or. In județul Ilfov, numai 
en excesul de umidita! „ ... ,..........
însămi nțarea unei suprafețe de 35 000 
ba teren agricol.

In urma unui studiu amănunțit, a 
rezultat că pe ansamblul județului 
sînt afectate de excesul de apă circa 
135 mii hectare, pentru care s-au sta
bilit o seamă de măsuri. Pe o supra
față de 34 mii hectare se vor executa 
lucrări de desecări și irigații, in siste
me mari, din fonduri centralizate, iar 
pe restul se vor efectua amenajări cu

și 
toate 
puiuț

de teren exis- 
ani. din cauza 

a excesului de 
eforturile de- 

fi cultivate, 
parțial. însem-

recolte- 
in acest 

a împiedicat

PROGRAM REDUS ?

Această „girafă', în stare să pre
gătească pentru insilozare mori can
tități de furaje, a devenit un fel de 
♦ocătoare „la zi". Conducerea coo
perativei agricole din Brogadiru, ju
dețul Ilfov, a hotorit să lucreze nu
mai citeva ore dimineața, atît cit 
este necesar pentru hrana animale
lor pe o zi. Și totuși, unitatea mai 
jsre de însilozaf 1 000 tone de furaje 

Foto : M. Cioc

posibilitățile locale ale județului 
comunelor respective. In primo ur
gență au fost începute lucrările de 
desecări pe o suprafață dc 30 000 hec
tare, lucrări ce se efectuează cu forțe 
si mijloace locale și cu sprijinul sta
tului.

Animați de dorința de a 
agriculturii toate suprafețele 
teren fertile afectate dc apă. zeci de 
mii de cetățeni, tineri și vîrstnici. iau 
parte la acțiunile de desecări organi
zate in 25 de localități.

Comitetul județean U.T.C. a organi 
zaț trei șantiere județene ale tineretu 
lui in localitățile Mitreni, Călugăreai 
și Manasia, unde s? lucrează intens la 
-âpatul canalelor de scurgere a apei. 
Concomitent au fost deschise șantiere 
de lucru și in alte localități, unde, de 
asemenea, a fost efectuat un volum 
mare de lucrări.

Pe șantierul de la Mitreni din 
Lunca Argeșului, pentru redarea agri
culturii a celor 600 hectare afectate de 
apă. s-au angajat să lucreze peste 
4 000 de tineri din întreprinderile și 
instituțiile orașului Oltenița. Aici, in 
afară de canalele secundare, se va 
săpa un canal principal, pe o lungi
me de aproape 19 km. și vor fi dislo
cați 72 000 mc de pămint.

In mod exemplar a fost organizată 
munca in comuna Moara Vlâsiei. Pen
tru desecarea celor 1 400 hectare este 
nevoie să se disloce 24 000 mc de 
pămint. Pentru ca lucrarea să fie 
executată in cel mai scurt timp s-a 
'■abilit ca fiecare locuitor, inclusiv sa- 
lariații care lucrează in alte locali
tăți dar locuiesc in comuna respec
tivă. să disloce cite 9 mc de pămint. 
Pină acum au fost efectuate șanțuri și 
canale pe o lungime de 2 500 m, care 
totalizează un volum de aproape 15 000 
mc pannni. urmind ca la începutul 
lunii noiembrie întreaga lucrare să fie 
terminată. O amplă concentrare de 
forțe există și pe șantierele de îmbu
nătățiri funciare de la Călugăreai, Iz
voarele. Valea 'Mâcrișului. Tunari- 
Dimieni și altele, unde comitetele co
munale de partid, consiliile populare 
și conducerile unităților agricole au 
înțeles răspunderea ce.Ie revine și se 
ocupă cu seriozitate de antrenarea tu
turor cetățenilor la efectuarea dese
cărilor.

Rezultatele puteau fi mult mai bune 
dacă exemplele amintite căpătau un 
caracter de generalitate. Or. dintr-o 
analiză succintă rezultă că într-o se
rie de localități afectate de apă. cum 
sint cele din Daia, Butimanu, Armă- 
șeșli, Bolintin-Vale, Balotești, Das- 
călu ș. a., lucrările nu se desfășoară 
in mod corespunzător.

Desigur, trebuie să se acorde prio
ritate lucrărilor de recoltare a cultu
rilor tirzii și insămînțării griului la 
timpul optim Dar pe măsură ce o 
parte din forțe se eliberează de la lu
crările de sezon, acolo unde apa băl
tește pe întinse suprafețe este posibil 
și necesar ca printr-o bună organizare 
a muncii să se execute și canalele și 
șanțurile necesare. Chibzuință gospo
dărească se impune cu atît mai mult 
cu cit e nevoie de un volum mare de 
muncă pentru a face față tuturor lu
crărilor prin folosirea judicioasă a 
forțelor și mijloacelor existente.

GATA DE AȘTEPTARE

De ce nu lucrează aceste semănători ? Un răspuns limpede la această în
trebare nu am primit. Mecanicul secției de mecanizare pretinde că ingi- 
nera-șefă a cooperativei agricole din Naipu, județul Ilfov, nu le-a indicat 
unde să lucreze. Și mai spunea că terenul este moale și nu se poate pre
găti semănatul. Dor Io cooperativa agricolă din Letca Nouă, care dispune 
de aceleași condiții, se lucra din plin la pregătirea terenului pentru semănat

olt: Fără rabat la calitatea
semințelor!

In judelui Olt recoltarea cultu
rilor tirzii se desfășoară intr-un 
ritm susținut. Pină la 23 septembrie, 
culesul porumbului se executase pe 
35 000 ha. ceea ce înseamnă 35 la sută 
din suprafața cultivată in cooperati
vele agricole, iar recoltarea florii- 
soarelui se efectuase, pe 14 860 ha. 

la sută din suprafața pre
dările de pregătire a te

renului. ca .și semănatul propriu- 
zis. decurg insă anevoios. Să vedem, 
la concret, cum stau lucrurile.

E-te adevărat că timpul a intirziat 
executarea unor lucrări agricole. Dar 
altele sint cauzele care determină ca 
semănatul orzului să se desfășoare 
in mod lent. Este vorba de deficien
tele care există in asigurarea cu să
mință. La cooperativele agricole 
Oporelu, Comănița. Vîlcele, Iancu 
Jianu și Dăneasa. bunăoară, canti
tăți însemnate de sămință de orz si 
chiar de griu au fost 
De asemenea, 
de orz și griu la întreprinderea de 
valorificare a cerealelor, acțiune 
prevăzută a se încheia pină la 
13 septembrie, decurge extrem de 
anevoios. Din cele 2 700 tone griu 
prevăzute a se schimba, abia s-au 
preluat de către cooperativele agri
cole 300 tone, iar din cele 600 tone 
orz s-au ridicat numai 180. Coopera-

depreciate.
schimbarea seminței

I

a

tiva agricolă Slăveni. bunăoară, unde 
există o fermă specializată in pro
ducerea de semințe, nu a ridicat 25 
tone griu de sămință. Cooperativa 
agricolă Băbiciu nu a preluat 20 tone 
de sămință de orz pe care trebuia s-o 
procure de la C.A.P. Cilieni. De ce 
această situație ? In multe locuri se 
afirmă -că pînâ Ia semănat mai este 
timp. Dai' ce timp poate să fie cinci 
din această lună a mai rămas doar o 
săptămină.

O serie de probleme se ridică și în 
legătură cu calitatea semințelor. La 
cooperativele agricole Tufeni, Giuvă- 
î’âști. Voineasa, Mărgăritești, buleti
nele de analiză pentru griu și orz a- 
testă calitatea slabă a 
blema seminței este, 
nerezolvată. Planul 
aprobat in ședința cu 
gricUItură prevedea ca. în județul 
Olt. semănatul orzului să se încheie 
pină la 17 septembrie a.c. Dar pină 
acum această lucrare nu s-a executat 
decit pe circa 25 la sută din suprafața 
planificată. Este timpul să se acțio
neze energic pentru recuperarea 
rapidă a răminerilor in urmă, pentru 
încheierea semănatului in epoca 
optimă.

seminței. Pro- 
așadar. încă 
de măsuri 

activul din a-

Emllfan ROUĂ
corespondentul „Scînteii'
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BUZĂU

Ce fac autoca
mioanele

cind nu merg?
Tn ultimele trei zile. în județul Bu

zău, suprafețele recoltate cu floarea- 
soarelui au crescut de la 11 000 la 
13 400 hectare, adică 64 la sută din to
tal. iar la porumb de la 8 000 Ia 11 000 
hectare, adică aproape 20 la sută din 
total.

în cooperativele agricole există spa
ții de depozitare suficiente. De ase
menea, bazele de recepție dispun de 
suficiente magazii, pătule etc., incit 
ee pot stoca 3 000 tone floarea-soa- 
relui și 7 000 tone porumb mai mult 
decit se prevăzuse in plan. Directo
rul I.V.C. Buzău, inginer Gheorghe 
Popescu, ne-a asigurat că pentru nici 
un kilogram din cele ce trebuie 
preluate nu există probleme de în- 
magazinare. Din păcate, la bazele de 
recepție, nu sosesc decit mici canti
tăți din cele care trebuie aduse de 
cooperativele agricole. Astfel, au fost 
recepționate doar 2 300 tone de po
rumb, față de cel puțin 10 000 care 
trebuiau și puteau fi transportate 
pină la ora actuală. C.A.P. Rușețu 
a recoltat porumbul de pe 330 hec
tare. Cele 360 tone care trebuiau a- 
duse în bazele de recepție întîrzie să 
sosească. De ce ? Se acuză lipsa mij
loacelor de transport. Dar coopera
tiva dispune de 6 camioane și un 
tractor cu două remorci. Ce fac a- 
ceste camioane dacă nu trans
portă recolta ? Foarte puțin au li
vrat și cooperativele agricole din 
Zoița, Zărnești și altele. Nu e mai 
puțin adevărat că graficele de preda
re. întocmite de I.V.C. cu cooperative
le agricole, prevăd începutul preluării 
la 25 sept. a.c. De ce nu mai devre
me ? „Așa-i obiceiul*', ni se răspunde. 
Din păcate, obiceiul este în contradic
ție cu operativitatea. La floarea-soa- 
relui recoltarea a început mai demult, 
iar cantitățile recoltate sînt mari. 
Totuși, livrările în baze sînt mici, de 
numai 10 500 tone, față de 43 000 tone 
contractate. Cooperativele agricole 
RoSeți, Cotu Ciorii, Limpeziș nu au 
transportat la baze 
de floarea-soarelui.

In aceste zile, 
tării, depozitării

niei un kilogram

succesul recol- 
produselor de

pinde de organizare, de operativitate. 
Este necesar ca în aceste 
conducerile cooperativelor agricole, 
cit 
a 
in

zile atit

și specialiștii direcției generale 
agriculturii să acționeze hotărit 
această direcție.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii"

Prima dimineață cu 
iz primăvăratic a aces
tui an a intrat în halele 
Uzinei de vagoane din 
Turnu-Severin o dată cu 
șuieratul unei loco
motive care smulgea 
din Ioc un șir de va
goane a căror înfăți
șare stirnea interesul 
privitorilor ocazionali și 
fireasca lor întrebare : 
„Ce destinație au ?“ 
Forma arhitectonică a 
vagoanelor nu era din
tre cele obișnuite. Ci
neva se apucase să în
figă ramuri de salcie, 
eu frunze mici, abia 
ivite. in platformele 
primelor vagoane de 
după locomotivă.

Construite pentru pri
ma dată in țara noas
tră la Turnu-Seve
rin. purtind marca dis
tinctivă M.E.V.A., va
goanele sint ingenios 
concepute, destinate a- 
nume pentru transpor
tul de piatră utilizată 
la lucrările de dublare 
a căilor ferate. Din tre
nurile formate din ast
fel de vagoane, piatra 
pentru noile terasamen- 
te nu mai e descărcată 
pe linia veche, in gră
mezi, pentru a fi apoi 
transportată cu roaba și 
împrăștiată manual pe 
linia nouă, așa cum se 
proceda anterior. Tre
nul se deplasează cu 
viteză redusă și fiecare 
vagon, ne rind, așterne 
piatra direct pe făgașul 
noii linii de cale fe
rată, intr-un strat uni
form, concasal. conform 
necesităților.
— Dozatoarele vagoane
lor — îmi spunea ingi
nerul Viorel Rașca — 
sint înzestrate cu ace 
indicatoare, care mar
chează 4 poziții de func
ționare. Cu ajutorul a- 
cestora se reglează 
deschiderea dozatoare
lor in funcție de volu
mul de piatră care e 
necesar să fie descărca i. 
Tn raport cu deschide
rea dozatoarelor și eu 
viteza de deplasare a 
vagonului, se poate as
tenie un strat de piatră 
de grosime variabilă, 
intre 0,5 și 2 m^c. pe 
metru liniar. Fiecare 
vagon are o capacitate 
de încărcare de 50 de 
tone, iar modul in care 
este descărcat, cu mij
loace mecanizate, con
tribuie la economisirea 
muncii manuale a zeci 
de oameni.

— Față de proiectul 
de la care s-a pornit, 
ați contribuit cu ceva 
in timpul construcției 
prototipului acestui va
gon la îmbunătățirea 
caracteristicilor sale teh
nice ?

— Studiind caracte
risticile funcționale ale 
prototipului de vagon 
aproape terminat, am 
descoperit noi posibi
lități de a-1 îmbunătăți
— îmi spune inginerul 
Viorel Pașca. Am re- 
proiectat mecanismele 
de acționare a sectoa-

se

n\c.

relor dozatoare, axele 
de comandă ale doza- 
1 oarelor și frina auto
mată. îmbunătățirile au 
dus la o descărcare 
mai rapidă a vagonu
lui și au creat posibi
litatea să circule cu o 
viteză orară cu 20 de 
km mai mare decit 
prevedea proiectul. 
Cind am pornit să per
fecționăm prototipul de 
vagon, s-a pus o pro
blemă spinoasă. Cal
culele arătau că avem 
nevoie de cel puțin 15 
zile, lucrind in ritm 
normal, pentru efectua
rea reproiectărilor. Va
gonul insa era planifi
cat să intre in pro
ducție cu 7 zile mal 
devreme decit terme
nul pe care ni-I arătau 
calculele noastre. Pro
ducția bătea la 
cum se spune. Tn 
ceasta împrejurare 
s-au conturat in mo
dul cel mai elocvent 
trăsăturile morale ale 
comuniștilor din colec
tivul nostru. Inginerii 
V. Turturea, M. Hir- 
șova, D. Croitoru, I. 
Scinteie, tehnicienii și 
muncitorii din cadrul 
serviciului de concep
ție, cu toții au dat do
vadă nu numai de in
ventivitate tehnică, dar 
și de abnegație, de e- 
roism, de spirit de sa
crificiu. Ne-am organi
zat activitatea in 3 
schimburi, am lucrat 
fără întrerupere și am 
reușit să ducem cu bine 
la capăt lucrarea de 
reproiectare. producția 
dc serie puțind să în
ceapă normal, Ia data 
planificată.

Conform calculelor 
efectuate de specialiști, 
prin utilizarea ușilor 
tipuri de vagoane, ope
rațiunile aferente con
stituirii stratului adec
vat de piatră pe km de 
linie ferată nou con
struită se realizează in 
prezent de 4—5 ori mai 
repede decit după ve
chile procedee. Așadar, 
o contribuție la creș
terea eficienței investi
țiilor. la scurtarea ter
menelor de dare in fo
losință a noilor dru
muri de fier din țara 
noastră. Este un exem
plu de rezolvare teh
nică remarcabilă a 
nuia din imperativele 
puse de dimensiunile 
construcției societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate : continua
creștere a valorii mun
cii efectuate intr-o u- 
nitate de timp dată, o 
reproiectare dinamică 
a relației ce se stabi
lește intre om și scur
gerea ireversibilă a 
timpului. E dn timp cu 
totul nou, a cărui mă
sură nu o mai consti
tuie durata zilelor, ci 
este dată de inteligen
ța umană, de expan
siunea creativității. E- 
xistă in mod cert sem
nele unui asemenea

ușă,
a-

li

K ■ ■ ■ ■
Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteii' (Urmare din pag. I)

Fructele Bistriței
să ajungă tot frumoase

la consumator
Județul Bistrița-Nâsăud este cu

noscut ca unul din marii producători 
de fructe ai țârii. Pentru acest mo
tiv, în orașul Bistrița a fost dat in 
folosință anul trecut unul din cel? 
mai moderne silozuri frigorific? din 
țară, cu o capacitate de inmagazinar? 
de 3 000 tone fructe proașpete. Deși 
planul de insilozare a fructelor (mere 
si pere) pentru anul in curs este de 
3 600 tone, la I.P.V.I.L.F. Bistrița vor 
fi depozitate și păstrat? pină in pri
măvară circa 5 500 tone. Cum ? Pe 
lingă capacitatea silozului din Bi.-- 
trița. întreprinderea a amenajat si 
Dregătit o serie de beciuri in locali
tățile Nâsăud. Bîrgău, Lechinta. Bra
niștea. Șieu si altele. Dezinfecția si 
curățenia lor a fost terminată, aștep
tând doar fructele pentru iernare.

Campania de recoltare a fructelor 
» început cu mult mai devreme in 
acest an față de anii precedenți. ina- 
inte de coacerea completă a fructe
lor. ceea ce face să se elimine pro
cesul d? putrezire la o parte din 
ele. datorită coacerii excesive și li
vrării in timpul culesului și transpor
tului. apoi rezistența lor la păstrare 
este mai mare.

Deși complexitatea actualei cam
panii de toamnă reclamă o mare con
centrare a forțelor de muncă pentru 
recoltarea porumbului. cartofilor, 
sfeclei și la insămințân, cooperati
vele agricole, ca și unitățile agricole 
de stat, au avut grijă să organizeze 
munca de recoltare a fructelor de 
asa manieră ca finalizarea acțiunii 
că nu treacă de prima decadă a lunii 
octombrie. Un ajutor prețios _ îl oferă 
în această perioadă școlile. Numai la 
T.A.S. Bistrița lucrează zilnic, in ca
drul programului de practică, cile 300 
elevi

Ritmul recoltării fructelor are ° 
desfășurare din ce in ce mai in
tensă in cooperativele agricole de 
producție. în frunte rituîndu-se uni
tățile din Bistrița, Dorolea, Braniștea,

altele. Pînâ în 
I.P.V.I.L.F. Bis- 
20 la sută din

Chiraleș. Lechinta și 
prezent, in depozitele 
trița a intrat peste 
recolta acestui an. Nici întreprinde
rii? de sta! nu stau mai prejos. Pro
ducția fructelor aflate in stoc fiind 
de 35 la sută din totalul recoltei. In 
•aceste condiții, livrările către benefi
ciari au inceput și 
eu ritmicitate. I.A.S. 
pediat 1 500 tone 
cele 2 200 tone fructe ce 
livrate Capitalei.'I.P.V.I.L.F. a trimis 
deja 150 tone, urmind ca în perioada 
următoare să expedieze, pe lingă 
cantitățile destinate Bucurestiului. 
un important volum de fructe spre 
județele Constanța. Prahova. Brașov 
și Galați.

Unele deficiențe, manifestate în se. - 
torul de transporturi auto. îngreunea
ză însă preluarea fructelor de la 
producători, iar altele, din transpor
turile feroviare. împiedică expedierea 
la beneficiari. Zilnic, la întreprinde
rea de legume și fructe, sosesc doar 
2—3 autocamioane pentru fructe, fața 
de necesitățile de 5 ori mai mari re
clamate de unități. Se pare că în 
afara faptului că mijloacele de trans
port sint solicitate in agricultură, se 
manifestă o serie de deficiențe în or
ganizarea transporturilor pe care 
autobaza din Bistrița are datoria să 
le înlăture în cel mai scurt timp.

Livrările la export efectuate de 
I.A.S. Bistrița au întimpinat greutăți 
prin faptul că vagoanele R.C.F. pen
tru încărcare cu gheață au sosit de
fecte Ia rampă. Pe lingă aceasta, 
in gara Bistrița s-a acordat ca loc 
de încărcare a fructelor o rampă 
necorespunzătoare. La insistențele 
I.A.S.. de a schimba locul de încăr
care într-o altă zonă, conducerea 
gării răspunde prin... tăcere.

Mlhai BtZU
corespondentul „Scînteii'

se desfășoară 
Bistrița a ex- 
fructe. Din 

trebuie

gazine. Cred în sinceritatea celor care 
nii-au spus că. de exemplu, gama co- 
loristică a tricotajelor va putea fi în- 
tilnită și in comerț. Aștept acel mo
ment și-i voi felicita din toată ini
ma !“ (Viorica Tînțăreanu, studentă. 
București). „Dacă in București mai 
poți găsi cite ceva din ce iți incintă 
privirile in această splendidă expozi
ție. in provincie reușești acest lucru 
in mod intimplător. De ce oare im
presionanta varietate de creații pen
tru copii — pur și simplu nemaivăzu
tă pină acum de mine — sau de con
fecții pentru bărbați nu o intilnim și 
in magazinele din țară ?“ (Victoria 
loan, funcționară, Slatina). „Tot ce 
se expune este foarte interesant, fru
mos și. mai ales, la prețuri convena
bile. Din nou am văzut expuse la 
sectorul încălțăminte reușite produse 
asortate : pantofi, poșete, mănuși, 
cordoane. Este, de altfel, o dovadă 
din multe altele că organizatorii ex
poziției sint preocupați îndeaproape 
și de formarea gusturilor cumpărăto
rilor. Cred insă că e necesar ca aceas
tă inițiativă a producătorilor să se e- 
ialeze și în rafturile magazinelor". 
(Constanța Radovici, economistă. 
București). „Cit timp am cîștiga dacă 
s-ar găsi în magazine confecțiile ex
puse — reușite demne de autentice 
case de mode1' (Ianoș Pustany, tehni
cian. Cluj).

Sint justificate asemenea păreri ? 
în buna măsură, da — răspund deopo
trivă reprezentanții industriei și co
merțului cu care am stat de vorbă, 
întrucit a existat înainte tendința de 
a se prezenta in expoziții fantezii ale 
creatorilor rupte dc realitate, pentru 
care nu se asigura, uneori, o pregă
tire materială corespunzătoare. Cum 
se prezintă lucrurile din acest punct 
de vedere Ia prezentul Pavilion de 
mostre ? — l-am întrebat pe tov. 
Ovidiu Drăgoi, directorul pavilionului.

— Propunindu-și să reflecte dez
voltarea susținută a industriei bunu
rilor de larg consum din țara noas
tră, sector care se bucură de o aten
ție deosebită din partea conducerii 
partidului, actuala expoziție se defi
nește a fi cea mai importantă dintre 
toate cele similare organizate pină 
acum : datorită numărului de expo
nate, faptului că s-au prezentat 
numai produse care au asigurată 
baza tehnico-materială pentru a fi 
fabricate, că se urmărește aflarea 
preferințelor cetățenilor, ale clienți- 
lor. Colecția prezentată în expoziție

de către fiecare unitate producătoare 
este unică, valabilă in întregime atit 
pentru piața internă, cit și pentru 
export.

— Este vorba, deci, și de un carac
ter de lucru al expoziției.

— De un pronunțat caracter de lu
cru ! Pe lingă încheierile de contrac
te cu comerțul și perfectarea unor 
schimburi de mărfuri cu alte țări, se 
desfășoară și un amplu program de 
manifestări privitoare la problemele 
de producție, ambalare, estetică in
dustrială, parade ale modei etc. Se 
preconizează discuții intre lucrătorii 
din aparatul comercial și creatorii de 
modele din industrie în vederea di
versificării sortimentelor, contribuind 
Si pe această cale la finalizarea cit

pavilionul nostru, dindu-ne extrem 
de prețioase indicații pentru activi
tatea noastră viitoare, așa cum l-am 
asigurat prin telegrama de răspuns la 
scrisoarea adresată lucrătorilor din 
sectorul bunurilor de larg consum — 
vom munci fără preget pentru a 
transforma cuvîntul în faptă, pentru 
a realiza mărfuri mai multe, mai 
bune și mai ieftine. Practic, produsele 
ce le-am expus — ca și sute și sute 
de alte sortimente pe care nu le-am 
expus aici — vor putea fi cumpărate 
incepind din primele zile ale derulării 
contractelor care se încheie în pre
zent. Consider că fiecare colectiv de 
întreprindere din Centrala industriei 
confecțiilor din București este con
știent de înalta răspundere ce-i re-

realizarea în producția curentă a 
mărfurilor expuse le-am intilnit și la 
Centrala industriei tricotajelor, unde 
am discutat cu tovarășul Andrei Po
pescu, directorul tehnic al centralei.

— Produsele expuse de centrala 
tricotajelor atrag, in mod deosebit, 
atenția tuturor vizitatorilor datorită 
gamei coloristice foarte largi, calită
ții înalte, modelelor originale și mo
derne, prețurilor convenabile. Am in
tilnit insă foarte mulți vizitatori 
care întreabă același lucru : pe cind 
și în comerț asemenea produse ? Ce 
le puteți răspunde ?

— Cele 25 de unități ale Centralei 
industriei tricotajelor au prezentat Ia 
cel de-al V-Iea Pavilion de mostre 
900 de modele, care reprezintă, de

VIZITÎND PAVILIONUL DE MOSTRE
DIN CAPITALA

mai promptă a indicațiilor recente 
date de secretarul general al partidu
lui tuturor lucrătorilor din sectoarele 
producerii și desfacerii bunurilor de 
larg consuni.

Mărfurile expuse trebuie să ajungă 
neintirziat în magazine ! Este o sar
cină de mare răspundere subliniată 
în scrisoarea adresată de secretarul 
general al partidului producătorilor 
bunurilor de larg consum, este o ce
rință unanimă a zecilor de mii de 
vizitatori. Sint pregătite unitățile 
producătoare pentru materializarea 
lor promptă ?

— Pentru a fi cit mai bine înțeles, 
spun din capul locului că nu am fă
cut o expoziție de spectacol, ci una 
de lucru — ne spune tov. Iosif Stein
bach. directorul general al Centralei 
industriei confecțiilor din București. 
Or. prima obligație ca să respectăm 
această condiție fundamentală a fost 
ca exponatele să nu fie niște fantezii 
gratuite, ci produse care se vor oferi 
in mod curent cumpărătorilor. Și așa 
cum am promis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a onorat vizitind

vine pentru a satisface așteptările 
cumpărătorilor.

— Știm că în acest an ați avut 
unele greutăți in realizarea unor sor
timente, provocate de o serie de fur
nizori de țesături, care nu și-au ono
rat la timp și in cantitățile stabilite 
contractele încheiate. Din acest punct 
de vedere, ce perspectivă întreve
deți ?

— Sarcina de a introduce în pro
ducție ceea ce am expus cade, deo
potrivă, și asupra furnizorilor noștri, 
către care lansam un apel tovără
șesc, de a se ține de cuvint, de a-și 
onora fără excepție toate angaja
mentele asumate prin contracte. Mă 
gindesc, în primul tind, la cei de la 
uzinele textile „30 Decembrie" din 
Arad, fabrica de stofe „Argeșeana" 
din Pitești, Fabrica de bumbac din 
Botoșani. Trebuie să știm că nu sînt 
admise nici un fel de justificări pen
tru nerespectarea contractelor atila 
timp cit sint lezate interesele cetă
țenilor, care așteaptă de la noi măr
furi, și nu scuze.

Aceleași preocupări asidue pentru

fapt, numai 30 la sută din totalul 
modelelor noi realizate de creatorii 
noștri. Totodată, vreau să precizez că 
nu am prezentat la expoziție decit 
produse ce se pot realiza practic. 
Pentru fiecare din modelele expuse 
există deja documentațiile tehnice 
necesare, sînt pregătite caietele teh
nologice, iar la produsele realizate 
din fire noi — cum este poliesterul 
românesc — s-au făcut și probe de 
purtare. In, prezent, încheiem con
tracte speciale pentru trimestrul vii
tor și contracte obișnuite pentru anul 
viitor. Practic, putem asigura cumpă
rătorii că, încă in trimestrul viitor, 
vor găsi in magazine o serie dintre 
produsele expuse. Pentru a cunoaște 
cit mai bine gusturile și preferințele 
cumpărătorilor, noi am organizat o 
caravană care transportă colecțiile 
produselor noi realizate in fabricile 
noastre și care prezintă în diferite 
orașe ale țârii noile sortimente, fapt 
ce ne permite să ne orientăm cit nial 
exact asupra tendinței cererii. Mai 
amintesc că în acest an oferim co
merțului peste 90 de poziții și nuanțe 
coloristice. Practic, avem capacitatea

timp nou și aici. în 
atelierul de proiectare 
de la Uzina de vagoa
ne Turnu-Severin.

Strălucirea vitală a 
luminii solstițiului de 
vară i-a găsit pe făuri
torii ,.vagoanelor-con- 
structor" situați din 
nou in perimetrul crea
tivității tehnice majore. 
Este vorba de începe
rea fabricației în serie 
a unor moderne vagoa
ne de marfă acoperite, 
destinate exportului in 
R. P. Ungară, și a va
goanelor pentru trans
portarea cimentului in 
vrac, prevăzute cu des- 
cărcătoare pneumatice, 
pentru R. D. Germana. 
Vagoanele de marfă s- 
coperite, datorită îmbu
nătățirii parametrilor 
funcționali, pot să ru
leze cu viteze apro
piate de cele ale trenu
rilor accelerate. La rîn- 
dul lor, vagoanele des
tinate transportării ci
mentului în vrac au 
fost dotate cu un nou 
sistem de alimentare 
cu aer comprimat, a- 
vind o presiune mărită 
față de cele construite 
anterior. Dispozitivul 
de afinare a cimentului 
este o altă contribuție 
originală a proiectanți- 
lor. In ansamblu, prin 
toate îmbunătățirile de 
ordin* funcțional, s-a 
mărit viteza de descăr
care pneumatică a ci
mentului : aproape 2 
tone intr-un minut, o 
cantitate dublă față de 
capacitatea de descăr
care a vechilor va
goane.

— Sintem conștient! 
— ne-a spus inginerul 
Vasile Bacalu, ” 
rul Uzinei de 
Turnu-Severin 
rolul hotăritor . 
îl are creația tehnică în 
îmbunătățirea parame
trilor funcționali ai va
goanelor pe care le fa
bricăm in acest cinci
nal. în continua crește
re a prestigiului mărcii 
uzinei noastre. Creația 
tehnică, in orice intre- 
prindere, este necesar 
să se manifeste aseme
nea unei reacții in lanț. 
Avem ingineri și tehni
cieni capabili, deosebit 
de înzestrați, in com
partimentul de proiec
tare. Ne preocupăm 
insă continuu să între
ținem în acest compar
timent, ca de altfel în 
toate sectoarele de pro
ducție din uzină, un 
spirit critic față de 
orice performanță pe 
care o obținem. între
ținerea vie a ideii că se 
poate face și mai bine 
mobilizează și dinami
zează conștiințele, gene
rează climatul moral 
propice dezvoltării crea
ției tehnice.

directo- 
vagoane 
— de 

pe care

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„Scînteii"

orice fel de culoare so-să realizăm ___  ..._ _______ __
licitată de beneficiarii noștri interni 
și externi.

In sfirșit, îl mai abordăm pe tova
rășul Nicolae Marinescu, directorul 
tehnic al Centralei industriei pielă
riei și încălțămintei din Capitală.

— Sîntem pregătiți să realizăm 
toate cele 700 de modele noi expuse. 
Și nu numai atit. Noi avem o expo
ziție proprie, pregătită special pentru 
încheierea contractelor cu comerțul, 
care cuprinde circa 2 000 de modele 
noi. De multe din ele cumpărătorii 
vor beneficia în săptăminile urmă
toare, prin intermediul celor 18 ma
gazine ale centralei noastre.

— Satisfacerea gusturilor cetățeni
lor nu trebuie privită ca o campa
nie, ci ca o cerință permanentă. Și 
dacă uneori au mai apărut perioade 
de „odihnă" in această direcție, cre
dem că in viitor ele vor fi evitate.

— Cu o singură condiție : să fim 
scutiți de capriciile furnizorilor de 
materii prime. Adică unitățile Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Apelor și în
treprinderea de comerț exterior 
„Arpimex“, care ne asigură pieile 
crude din țară și din import Stocu
rile normate de 70 de zile trebuie 
să fie în permanență respectate. S-a 
intîmplat uneori să apară anumite 
cereri care n-au putut fi prevăzute 
și pe care le-am onorat destul de 
greu, deoarece nu aveam capacități 
de producție disponibile. Iată de ce 
consider că la un grup de 2—3 între
prinderi ar fi bine să existe o bandă 
de lucru așa-zisă „de rezervă** — 
cum există, de altfel, la unele firme 
de prestigiu — care ar putea fi utili
zată pentru formarea practică a noi
lor contingente de muncitori și pen
tru sectoarele de creație, iar atunci 
cind apare o comandă urgentă in 
tară sau la export, să fie folosită 
pentru onorarea ei.

★
Să fim optimiști I Așa ne-au asi

gurat conducătorii celor trei centrale 
industriale. De altfel, sîntem îndrep
tățiți să credem că, așa cum s-au 
angajat în ultimele zile în fața con
ducerii partidului, prin telegramele 
adresate ca răspuns la
scrisoare a tovarășului
Ceaușescu, lucrătorii din ____r..„
producătoare de bunuri de larg con
sum vor depune toate eforturile, vor 
munci cu exigență și înalt simț de 
răspundere pentru a realiza și a pune 
la dispoziția cumpărătorilor mărfu
rile expuse, in sortimentele solicitat» 
și de o calitate tot mai bună.

recenta 
Nicolae 

unitățile
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UTURUGA MICĂ"
în procesul educativ

Scolii? de pe întregul teritoriu si 
patriei noastre au Început activ noul 
an școlar, sub imboldul ideilor pline 
de o Înaltă responsabilitate comu- 
nistâ și grijă pentru viitorul lumi
nos. cuprinse In programul dc edu
cație comunistă adoptat de conduce
rea partidului, pe baza propunerilor 
elaborate de tovarășul Nicolae 
C-aușcscu. Acest program vizează di
rect factorii responsabili pentru edu- 
cațfa tineretului, in primul rind școa
la. a cărei misiune in ansamblul con
strucției socialiste a fost clar preci
zată la Congresul al X-lea al parti
dului. drept „principal factor de cul
tură și civilizație".

Se afirmă, cred, pe bună dreptate 
că orice slăbiciune in munca școlii 
poate stimula și încuraja nemijlocit 
superficialitatea. tendința de chiul, 
parazitismul social al unor tineri — 
manifestări înapoiate pe care socie
tatea noastră lc repudiază și cere să 
fie lichidate din comportarea oame
nilor. Este deci cit se poate de fi
resc ca toate cadrele didactice să fie 
intens preocupate de îndeplinirea 
importantelor măsuri preconizate de 
conducerea partidului pentru intensi
ficarea muncii educative, pentru a- 
dincirea laturii formative a întregu
lui proces de invâtâmint. Se impune, 
in acest scop, o înaltă ținută politico- 
morală. exigență și spirit de răspun
dere cetățenească, socială in întreaga 
noastră activitate și. in egală măsură, 
fața de ansamblul muncii și 'compor
tării elevilor. In concret, m-aș re
feri la o scrie de aspecte din activi
tatea noastră educativă cu elevii, pe 
care uneori subestimindu-!e nu le se
sizăm, în perspectivă, consecințele 
reale asupra personalității și profi
lului moral al acestora.

Deși la prima vedere problema cu 
care vreau să încep poate părea mi
noră, ea are însă repercusiuni deo
sebit de importante asupra compor
tării și atitudinii generale a viitori
lor cetățeni. Astfel, sintem înclinați 
să acceptăm ca unii elevi să vină la 
școală și să participe la ore fără uni
formă și matricolă sau într-o 
ținută vestimentară necorespunzâtoa- 
re calității de elevi, netunși cu 
săptăminile etc. De precizat că a- 
semenea abateri nu se constată 
niciodată la elevii conștiincioși, 
harnici, cu simț de răspundere. Sub 
motiv să nu lipsească de la ore. elevi 
cu asemenea abateri sint „mustrați" 
și atenționați de repetate ori. dar 
aproape niciodată nu sint trimiși 
acasă să-și revizuiască ținuta, să se 
tundă. Ei. simțind slăbiciunea sau 
indiferența unor cadre didac
tice față de astfel de probleme,
profită și continuă să sfideze la 
nesfirșit disciplina școlară. Nu e 
greu de înțeles că un elev ne
glijent, indiferent față de preve
derile disciplinare ale regulamentu
lui școlar se va integra foarte greu 
și in disciplina firească a producției. 
De aceea, cred'câ toți educatorii tre
buie să fim - unitari in - preten
țiile noastre față de elevi, aju- 
tindu-i să înțeleagă că școala nu este 
dispusă să le tolereze „originalită
țile", că munca școlară presupune 
in mod necesar încadrarea intr-un 
mod de comportare bazat pe norme 
elaborate pentru întreg colectivul de 
elevi, fără nici o excepție. Un front 
comun, in care exemplul colectiv al 
educatorilor și individual, al fiecă
ruia dintre noi, să le ofere tinerilor 
un model impecabil de ținută profe
sională și comportare morală.

Dar nu numai educatorii, ci și pă
rinții au răspunderi directe in aceas
tă privință. Oare părinții nu văd 
cum pleacă copilul lor de acasă, nu-i 
observă neglijența vestimentară, pă
rul netuns ? Unii părinți replică ast
fel : „sintem ocupați, nu sintem a- 
casă cind pleacă la școală". Dar sea
ra, cind se revăd, „claia" de păr dis
pare subit ? Au discutat și și-au im
pus oare punctul de vedere exigent 
cu privire la ținuta de elev sau, din 
contră, finanțează cele mai extrava
gante gusturi ? Alteori ți se replică : 
„este în vacanță, la începerea cursu
rilor se tunde și iși rade barba". 
Oare există două gusturi, două ati-
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O importantă reuniune 
internațională
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comisii tehnico-știînțifice mixte, care 
elaborează direcțiile de activitate pe 
linie de profilaxie a Îmbolnăvirilor 
profesionale, crearea a patru centre 
de pneumoconioze in principalele 
bazine miniere — Valea Jiului, Baia 
Mare, Brad, Leșul Ursului — organi
zarea laboratoarelor de toxicologie 
din cadrul celor mai importante uni
tăți miniere etc. Unul dintre subiec
tele care vor fi expuse cu prilejul 
conferinței se referă tocmai la orga
nizarea acestor acțiuni, precum și la 
măsurile care se iau in țara noastră 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor de 
silicoză.

Alegerea României ca țară organi
zatoare și gazdă a actualei conferințe 
internaționale demonstrează aprecie
rile pozitive de care se bucură, pe 
plan internațional, activitatea desfă
șurată la noi — ca urmare a grijii 
deosebite, manifestate de conducerea 
partidului și statului — pentru sănă
tatea oamenilor muncii, pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de viață ale acestora.

— Care este semnificația par
ticulară a conferinței, ce obiec
tive anume iși propune ea ?

— Cea de-a patra Conferință in
ternațională asupra pneumoconioze- 
jor prezintă o insemnătate particu
lară, deoarece prin programul propus 
se urmărește ca — atit prin lucră
rile prezentate, cit și prin dezbate

tudini față de estetica Interioară o- 
glindită in estetica exterioară ? Cind 
ne autoinșelăm : in vacanță sau in 
timpul anului școlar ? Ținuta sobră, 
generală, trebuie să fie o ținută fi
rească, o reflectare a unui echilibru 
intern, a unei concepții sănătoase și 
înaintate despre muncă și viață. Deci 
rezultatul unei munci educative con
secvente cu elevii, dar uneori și cu... 
părinții.

Un alt aspect cu Implicații educa
tive poate și mai profunde este ni
velul pretențiilor noastre față de 
studiul elevilor. Partidul nostru ne 
ce~e să manifestăm o atitudine deo
sebit de combativă împotriva men
talității viciate a unor tineri, potrivit 
căreia se poate trăi fără muncă sau 
cu eforturi minime — inclusiv fără 
a învăța in anii de școală. încercarea 
sistematică a unor elevi de eschi
vare de la studiu temeinic nu este, 
din păcate, combătută în mod unitar 
de colectivele profesorale. Există un 
întreg șir de „motivații" tipice pen
tru coborirea ștachetei exigenței fată 
de unii elevi care refuză să se înca
dreze în ritmul general de muncă al 
colectivului clasei : „să nu-1 lăsăm 
repetent in anul I pentru că ar mai 
trebui să mai dea încă o dată admi
terea" ; „dacă a trecut în anul III ce 
rost are să piardă un an“ ; „doar n-o 
să-l lăsăm corijent (ce să mai vor
bim de repetenție) în ultimul an de 
studiu" : ..dacă a terminat liceul n-o 
să-l „cădem" la bacalaureat căci II 
examinează același profesor cu care a 
s‘ idiat în liceu" etc. Și așa. o serie 
de elevi (care s-au rătăcit din gre
șeală în liceu) e drept puțini la nu
măr (3—4 dintr-un colectiv de 40 de 
elevi) —dar aceștia reprezintă proble
mele educative mai dificile pentru 
școală — se strecoară dintr-o clasă

ABONAMENTE LA REVISTA

„TÎNĂRUL
Se primesc abonamente pen

tru trimestrul IV 1971 la re
vista „TlXARUL LENINIST". 
Abonamentele se fac prin ofi
ciile și agențiile P.T.T.R., facto-
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Pe ecranele cinematografelor: „FRAȚII"

Producție a studioului cinematografic București. Regia : Mircea Moldovan, Gică Gheorghe ; scenariul : Nicolae Țic, 
Constantin Bordeianu. Cu : Ilarion Ciobanu, Emanoil Petruț, George Calboreanu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Draga 
Olteanu, Dem. Radulescu, Florina Cercel, Dumitru Furdui, Violeta Andrei, Nicolae Neamțu-Ottonel, Mihai Mereuță.

Imaginea : Dinu Tănase ; muzica : Liviu Dandara ; decor uri : Guță Știrbu.

rile care le vor succeda — să se sta
bilească criterii riguroase privind 
măsurile de combatere a pneumoco- 
niozelor. Cu această ocazie, vor fi 
abordate pentru prima oară pe plan 
internațional unele probleme noi din 
acest domeniu, cum ar fi îmbolnăvi
rile de bisinozâ (boală care apare la 
lucrătorii din industria textilă), sau 
clasificarea radiologică a azbestozei 
(boală care reprezintă o consecință 
a inhalării prafului de azbest). De a- 
semenea, se va organiza o masă ro
tundă, in cadrul căreia se va aborda 
problema definiției științifice a pneu- 
moconiozelor.

Lucrările care urmează să fie pre
zentate au fost selecționate de către 
un comitet științific mixt — format 
din experți ai Biroului Internațional 
al Muncii și specialiști români — pe 
baza unor criterii care țin cont de 
importanța subiectului tratat, de va
loarea științifică a lucrării în raport 
cu stadiul actual de rezolvare a pro
blemei. precum și de stadiul aplică
rii in practică. Trebuie subliniat că, 
dintre cele 130 rapoarte și comu
nicări inscrise pe agenda conferin
ței, aproape o treime vor fi susținute 
de către specialiști români, ele refe- 
rindu-se in special la cercetările e- 
fectuate in acest domeniu și la 
rezultatele măsiirilor aplicate, pe 
linie tehnică și medicală.

Programul actualei conferințe a 
stirnit un interes deosebit, fiind 
anunțată, pină in prezent, participa
rea a peste 700 de delegați, din 44 
de țari ale lumii. 

într-alta șl „se văd" cu liceul termi
nat fără să fi muncit serios, fără a fl 
educați in spiritul unei munci siste
matice, susținute, fără a fi pătrunși 
dc ideea că rezultate reale In activita
tea socială nu se pot obține decît prin 
muncă. Din contră, asemenea ati
tudini fiind tolerate, ci iși formează 
părerea, dc o periculoasă nocivitate, 
că prin „șmecherie", mai concret prin 
copiat, suflat, chiul, certificate medi
cale, prin intervenții ale părinților, 
chiar ale unor profesori mai „înțele
gători", se poate răzbi in viață.

Din păcate, unii dintre acești ti
neri. in loc să fie sancționați, sint în
curajați de părinți. Am avut prilejul 
să cunosc un elev din clasa a X-a 
corijent la o materie la sfirșitul a- 
cestui an școlar, efectiv pentru că nu 
a învățat susținut. L-am întilnit la 
finele verii. Intrcbindu-1 cum și-a 
petrecut vacanța, am aflat că a fost 
intr-o excursie peste hotare, apoi la 
mare, Intr-adevăr, o vacanță pe de
plin... meritată pe care i-au oferit-o 
părinții. O recompensă pentru ..mun
ca asiduă" din timpul anului. Nu știu 
dacă a reușit la examenul de cori- 
jență, dar cred că a rămas precis cu 
o concluzie demobilizatoare pentru 
activitatea viitoare.

Iată de ce consider că exigența 
noastră față de munca elevilor, in
transigența față de ținuta lor gene
rală trebuie să devină o atitudine 
comună a școlii și familiei, pentru a 
răspunde concret prin acțiune obiec
tivelor de înaltă răspundere socială 
stabilite de partid in educarea so
cialistă a cetățeanului de miine.

Prof. O. ROȘEANU 
liceul „Spiru Haret’ 
din București

LENINIST"
rii poștali și difuzorii de presă 
din întreprinderi, instituții, școli 
și de la sate pînâ la data de 4 
octombrie a.c.

— In încheiere, vă rugăm sâ vă 
referiți la implicațiile mai 
largi ale reuniunii.

— Consider că organizarea unor a- 
semer.ea reuniuni internaționale, pe 
lingă faptul că prilejuiește importan
te schimburi de idei intre specialiști 
din diferite țări, este de natură să 
contribuie și la o cunoaștere reciprocă 
mai bună a realizărilor obținute in a- 
cest domeniu. Confruntarea rezulta
telor cercetării teoretice cu rezulta
tele aplicării acestora în practică 
creează premisele perfecționării mij
loacelor și metodelor de prevenire a 
producerii pulberilor industriale și, 
implicit, ale reducerii numărului de 
îmbolnăviri profesionale.

In această ordine dc idei, apreciez 
că apropiata Conferință internațională 
va contribui — atit in țara noastră, 
cit și în alte țări — la dezvoltarea ac
tivității de cercetare, urmărindu-se cu 
mai multă perseverență valorificarea 
in practică a rezultatelor obținute, 
precum șl a eficienței acestora. Docu
mentarea bogată, realizată prin audie
rea lucrărilor ce vor fi prezentate, ca 
și cunoașterea reciprocă a participan- 
ților vor duce nemijlocit la stabili
rea unor relații de cooperare bi și 
multilaterală, pentru atingerea unul 
țel dintre cele mai umanitare : com
baterea pneumoconiozelor.

Pe de altă parte, este un fapt una
nim recunoscut câ găzduirea unor a- 
semenea manifestări se Înscrie pe li
nia eforturilor depuse de statul român 
pentru realizarea unei atmosfere ge
nerale de înțelegere și stimă, pentru 
pace in lumea întreagă.

Vernisajul expoziției 

„Paris, evoluția și viitorul său"
In sala din B-dul Magheru nr. 34 

a avut loc. vineri la amiază, verni
sajul expoziției „Paris, evoluția și 
viitorul său", organizată de munici
palitatea capitalei Franței, in cola
borare cu Consiliul popular al mu
nicipiului București.

Au luat parte membri al Comitetu
lui Executiv al Consiliului popular 
al jnunicipiului Bucuroșii, reprezen
tanți al M.A.E., I.R.R.C.S., Uniunii 
Ziariștilor și al altor instituții cen
trale, arhitecți și constructori bucu- 
reșteni, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței in 
Republica Socialistă România, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu prilejul festivității inaugurale 
a luat cuvintul Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, care, in 
numele cetățenilor orașului București, 
a adresat un cald salut locuitorilor 
orașului Paris. El și-a exprimat con
vingerea că această expoziție, care 
înfățișează viața Parisului, a locui
torilor săi, munca și creația pe care 
parizienii o desfășoară sub auspiciul 
marilor idealuri ale omenirii — pacea 
și fericirea tuturor oamenilor — va 
contribui la o mai bună și eficientă 
stringere a relațiilor dintre capita

CONCURS
DE ARHITECTURĂ

Uniunea Arhitecților din Re
publica Socialistă România orga
nizează un concurs public de 
idei pentru sistematizarea loca
lității Văleni — județul Olt. 
Scopul concursului constă in zo- 
nificarea teritoriului localității, 
iar obiectivul principal il consti
tuie propunerile de rezolvare a 
zonei centrale și a zonelor de 
locuințe in cadrul planului gene
ral de sistematizare, propuneri 
ce ar putea să stea la baza dez
voltării și altor localități simi
lare.

Concursul se adresează tutu
ror specialiștilor și arhitecților

io.
• Frații : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 18.30; 20.30.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbrucv : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, GRADINA SELECT — 
19, GRĂDINA DOINA — 19,15.
• Start la moștenire : FESTIVAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Așteptarea : BUCEGI — 16; 18. 
la grădină — 20. MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17.30; 20.
• După vulpe : BUCUREȘTI —
9; 11.15; 13,30; 16,30; 18,45; 21. FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRĂDINA CAPITOL
— 19,15.
• Asediul : AURORA — 9.30; 12; 
15; 17,30; 20, la grădină — 19, FLA
MURA — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,15.
• Cromwell : CENTRAL — 10:
13,30; 16,45; 20, FEROVIAR — 9; 
12.30; 16.15; 19.45, EXCELSIOR — 
9.15; 12,30: 16; 19,30, MODERN — 
8.30; 11,30; 14.30; 17,30; 20.30, la gră
dină — 19.
• Articolul 420 : GRIVIȚA 
12,20; 16; J9.30, MELODIA 
12,30; 16; 19,30, TOMIS - 
16. la grădină — 19,30.
• Boxerul : FLACĂRA 
18; 20,15, DACIA — 8,30—20.30 în 
continuare.
• Parada circului : TIMPURI
NOI — 9—20,30 în continuare,
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18,15; 20,30.
• Femela îndărătnică : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Floarea soarelui : UNIREA — 
15.30; 18. la grădină - 20, VII
TORUL - 15,45; 18; 20.15.
• Direcția Berlin : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
• Omul orchestră : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21
POPULAR - 15,30; 18; 20,15.
• Cîntărețul buclucaș : LIRA 
15,30 18. la grădină — 20. 

15.30; 18; 20,15.
• Meridianul zero : LAROMET 
15,30; 17,30; 19,30.

lele celor doua țări, dintre popoarele 
român și francez.

După ce a adresat mulțumiri con
siliului popular municipal pentru 
sprijinul acordat în organizarea a- 
cestei expoziții, Marcel Dlebolt, pre
fectul orașului Paris, a vorbit despre 
preocupările municipalității și ale 
parizienilor pentru dezvoltarea con
tinuă a orașului lor.

Sintem convinși că această pre
zență a Parisului la București — a 
spus el — va fi rodnică pentru toți. 
Ambianța ospitalității dumneavoastră 
va confirma, de asemenea, sentimen
tele noastre de simpatie, de care do
resc să vă asigur in mod cu totul 
special, adresindu-vă sincere urări 
pentru viitorul Bucureștilor și al 
României.

A mai luat cuvintul Yves Fortin, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Parisului.

In continuare, cei prezenți au vizi
tat expoziția, care redă, prin ma
chete și fotografii, frumusețile urba
nistice ale Parisului, din trecut și 
prezent.

★
La amiază, ambasadorul Franței la 

București, Pierre Pelen, a oferit un 
dejun cu prilejul deschiderii expo
ziției franceze in capitala noastră.

(Agerpres)

care ar putea contribui la reali
zarea zonelor centrale și de lo
cuințe din viitoarele centre 
polarizatoare.

Termenul de predare a lucră
rilor este 10 decembrie 1971, ora 
14,00. Vor fi acordate celor mai 
bune lucrări prezentate la con
curs 3 premii și 6 mențiuni in 
valoare totală de 68 000 lei. Do
cumentația pentru concurs și 
alte informații suplimentare pot 
fi obținute de la Uniunea Arhi
tecților, sectorul de studii și do
cumentare, str. Episcopiei nr. 9, 
București, sectorul 1.
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nebunilor : DRU- 
— 15,30; 17,45; 20,

15,30; 17,45; 20. 
doi grădinari : LU- 

- 9; 12,15; 16; 19,30.
Ioc pentru îndrăgostiți : 

15,30; 18, la grădină

• Hello Dolly : GLORIA
12,30; 16; 19,30.
0 Tick, Tick, Tick : MOȘILOR — 
15; 17; 19; 21, la grădină — 20, 
ARTA — 15,30; 18.
• Cortul roșu : FERENTARI — 
15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA
• Z : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18.30; 20,45.
• Săptămîna
MUL SĂRII
CRINGAȘI —
• O floare și
MINA
• Un
BUZEȘTI
— 20,15.
• Brigada diverse în alertă : 
CIULEȘTI — 15.30; 17.45; 20, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul muzicii : PACEA — 
15,45; 19.15.
• Eu sînt Jerom : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Riscul : COSMOS
20,15.
• Greșeala fatală : VITAN — 
15.30; 18. la grădină — 19,30.
Î Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 

omnițcl Italu : RAHOVA
15,30; 19.
• încrederea : PROGRESUL

15,30; 18;

• Teatrul de Operetă : Ana Lu- 
gojana — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (în sala Teatrului Mic) : 
D-ale Carnavalului — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii
- 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" (Ia Sala Palatului) : 
Festival estival ’71

0 viață inchinată luptei 
pentru triumful cauzei 

clasei muncitoare
Mișcarea muncitorească din Româ

nia a format și călit in rindurile sale 
numeroși militanți revoluționari, caro 
și-au dăruit întreaga capacitate și 
putere de muncă luptei pentru eli
berarea maselor populare din lanțu
rile exploatării capitaliste, pentru o 
lume nouă, socialistă. Intre aceștia 
s-a situat șl Alexandru Iliescu, de 
la a cărui naștere se implinesc șapte 
decenii.

Născut la 22 septembrie 1901 la 
Oltenița, intr-o familie nevoiașă, A- 
lexandru Iliescu s-a angajat, după 
absolvirea școlii profesionale, ca me
canic de locomotivă pe linia Bucu
rești—Oltenița, intrind astfel, încă de 
la vîrsta de 18 ani, in viitoarea vie
ții și luptei clasei muncitoare. In 
perioada de pu
ternic avint revodf 
luționar pe care a 
cunoscut-o mișca
rea muncitorească 
din România in 
anii 1918—1821, ti- 
nărul ceferist ac
tivează in sindi
catul muncitorilor 
metalurgiști și 
participă la multe 
dintre acțiunile 
de luptă prin care aceștia revendi
cau drepturi și libertăți democratice, 
condiții omenești de muncă și trai.

Din anul 1928, Alexandru Iliescu 
lucrează la fabrica de avioane din 
Brașov, dar după doi ani este con
cediat pe motiv că „desfășoară o 
vie propagandă comunistă in rindu
rile muncitorilor" — după cum a- 
firma un raport al Siguranței sta
tului. Din toamna aceluiași an, el se 
reangajează la București ca mecanic 
la Atelierele C.F.R.

Puternica criză economică pe care 
a cunoscut-o și România în anii 
1929—1933 a fost însoțită pe plan 
social de înrăutățirea situației mun
citorilor și intensificarea luptelor 
de clasă. In anul 1930, In plină pe
rioadă de frămîntări sociale și efer
vescență revoluționară, Alexandru 
Iliescu a Intrat în rindurile P.C.R., 
sub steagul căruia, de fapt, activase 
cu devotament și pină atunci. El 
participă activ la puternicele acțiuni 
de luptă, desfășurate de muncitorii 
ceferiști, sub conducerea P.C.R., 
împotriva curbelor de sacrifi
ciu, a politicii burgheziei de 
aruncare a tuturor greutăților 
crizei pe spinarea maselor mun
citoare. Siguranța statului îl în
registrase insă demult in evidența 
sa ca „primejdios" și-l urmărea pas 
cu pas. Pentru aceeași „vină" ce-i fu
sese adusă la concedierea de la Bra
șov a fost dat afară de la Ateliere și 
in 1931. A continuat să activeze in 
organizația P.C.R. București, unde a 
îndeplinit sarcini importante. Mun
ca depusă de-a lungul anilor, price

70 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI ALEXANDRU ILIESCU

Exemplu luminos 
de dăruire și consecvență 

revoluționară
...Era In perioada de după făurirea, 

in mai 1921, a partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare din 
România. Activind chiar de atunci in 
semilegalitate, avind de înfruntat ar- 
bitrariul și prigoana autorităților, ti- 
nărul partid iși întărea rindurile, iși 
consolida legăturile cu masele popu
lare. Membri de partid sau simpati- 
zanți ai acestuia desfășurau o intensă 
propagandă comunistă, lămurind ma
selor largi de oameni ai muncii țe
lurile nobile ale luptei comuniștilor, 
demascind caracterul reacționar, anti
popular al regimului burghezo-moșie- 
resc. Printre cei care s-au angajat 
cu toate forțele in lupta pentru pro
pagarea și înfăptuirea politicii par
tidului comunist 
s-a aflat și tină- 
rul loan Galu
zinski.

Se născuse la 23 
septembrie 1901, 
intr-o familie de 
țărani săraci ; du
pă absolvirea 
cursului primar și 
a cinci clase de 
liceu, a fost ne
voit să-și întreru
pă studiile, ca urmare a izbucnirii 
primului război mondial. Eveni
mentele revoluționare din anul 1917, 
care au culminat cu victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
au avut o profundă Influență asupra 
lui. In acea perioadă de intense fră- 
mintări sociale, cind și în țara noas
tră valul luptei revoluționare a cla
sei muncitoare se ridica tot mai pu
ternic, loan Galuzinski se înregi
mentează in această luptă. își în
dreaptă hotărit pașii către cercurile 
comuniste ilegale.

Anii de după crearea P.C.R. îl gă
sesc astfel desfășurind o intensă ac
tivitate revoluționară ; în toamna a- 
nului 1922, împreună cu Pavel Tca- 
cenko și alți militanți, organizează 
cercuri de propagandă comunistă, dar 
această activitate este brutal între
ruptă prin măsurile represive și a- 
restările operate de autoritățile bur- 
ghezo-moșierești. Pentru a scăpa de 
urmărire, loan Galuzinski se refu
giază în Uniunea Sovietică, de unde 
menține legătura cu organizațiile de 
partid din țară, trimițind materiale 
propagandistice. Reîntors in Româ
nia, este arestat in 1923. După înde
lungate cercetări. în timpul cărora 
este supus la grele torturi, tînărul

70 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI IOAN GALUZINSKI

tv

16.15 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.

18,00 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți l Emisiune realiza
tă de Titl Acs la Clubul Uzi
nei „Tractorul" Brașov.

10.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămîna internațională.
20.15 Teleenclclopedla. 

perea și energia pe care Io dove
dise, prestigiul ciștigat în rindul mun
citorilor au făcut ca in anul 1931 
sâ fie ales ca delegat din partea or
ganizației P.C.R. București la Con
gresul al V-lca al partidului, la ale 
cărui lucrări și-a adus o contribu
ție prețioasă. După terminarea con
gresului, el s-a aflat o perioadă de 
timp in U.R.S.S., unde a avut ocazia 
să cunoască realizările primului stat 
socialist și și-a putut ridica pregă
tirea politico-ideologicâ,

în anit următori s-a Integrat efor
tului general al P.C.R. pentru mo
bilizarea maseior populare la lupta 
contra pericolului fascist și a agre
siunii hitleriste. Activitatea neooosită 
pe care a depus-o pentru aplicarea 

liniei partidului 
de unire a tutu
ror forțelor de
mocratice, patrio
tice intr-un front 
unic în vederea 
salvgardării inde
pendenței și inte
grității teritoriale 
a țării i-au atras 
o nouă arestare, 
in iunie 1939. .

Muncitorii me
talurgiști s-au ridicat cu hotă- 
rire in apărarea tovarășului lor ; 
in numeroase mitinguri ei au ce
rut eliberarea lui Alexandru Ilies
cu, „care nu avea alta vină — durjă , 
cum se spunea intr-o moțiune — dcY 
cit apărarea intereselor clasei mun
citoare și a întregului popor din Ro
mânia împotriva acelora care răpesc 
libertățile șl independența națională". 
In ciuda protestului hotărit al mun
citorilor, Tribunalul militar l-a con
damnat la 6 luni închisoare. Eliberat 
la începutul anului 1940, se angajează 
din nou in iureșul luptelor revolu
ționare, acționînd în ilegalitate la 
Ploiești și pe Valea Prahovei in ca
litate de instructor al C.C. al P.C.R. 
Dar, în iulie 1940, această activitate 
i-a tost întreruptă, fiind din nou a- 
restat. Internat mai întîi in lagărul 
de la Caracal și apoi in cel de la 
Tg. Jiu, nu și-a putut redobîndi li
bertatea declt după răsturnarea dic
taturii fasciste, la 23 august 1944.

întemnițările repetate și schingiui
rile la care fusese supus i-au șu
brezit sănătatea și el a încetat din 
viață la 17 august 1945, in zorii orin- 
duirii la care visase și pentru a că
rei instaurare iși consacrase întreaga 
energie. Viața și lupta sa — pildă de 
abnegație revoluționară — îi conferă 
lui Alexandru Iliescu un loc de seamă 
în galeria luptătorilor pentru liber
tatea patriei, pentru socialism.

Natalia VÎICU 
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
'de pe lingă C.C. al P.C.R.

revoluționar este condamnat. în 
toamna anului 1925, la 10 ani mutică 
silnică. Nici in spatele gratiilor, mi
litantul comunist nu va înceta lupta. 
Mutat din închisoare în închisoare, 
mai intii la Bucovăț, apoi la Văcă
rești, Tg. Ocna, Doftana ș.a., Galu
zinski participă pretutindeni la ac
țiunile desfășurate de luptătorii re
voluționari întemnițați, dind dovadă 
de curaj și bărbăție. Este ceea ce 
determină Siguranța să-1 aprecieze 
ca un „comunist periculos" și sâ 
ceară supravegherea lui atentă chiar 
în timpul detențiunii.

Ieșit din închisoare, este iarăși a- 
restat la scurt timp, in cursul anu
lui 1935, și condamnat din nou la 10 

ani muncă sil
nică. In iunie 
1938 este transfe
rat de la Tg. 
Ocna la Doftank 
unde se îmbolnăX 
vește grav. Inter
nat un timp in 
spitalul peniten
ciarului Văcă
rești, este rein- 
carcerat la Dof
tana.

In toată această perioadă de de
tenție, familia sa a fost supusă la 
numeroase persecuții. I s-a cerut, 
printre altele, să plătească o sumă de 
bani pe motivul că loan Galuzinski 
„nu-și îndeplinise îndatoririle mili
tare", deși acesta se afla in închi
soare. Deoarece suma respectivă n-a 
putut fi plătită, bunurile familiei au 
fost sechestrate.

Supraviețuind torturilor și regimu
lui de exterminare fizică din închi
sorile burgheziei, loan Galuzinski a 
fost in cele din urmă ucis in cutre
murul din noaptea de 10—11 noiem
brie 1940, cind zidurile șubrede ale 
Doftanei s-au prăbușit peste cei în
temnițați aci, provocind moartea a 
numeroși luptători revoluționari.

Viața și activitatea lui loan Ga
luzinski, sacrificiul făcut de el, ca și 
de alți luptători pentru cauza socia
lismului, credința sa nestrămutată in 
idealurile comuniste i-au asigurat un 
loc de cinste în panteonul eroilor 
clasei noastre muncitoare.

Teodor POPESCU 
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

21.10 Film serial în cinci episoa
de : „Atomiștil". Episodul I 
— Recrutarea. Producție a 
televiziunii franceze. Regla 
Leonard Kelgel.

22.10 Teledivertlsment. Alfabet 
muzical — litera A. In dis
tribuție : Antonlu Costache, 
Alexandrescu Sică, Andro- 
nescu Coca, Alexandru Matei, 
Adamo, Andreescu Aurelian, 
Astaire Fred, Agemolu Anca, 
Aznavour, Anastasiu Dorin, 
Armstrong Louis, Alexandru 
Arșinel. Avalone Frankie 'șl 
alții.

23,00 Telejurnalul de noapte • 
Sport.

23,15 Romanțe în Interpretarea so
liștilor Adriana Codreanu, 
Maria Vlădescu șl Ion Stoian.
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Scriitorul nostru

are de întruchipat

tipul omului comunist

<

patriotismul exprimă lupta 
1 năzuinței® unui popor 

in timp de pace ca șl in 
cruciale momente grele din 
existența $* Iriorico-soclala 
in apărarea granițelor. * 
iucalurjjor sale dc dreptate 
social* pentru fiii săi pro
ducători și creatori de bu
nuri pe drumul ascendent 
ce și |-a ales și cucerit, pen
tru progresul uman in cîn- 
dul celorlalte popoare dor
nice dc conviețuire pașnică 
Si dc bunăstare, țn sensul 
aces(a patriotismul este tot
deauna popular, privind și 
angnjind întregul popor si 
totdeauna poartă amprenta 
specifică a momentului sau 
epocii istorice din evoluția 
țârii. Aceasta ne îndreptă
țește. de exemplu, pe noi, 
românii, ca după 27 de ani 
de la eliberare și după gi
gantica luptă constructivă 
in toate domeniile vieții să 
vorbim de patriotismul nos
tru socialist, a cărui forță 
conducătoare a fost și este 
P.C.R.

însuși actul de la 23 Au
gust 1944 a fost un moment 
suprem de patriotism, ce a 
deschis orizonturile țării, a 
desemnat drumul poporului 
și l-a determinat să-și fău
rească un nou destin, prin 
uriașe și eroice jertfe, spre 
socialism si comunism.

Scriitorii, ca cctâ(cni ai 
țării, prin munca lor lite
rară și publicistică, fac par
te integrantă din popor și 
cuvintul lor poate cintări 
greu in conștiința contem
poranilor și nu mai puțin 
a urmașilor. Intrucit au pu
tința să se adreseze, prin 
scrisul lor milioanelor de 
oameni, scriitorilor le In
cumbă o grea răspundere 
pentru ceea ce spun, avînd 
obligații și față de trecut, si 
față de prezent, și față de 
viitor. Nu e necesar să dau 
exemplul gloriilor naționale 
literare ale fiecărui popor 
care, in esență, toate sint și 
patriotice, indiferent că-și 
slăvesc tara și poporul, ori 
li critică îndurerat erorile 
sau pe acele pături ale lui 
care constituie doar vîscul 
pe stejarul națiunii sau o- 
menirii. In mod firesc și 
scriitorii noștri de seamă 
s-au dovedit solidari cu 
cauza si destinul poporului 
lor. fiind mesagerii spiritua
lității. aspirațiilor și fapte
lor acestuia. In acest mo
ment istoric, de insuflețitor 
elan constructiv, cînd un 
popor întreg, condus cu în
țelepciune de partid, edifi
că o societate nouă, socia
listă, datoriile și răspunde
rile scriitorului actual spo
resc sensibil.

Aș vrea să mă refer la 
aceste probleme mai aproa
pe de noi. de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. pină la 
ultimele propuneri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
spuse cu glas răspicat și 
limpede cu privire la sar
cinile ideologice ce stau in 
fața noastră. Sintem la 27 
de ani de la 23 august 1944, 
iar cincinalele se succed. 
Cit despre strălucitele reali
zări din țară, economice, 
industriale, culturale, orga
nizatorice, ele sint măreața 
operă constructivă a oame
nilor muncii sub conduce
rea P.C.R. Ochi să ai de vă
zut și urechi dc auzit, de la 
Baia Mare Pină la Marea 
Neagră și de la Porțile de 
Fier pină la Galați. In de
finitiv in România socialis
mul 
bil,
ces

e un fapt indestructi- 
iar multilateralul pro- 

de dezvoltare »

Ini r chezășuit de 
ducerea r.C.R. șl 
energia cu mare elan _ 
de oamenii oe muncesc in 
slujba țării.

Sintem datori cu opere li
terare noi. nu pur sl simplu 
m ri«-c, c| intruchlpind mă
reți» ș| eroismul (eroism 
fără sacrificii nu există I), 
poporului nostru, condus 
dc partid, al noului tine
ret angajat in cea mai 
gigantică luptă constructiv* 
din istoria țării. Să fim in
i' Ieși: scriitorii mai In vîrs- 
tă n-au scutire medicală de 
a scrie cum nu au nici cei 
tineri. Mă refer in primul 
rind la acei scriitori, incă 
in puterea virstei. care 
s-au angajat, la intllnirile 
cu secretarul general al 
P.C.R., să dea opere in spi
ritul îndemnurilor sale atît 
de argumentate Ideologic și 
faptic, adică in spiritul pa
triotismului socialist Aici 
nu e vorba de întoarcere la 
trecut, nici la „epoca dog- 
matismulul", ci de a face 
pași hotăriți in viitor a$a 
cum fac oamenii muncii in 
toate domeniile de produc
ție. Cum ? ..Asta e întreba
rea". cum zice Shakespeare. 
Probabil așa s-o fi întrebat 
și Goethe pe cind lucra la 
..Faust" si a creat iscodito
rul om al noului pentru e- 
poca sa. tipul faustic. Scrii
torul nostru are de întru
chipat tipul omului socialist 
sau mai bine-zis comunist, 
în multilaterala sa dezvol
tare complexă, cu idealul, 
nu de a-și face doar sieși 
viață confortabilă, ci de a 
contribui, cu energie și ge
niu, la binele colectivității, 
ajutat mai mult ca oricînd 
de colectivitate și de noile 
ei forțe diriguitoare.

Fiecare din noi trebuie să 
se simtă angajat in acest 
drum al creației : dacă s-ar 
dezangaja sau s-ar degaja 
el și-ar trăda propriul său 
destin de scriitor în Româ
nia socialistă, fie că e liric, 
epic sau dramatic. Dar mai 
cu seamă să se afirme prin 
scrisul lor ca autori anga
jați, să dea un exemplu toți 
acei scriitori care ocupă 
locuri de conducere în U- 
niunea noastră a scriitori
lor, la revistele ei sau la 
alte reviste și în editurile 
din țară. Posibilități de pu
blicare au — se știe — ne
limitate.

Eu nu văd nici un rău în 
faptul că se retipăresc cărți 
valoroase, multe din epoca 
de după Eliberare, și că 
populează vitrinele librării
lor și standurile de pe 
stradă. Dar n-ar putea de
cit să bucure o mai asiduă 
împrospătare a titlurilor, 
împrospătare în sensul pa
triotismului socialist. De ce 
sâ nu se bucure cititorii 
că li se oferă opere noi. co
municative. in care palpită 
propria lor existență înfăți
șată artistic ?

Patriotismul, pentru noi 
în speță cel socialist, rămi- 
ne. așadar, o condiție fun
damentală a creației lite
rare majore. înțelegind prin 
aceasta apartenența Istori- 
co-socială a scriitorului la 
țara și vremea sa ca o 
necesitate definitorie, cu to
tala libertate de folosire a 
talentului la modul propriu, 
în interes obștesc.

con- 
d?

Mihai BENIUC

Orizont permanent

cjivn dure dialogul, a ca
pacității scriitorului in fața 
imaginii oferite de realitate, 
de a decanta fenomenele, 
«ir a lc interpreta. Spre 
cinstea lor. marile valori 
xn preferat perspectiva 
idealurilor superioare, ab
solut realizabile, cxprimln- 
du-se de acord cu lAturile 
pozitive. Intulblle în ac
tualitate, și aprljinlndu-le: 
nanlfewtlndu-se in deza- 
rord cu aspectele nega
tive, pregătind astfel ac
celerarea procesului evo
lutiv al națiunii. E unul 
dintre motivele pentru care 
îi considerăm nu atlt Înain
tași, cit precursori. PatrlOți 
în necepțla cea mai înaltă 
a noțiunii, el nu fost luptă
tori. Metaforic vorbind, toți 
scriitorii reprezentativi pen
tru ideea de patriotism au 
purtat „boneta roșie". în 
cazul perioadelor presocia- 
liste, gestul lor a fost mai 
ales unul de protest De 
revendicare. Dc vis. Dife
rențiat. in funcție de diverși 
factori stimulatori, de condi
țiile de ansamblu și de cele 
particulare, ceea ce justifică 
istoric diversitatea atitudi
nilor. La 184S si la 1877, A- 
lecsandri cultivă o poezie 
mobllizator-agitatorică. In
tr-un moment guvernai 
de demagogia liberală, E- 
minescu apelează la verbul 
cu adresă polemica. Intr-o 
etapă cind se întrezărește 
posibilitatea întregirii statu
lui național, glasul lui Goga 
e vaticinar, împletind „ja
lea". „rfisvrătlrea" și „spe
ranța". Cei trei (spre a-i 
invoca doar pe ei), anteic 
ancorați in contempo
raneitate, pulsînd acut la 
ceea ce azi numim „co
mandă socială" (condiție 
sine qua non a patriotis
mului) au conferit fiecare 
aceluiași simțămint colora
turi proprii. Peste decenii, 
cind țara intra sub umbra 
fascismului, Tudor Arghezl, 
ascultind de aceleași eterne 
și răscolitoare glasuri ale 
conștiinței, va produce ful
minantul său pamflet Ba
roane împotriva ocupanților

ruprlnzâloar? «r numește 
„specific național m ceea 
ce am putea denumi, in 
context universal „stil ro
mânesc**. OS. in ultimă ins
tanță, prin ele nc remar
căm Individualitatea. Șl nu 
prin aptitudinea cpigonlea 
dc a diRila pe cin pe strai 
ne. Sau prin însușirea dc a 
transfera pe meridianul 
nostru adevăruri valabile 
sub alte fuse orare. A li 
pnirinț înseamnă a veni in 
concertul vocilor umanită
ții, cu timbrul propriului 
glas și cu lumea de armo
nii, dc năzuințe și de între
bări care nr agilă cotidian. 
Care fiind alo noastre sini 
metonimic ale omenirii. E 
ceea ce interesează, Ia ur
ma urmei, pe cititorul 
străin, dornic să ne cu
noască in ceea ce avem ca
racteristic și ca orizont Ie
rnatic și ca punct de vedere. 
Așa cum noi. parcurgind o 
carte englezească, de pildă, 
vrem să intrăm în contact 
cu ceea ce definește socie
tatea evocată și să intuim, 
măcar printre rînduri. na
tura sufletului britanic. 
Sintem datori — chezășie a 
succesului durabil 
dăm opere în care sâ 
recunoaștem și să fim 
cunoscuți.

Evident, ipostazele 
triotismului sint infinit--. 
Ca și cele ale expresiei sale 
literare. Cum dincolo de 
orice discuție e și faptul 
elementar că, intrat in zo
nele artei, capătă valoare 
emoțională în măsura in 
care scriitorii îl tratează in 
consecință, ca Sentiment la 
fel de uman cum e dragos
tea și la fel de etern cum e 
aceasta. în stare, deci, a fi 
trăit la nivelul transfigură
rii personale, peste preju
decăți, evitînd șablonul, 
ideea greșită a „ocaziona
lului" fertil, gindul că li
teratura patriotică ar cul
tiva doar un număr restrîns 
de formule tradiționale. E 
curios cum unii uită câte
odată că marii scrii
tori rămîn ei înșiși și cind 
abordează alte teme lirice și

nc 
re
pă
lite.

războiul de Independență, 
cm tal cu strălucire de o 
serie de barzi naționali, 
m-am gindit la fel de des la 
primul război mondial, car? 
a micșorat populația 
fnfthcască cu zccc In 
una din cele mai 
jertfe pe clmpul dc 
din cite a cunoscut 
fin grația europeană, 
mânia, ne-o spun statisti
cile, avea atunci opt mi
lioane de locuitirl șl după 
război « numărat opt 
sule do mii de morțl pe 
cimpul de onoare I), m-am 
gindit si mai de< la ulti
mul război, în care. In fel. 
România cind a puiul de
cide asupra opțiunii sale de 
structură nu șl-a precup"- 
lit sîngolo pentru pacea și 
liniștea si refacerea Euro
pei. Sint exemplele cele 
mai firești, cele mai la în- 
domină (și poale mai la 
indemină pentru mine de
oarece in familia mea au 
fost întotdeauna mulți mi
litari de carieră, și povesti 
despre faptele de arme ale 
marilor războaie am auzit 
de mic), dar alături do ele. 
mai pol fi citate multe al
tele, mai apropiate. cate 
reclamă reproducerea ar
tistică. transformarea in 
semnificativă lecție morală 
prin forța artei. Scriu un 
lucru pe care l-am mai 
scris și nu sint de fel ori
ginal în această observa
ție : multe dintre cele mai 
d amalice evenimente 
istoriei noastre 
nu au pasionat __
conștiința artistică, nu 
dat producția de opere fi
resc stimulată de o ma <? 
trăire națională, și publi
cul le-a citit mai mult in 
manuale, enciclopedii și lu
crări de specialitate decit. 
in „pagini vii". E o mai 
veche, greșit înțeleasă, se
niorie pe care o revendică 
autorul cu porniri negativ 
orgolioase, acela care se 
crede destinat unei evo
luții excepționale întîi prin 
faptul că nu împarte expe
riențele colectivității, 
mișcarea socială

ro- 
RU tă, 
mari 
luptă 
con- 
(Ro-

ale 
moderne 
suficient 

au

conștiință filozofică și po
litici, adică, intr-un cu- 
vint, fără nimic, din nimic, 
șl. deci. despre nimic. 
Teoria aceasta ne prăbu
șește la confruntarea cu 
orice operă <1p caUtale. Pa 
să ne convingem de fnlsi- 
tatca el, e suficient exem
plul lui Eminescu : un ai- 
list genial, perfect reali
zat, moral. învățător și re
tor, lumină a epocii sal?, 
conștiință filozofică și po
litică, factor angajat, mi
litant. si dinamic al nplri- 
lualltățil și noclelății că
reia ii era contemporan.

Oirs nu dorim cu toții, 
în fibra cea mai autentica 
a conștiinței, «ă fim ca E- 
minescu. să atingem piscul 
lui, să însemnăm pentru 
poporul român ceea ce în
seamnă el ? Și chiar dacii 
nu toți vom ajunge atlt de 
sus, aceasta e ambiția ab
solută și ultimă după care 
trebuie sâ se conducă ori
care creator adevărat. Ca
lea lui Eminescu e limpe
de, dreaptă, deschisă. Nu 
ne râmine decit încercarea 
cea mai grea, obligatorie : 
aceea de a o urma.

Trăim o epocă plină (le 
evenimente și transformări 
gigantice, la fel dc impor
tante pentru viitorul po
porului român ca și acelea 
pc care le-am evocat M Petru POPESCU

început, a căror Incomple
tă reproducere in opera de 
artă o mai reslnițlm șl azi. 
Trebui? si fini ronșlien|i 
dc dimensiunea epocii, 
pentru ca nimeni, mai iîr- 
zlu. să nu ne judece ru 
asprime, să nu spună : iu
tă niște scriitori care au 
trăit marile transformări, 
marile lupte, și nu au știut 
să Ic vadă, nu au știut «i 
Ic ințelengă, nu au știut s» 
le sculpteze inafară din 
miezul Incandcicenf al o 
porci.

Dar, înainte de a pune 
tocul pe hirtie, să ne gin 
dim bine, de fiecare dalii, 
că o artă patriotici nu 
poate fi o simplă derlaru- 
|ic. nici o derogare de la 
valoarea artistică, r 
gândire schematică, 
o lipsă de 
dezbatere. Ari 
tică, dimpotrivă, 
flacără, sinceritate, asuma
re și angajare. Altfel ar în
semna să nu iubim șl su 
nu respectăm tocmai pa
tria in numele căreia scri
em. Arta patriotică la care 
visăm, la care trebuie să 
ajungem prin lupta uneori 
crudă a condeiului cu hîr- 
tia. nu poate fi decit cea 
mai nobilă și cea mai 
înaltă.

0 fuziune organică

a literaturii cu revoluția

Literatura este prin 
excelență un act 
umanist. Expri- 
mînd esența pro
fund umană, in

vestigând ineditul epocii, 
al spiritualității contem
poranilor. ea se adresea-

ei. cit și de națiunea ro
mână, de lupta comună a 
poporului român și a na
ționalităților conlocuitoare. 
Sfidînd vrajba domnească, 
invățînd din erorile care au 
costat atita singe, masele 
populare s-au unit în cea-

la preț" (expresie a Iul Mi
ron Radu Paraschivescu, alt 
„căuzaș" al literei angajate), 
gata să împietrească superb,' 
In chip de ,.lacrimă-«Uila(— 
tită îndreptată sprp duș
man" (imagine a lui Eugen 
.lebeleanu). Versurile poe
ziei de inspirație patriotică 
crlue azi. «cum, aici, in 

România socialistă pol pre
lua argintul premergător 
nouă, amplificai? superb, 
de noi sensuri, pot =ă-și a- 

■ lingă înalta menire. Meni- 
iea de a-l face p? citii or 
mal frumos, dar și mai pu
ternic. Mai receptiv la ma
rile idei ni idealuri ale so
cietății noastre socialiste. 
Cate seriilor și-ar dori o- 
pera împlinindu-se cu In
conștiența fructei a
florii care nu trăiesc viața, 
destinul copacului ?

Poezia patriotică nu ? « 
componentă „de stil" a re
cuzitei poetice, ea ? mani
festarea ce» mai plenar-vi- 
tală a bărbăției spirituale, 
forma ce o imbracă teribila 
noastră mindrie de * li 
scriitori români, d? a pur
ta învestitura (le continua
tori de mesaje primite nu 
numai din partea scriitori
lor care au trudit înainte de 
noi. dar și a celor care 
s-au jertfit de-a lungul is
toriei pentru propășirea pa
triei. a meșteșugarilor care 
nc-au făurit cetățile ori a 
plugarilor ce șl-au zidit is
toria cu grîu.

A nu practica o asemenea 
poezie ține de semnul tra
gic al unei infirmități fără 
seamăn. înseamnă actul las 
de a nu-ți plăti datoriile : 
față de matricea biologică 
ce ne-a împins în lume, 
față de graiul cu care am 
fost înzestrați să evoluăm 
printre apele și codrii țării 
acesteia, față de toate bu
nurile și valorile ce ni se 
oferă.

Cind invocăm o asemenea 
poezie ne amintiri verbid 
lui Ion Cătină, versurile 
înflăcărate ale pașoptiști
lor, alegoriile luptelor pen
tru Unire. îmbărbătarea 
luptătorilor, din tranșeele 
lui 1916. ori ale celor ce au 
înfăptuit insurecția in 1944. 
Sigur, pentru ca forța ei 
de penetrație să fie și mai 
mare, ea se slujește de mij
loace ale simplității, dar 
cine i-ar putea ignora des-

tinul T O asemenea poezia 
■ avut norocul unei, traiec
torii incandescente, rolul ei 
funcțional a asezat-o. tran- 
s,.iv. in li'iintp.i timpului, 
ilufninnrdu-l

Poezia patriotivă răspun- 
<!■- marilor imbolduri ale 
laboratorului poetic și a- 
vem datoria s-o continuăm 
perfecționindu-i mijloacele, 
pentru a fac? sii treacă și 
prin noi flacăra sacră a pa
teticilor barzi care au vi
brat pentru înălțarea liberă 
* poporului nostru

lată de r? socotesc unei» 
poeme de azi ca Rubsumin- 
du-se cu suficiență prin re- 

< ulchierea peisajelor geo
grafici noastre fizice, prin 
ostenita inventariere a u- 
noi (trasee turistice. E prea 
puțin, e sub demnitatea 
poetului modern, versifica
rea doar a locurilor comu
ne. elogiul de un fals baroc 
adresat, cimpiilor și munți
lor. Cred că poezia patrio
tică trebuie să fie expresia 
unor accepții politice și nu 
»• cu nimic servită de decla
mațiile fade, lipsite de căl
dura și dinamism.

Imaginea poetului cu un 
Tnaint.e-mergător al poporu
lui său ? în chipul cel mai 
fericit iluslratii de o istorie 
a literaturii atît de des in
terferată cu istoria țării, 
cum e istorie literaturii ro
mâne.

Se cade, așadar, -ă gin- 
dim o revitallzare- a poeziei 
de inspirație patriotică, o 
poezie-demnă. slujind cu 
mindrie țara și poporul. La 
recentele întîlniri cu scrii
torii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vorbit despre 
Înalta misiune în contem
poraneitate a oamenilor de 
cultură, subliniind că între 
patrie și destinul nostru e 
un raport logic, de condi
ționare : vom fi. ademenea 
țârii.

Visăm o Românie tânără, 
etern dăruită celor mai no
bile aspirații, așa cum au 
cintat-o barzii ei de ieri și 
de totdeauna.

Așa cum o vor cinta — 
sint sigur — barzii ei de 
azi.

Și de totdeauna...

Gheorghe TOMOZEI

Patriotism abstract,

neraportat la un ideal

concret de acțiune,

nu există
zâ omului, contempora
nului, celui ce împreună cu 
cel care scrie năzuiește la 
rinduirea acelorași scopuri 
sociale : transformarea me
reu în mai bine a vieții. 
Astfel se întilnește organic 
literatura cu revoluția.

Dar literatura este, in a- 
celași timp, prin excelență, 
un act patriotic. Ea se a- 
dresează în primul rind 
unei comunități bine defi
nite prin istorie, tradiție și 
limbă comună și, datorită 
acestei colectivități, lumii 
întregi. Năzuind la ridica
rea colectivității proprii, 
militînd pentru tot ceea ce 
este nobil în om, descriind 
lupta pentru victoria tră
săturilor nobile asupra ce
lor meschine, retrograde, 
literatura contribuie la pro
pășirea patriei, transmițînd 
mesajul ei tuturor popoare
lor. Astfel se întilnește or
ganic în literatură spiritul 
patriotismului și al interna
ționalismului socialist.

Dragostea de patrie nu 
separă ci unește popoarele. 
Atașamentul scriitorului 
față de poporul său. față dc 
pâmîntul natal implică sen
timentul dragostei, exclude 
ura. disprețul și intole
ranța. Toate acestea, desi
gur, atunci cind structura 
intimă a societății nu 
viciată de exploatarea 
mului de 
conștiința 
litatea se 
donatele 
liste.

Ca scriitor maghiar din 
România socialistă, senti
mentele mele patriotice iz
vorăsc din mai multe surse.

Prima este, desigur, cea 
istorică și formează un în
treg univers de tradiții, fără 
de care o personalitate mo
dernă, revoluționară ar fi 
frustrată, ciuntită. Aceste 
tradiții mă leagă deopo
trivă de naționalitatea ma
ghiară. de particularitățile

sunle de raspintie 
știut să lupte împreună 
pentru adevăratele lor in
terese.

O altă sursă a patriotis
mului este chiar prezentul 
nostru, in care frăția, tulbu
rată in trecut de stăpîni- 
tori dc tot felul, a devenit 
o realitate legiferată nu nu
mai prin constituție, ci prin 
practica socială cotidiană, 
prin munca comună la edi
ficarea noii societăți, 
timcntul patriotic se 
tificâ aici cu cel al 
tații, cu certitudinea 
rică a faptului că România 
socialistă este patria ru
mânilor, precum și a ma
ghiarilor, germanilor și a 
celorlalte naționalități care 
trăiesc pe acest pămînt.

Sentimentului patriotic îi 
conferă un adine conținut 
d? umanism socialist reali
tatea egalităților in drep
turi de care se bucură na
ționalitățile conlocuitoare 
in România. Dreptul la ’în
trebuințarea limbii materne 
în școli, administrație. ‘în
florirea culturii și literatu
rii naționale, grija pentru 
folclorul specific, pentru 
moștenirea culturală dau 
sentimentului patriotic o 
nouă dimensiune, prin car? 
el se contopește cu cel al 
frăției. Unite cu poporul 
român, naționalitățile din 
România socialistă iși con
turează din ce în ce mai 
pregnant personalitatea u- 
mană.

A exprima acest proces 
complex într-o literatură de 
mare vibrație lăuntrică, a 
nu ocoli marile frumuseți 
și marile conflicte ale de
venirii socialiste — iată o 
îndatorire patriotică a scrii
torului, iată sursa unei li
bertăți patriotice într-ade- 
văr moderne, pe măsura 
eforturilor și țelurilor 
României socialiste.

cînd cintă țara, că diversi
tatea (ca viziune, ca pro
blematică și modalitate) 
e nu numai posibilă și 
in privința aceasta, ci și 
reală, consemnată nu o 
singură dată prin ca
podopere, Diversitate rea
lizată nu doar prin înles
nirea succesiunii tempo
rale care asigură, obiec
tiv și subiectiv, altă ma
terie de investigat, ci și prin 
statutul obligatoriu al co
municării individualizante, 
Alecsandri, Eminescu, Ma- 
cedonski, Hașdeu, Caragiale 
sint contemporani, apar
țin chiar unor grupări es
tetice prezidate de princi
pii diferite. Universul lor 
existențial e. in mare, ace
lași. Toți își iubesc patria. 
Reprezentările lor sint însă 
particulare. Și ca „subiect", 
și ca „felie de viață", și ca 
atitudine temperamentală. 
Situație-model și pentru 
epoca noastră, sub multiple 
aspecte. Mai intii sub acela 
al orizonturilor transfigu
rate. Vechilor și perma
nentelor dimensiuni ale pa
triei, anii din urmă le-au 
adăugat coeficientul esen
țial conținut in semantica 
epitetului „socialistă". Sta
tul nostru este Republica 
Socialistă România, tradu- 
cind în denumirea sa reali
tăți necunoscute vremilor 
anterioare. Patriotismul 
care ne caracterizează e 
cel socialist, situat, prin ur
mare, la altă scară a pers
pectivei, sensul lui educa
tiv sporindu-și numărul 
caratelor pe care, conștienți 
că dragostea de tară c o 
dimensiune fundamentală, 
constanță, a literaturii ro
mânești. se cuvine să le 
valorificăm.

hitleriști. variantă de rară 
originalitate a înfruntării 
configurate de Eminescu in 
prima parte a Scrisorii III. 
Mihai Beniuc, reluind, din 
optică socialistă, gesturile 
oraculare, va reacționa ves
tind zorii unei alte lumi, a 
unei „primăveri” pe care 
nici un „lanț" n-o poate 
împiedica să se afirme. Anii 
vor avea satisfacția împli
nirii idealurilor. Istoria a- 
vea să le ofere, după 23 
August 1944, subiecte noi de 
dialog, obligindu-i, conco
mitent, să judece dintr-un 
unghi adecvat realităților 
survenite prin biruința re
voluției populare. Arghezi. 
care refuzase demn, in 
Flautul descintat, să argă- 
țească la boier, devine fi
resc după Eliberare un 
..lăudător" al patriei socia
liste. Beniuc, care, în anii 
războiului și mai înainte, 
prevestise sfîrșitul iminent 
al regimului de oprimare, 
celebrează acum, alegînd 
simbolul ciocirliei, zborul 
spre înălțimi solare.

Patriotismul nu e doar o 
problemă de atitudine 
afectivă, cu valențe politice 
și civice. E, nu mai puțin, 
si una de univers preferen
țial. In 1840 Kogălniceanu 
condiționa originalitatea li
teraturii de orientarea spre 
adevărurile noastre și de 
prezența „duhului națio
nal". E dincolo de orice în
doială că teza nu și-a pier
dut actualitatea, că în ea au 
crezut și cred cu putere 
toți scriitorii români repre
zentativi, probindu-i temei
nicia forței prin opere care 
înfruntă victorioase timpul. 
A da exemple mi se pare de 
prisos. Stau la îndemina 
oricui. Important mi se 
pare faptul că în lucrările 
astfel concepute deslușim 
ceea ce cu o expresie larg

tinge decit depărtat, ca un 
val obosit, țărmul tainic, de 
insulă rezidențială, cu 
splendide alchimii și filo
zofii de cabinet. La urma 
urmei, o asemenea atitu
dine nu poate fi înțeleasă 
și nici acceptată în ca
riera unui artist autentic 
Ia care, însă, apare intru 
totul firesc actul de anga
jare socială netă. Nu mai 
e tolerabil, mai cu seamă 
azi, un scriitor care 
vede dincolo de 
priul său condei, 
adevăr pe care poate 
nu ar strica să ni-1 scriem 
pe perete, noi. scriitorii 
încă tineri de virstă, care 
pășim pe urmele lăsate de 
mari promotori, și ne a- 
sumăm greaua lor respon
sabilitate. Un autor nedăruit 
și lipsit de pasiune, care nu 
crede in eficiența de masă 
a scrisului său, nici în ne
voia poporului de a-și re
găsi destinul în artiști si 
opere se anulează pe sine, 
iși risipește fără rost ta
lentul. se condamnă la ste
rilitate.

Am ajuns, pe calea a- 
ceasta. puțin lungă poate, 
la problema unui scris 
patriotic, așa cum il cere 
dintotdeauna un popor, cu 
atît mai mult poporul nos
tru de azi, angajat într-un 
efort de construcție < 
listă și transformare 
precedent. Ce fel de 
ne trebuie ? Cărți 
vieții noastre. cărți 
luptelor noastre, cărți 
izbînzilor noastre, cărți an
gajate și militante, 
noastră de fiecare zi. 
viața artistului de 
zi e un front subtil, pe care 
se duce necruțătoarea lup
tă pentru sinceritate, pen
tru substanță autentică, 
pentru valoare. Avem ne
voie, ca oricind și mai 
mult decît oricînd, de o li
teratură patriotică. Cum o 
vom căpăta, cum o vom 
scrie, cum o vom verifica?

Metoda e simplă și ve
che, și infailibilă. O lite
ratură mare e întotdeauna 
patriotică. întotdeauna u- 
mană, după cum e și nouă 
și modernă și durabilă. 
Confuzia de altă dată a- 
supra naturii frumosului și 
cetățenescului începe să 
facă loc unei viziuni mai 
exacte. Arta perisabilă a 
fost întotdeauna promova
tă sub principiul Ireconci- 
liabilității frumosului cu 
datele din care el apare și 
se hrănește întotdeauna. 
Există și azi o puzderie de 
teoreticieni ai frumosului 
fără societate, fără om, 
fără participare morală la 
destinul națiunii, fără rea
lism, fără logică. fără

? vrea să mă o- 
presc, în cele ce 
urmează, nu asu
pra conținutului 
patriotic al lite- 

noastre. cunoscut, 
băncile, 

simțit 
alîtea

Sen- 
iden- 
liber- 
isto-

Să știm a vedea

pe

comori

mo- 
româ-

Viața 

fiecare

al creației artistice

marile transformări

Aurel MARTIN

către om. cind 
umană, persona- 
dezvoltă în coor- 
revoluției socia-

antologie de poe
zie românească, 
de la începuturi 
și pină azi, Gla
surile patriei, a- 
in primăvară, la 
Minerva, in cins-

părută, 
Editura 
tea semicentenarului P.C.R., 
ne reamintește, oportun, 
prin sumarul ei, că patrio
tismul e una din dimensi
unile fundamentale ale lite
raturii noastre. Indiferent 
de epocă și de virstă sau 
formația estetică a scriito
rilor. Caracteristică fireas
că, intrinsecă. Anterioară, in 
fapt, celebrului testament 
al lut Ienăchiță Văcărescu : 
„Urmașilor mei Văcărești / 
Las vouă moștenire / Creș
terea limbii românești / Și-a 
patriei cinstire". Allmentind 
folclorul („Pe-un picior de 
plai / pe-o aură de rai“), 
textele cronicarilor, stihu
rile la „stema țării**. Dind 
sens exact, programatic, a- 
poi. luptei culturale desfă
șurate de „Școala ardelea
nă", structurind orientarea 
revoluționară a generației 
pașoptiste, răminind, in con
tinuare, peste timp, o ati
tudine esențială, definitorie, 
cu multiple rezonanțe afec
tive. Incit e greu de găsit 
vreo personalitate reprezen
tativă care să nu fi vibrat 
ca atare. Evident, de-a lun
gul anilor, in funcție de con
dițiile concrete, conceptul

dc patriotism și-a îmbogă
țit valențele, iar natura ex
presiei s-a modificat. N-am 
în vedere, desigur, acciden
tele xenofobe sau naționa
liste, in realitate, nu numai 
pseudopatriotice, ci, practic, 
antipatriotice. Ele erau ca
zuri de excepție șt, in con
secință, nesemnificative 
pentru linia generală a li
teraturii române, ilustrative 
însă pentru împrejurările 
obiective care le-au gene
rat și pentru devierile vir
tuale pe care, cu sau fără 
intenție, le pot suferi sen
timente dintre cele mai no
bile. Mă refer, dimpotrivă, 
la contextele de exemplară 
rigoare morală care re
unesc, sub aceeași cupolă 
a spiritualității românești, 
pe toți exponenții de frunte 
ai literelor noastre, aflați 
in dialog necesar și natural 
cu patria. Cu o patrie con
cretă, aceeași și totuși me
reu alta de la epocă la epo
că, avînd succesiv însemne 
noi ; păstrind, peste timp, 
trăsăturile de ordinul per
manenței. Situație cu totul 
explicabilă, ținind de legile 
progresului, de vocația u- 
manității de a se autode- 
păși, renunțind la aspecte 
necaracteristice și cultivind 
specificul esențial.

Problema, nu o dată ma
gistral rezolvată, rămlne, in 
genere, cea a poziției de pe

socia- 
fâră 

■ cărți 
ale 
ale 
ale

este
o-

Vom fi asemenea țării
ără să micșorez 
remarcabila operă 
a unor înaintași 
de ireproșabilă 
morală și respon

sabilitate, mă glndesc a- 
desea că unele din cele 
mai semnificative 
mente ale istoriei 
nești cuprind încă, pentru 
expresia estetică, 
nedescoperite, și lecția lor

morală nu a fost nici 
departe epuizată de ceea ce 
numim cu un termen ge
neral ,,arta cetățenească" 
(folosim aici termenul 
conștienți că prin artă nu 
putem înțelege decit arta 
cu adevărat mare, care, 
oricînd și oriunde, s-a do
vedit cetățenească prin ex
celență). M-am gindit ade
sea. pînă la obsesie, la

eparte de a-și fi 
consumat valen
țele creatoare, po
ezia patriotică ro
mânească a fost

practicată generație după 
generație, de către lirele 
cele mai Inspirate ale isto
riei noastre literare. Blaga 
sau Barbu, prin „Mirabila 
aămînță" sau „Bălcescu

raturii 
nouă încă de pe 
școlii, cind ne-am 
sufletul vibrînd la 
minunate pagini de proză 
și versuri, de la cele ale 
cronicarilor pînă la opere 
foarte recente, ci asupra 
patriotismului ca forță că
lăuzitoare a existenței ma
rilor noștri creatori, și nu 
numai a lor. La patriotism 
ca axă a unor destine 
exemplare, ca flacără în 
care s-au călit mințile și ca
racterele unor personalități 
reprezentative, dacă se poa
le spune așa. ca aluat ce * 
făcut să crească dimensiuni
le acestor personalități pînă 
la statura legendară, confe
ri ndu-le cea mal frumoasă 
cunună de lauri. Pentru cei 
mai mulți dintre creatorii 
literaturii române — viata si 
scrisul lor stau martor — 
sentimentul complex pe 
care-1 circumscriem prin 
cuvîntul patriotism a jucat 
rolul unui nucleu ce a po
larizat toate 
constitutive ale 
lății lor. a fost 
mistuitoare pe 
citim în ochi, și 
nescu a putut seri? cindva 
o scurtă nuvelă în care 
descria tocmai această rea
litate : „Iubita" lui N. Băl- 
cescu. Pentru cei care au 
făurit conștiința de sine a 
acestui ponor, suprema <i 
statornica devoțiune a fost, 
intr-adevăr, patria.

Patriotismul celor care 
s-au numit Bălcescu. Ko
gălniceanu. Cuza. Emines
cu. lorga. Călinescu și atiția 
alții a fost în primul rind 
un program concret de lu
cru, care a cuprins zilele și 
nopțile și întreaga viată, 
care n-a precupețit nimic 
și n-a așteptat nimic in 
schimb. A fost o dăruire 
continuă ce și-a găsit ra
țiunea în sine și răsplata, 
uneori unică, în lucrul în
făptuit. „Patriotismul ren
tabil" n-a fost partea lui 
Miron Costin, Bălcescu sau 
Eminescu. ci a lui Agamițâ 
Dandanache și Cațavencu.

Cei care și-au asumat în 
calitate de comuniști desti
nele poporului șl ale cul
turii române cu decenii In 
urmă, au continuat marea 
tradiție. Au fost eroi ano
nimi. care nu s-au gindit

elementele 
persona li- 
o flacără 
care le-o 
G. Căli-

personalități, 
acelei pregâ- 
spre a servi 
epocii tale.

ia glorie ci numai la soarta 
nouă pe care voiau să o a- 
sigure țării și poporului lor. 
Cită vreme nu avem opera 
nemuritoare care să le în- 
veșnicească faptele pentru 
ca ele să continue a mo
dela sufletele, datoria ră
ni ine întreagă.

Esența patriotismului ră- 
mine cantitatea de efort pe 
care o învestești în forma
rea propriei 
in dobîndirea 
tirî necesare 
imperativele
Ele se cer în primul rind 
cunoscute. Patriotism ab
stract. neraportat la un 
ideal concret de acțiune, 
nu există. De la cel ce a 
așternut, pe hirtie Letopi
sețul Moldovei la sfîrșitul 
veacului al XV-lea si pină 
la G. Călinescu. al cărui 
glas încrezător în viitorul 
patriei și îndemnător la 
făurirea lui a răsunat pinii 
în ultimele ceasuri ale 
existenței sale, toți dascălii 
noștri de patriotism au fost 
slujitori conștienți ai unor 
cauze limpezi, care au fost, 
in fiecare, epocă, altele. Ei 
și-au transmis însă exem
plul. Flacăra a trecut de la 
unul la altui. scopurile 
pentru care ea a ars au 
fost, (ot mai îndrăznețe și 
mai dificile. Destinele lui 
Miron Costin. Șincai. Haș- 
deu. Torga s-au asemănat 
ori au diferit în calitatea 
lor de oameni : tipul istori
cului ce-si închină viata 
cunoașterii trecutului pen
tru a întări în popor con
știința demnității Și încre
derea în faptele lui viitoare 
este unul. în variate întru
chipări.

Pentru »oi este esențial 
astăzi ca programul de ac
țiune al epocii noastre, pro- 

’ eram definit prin noțiunea 
de extremă complexitate 
..construirea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate*'. să *e transforme in 
idealul personal >| vieții 
noastre.

Niciodată ambiția noastră 
n-a țintit mai sus. niciodată 
in istorie poporul român 
n-a fost confruntat cu pro
bleme de mai mare am
ploare. In ceea ce vom ști. 
în ceea ce ne vom strădui 
să dăm acestui idea) stă 
unica îndreptățire de a 
pronunța cu buze curate 
acest cuvînt născut prin 
atitea jertfe : patriotismul.

Dan ZAMFIRESCU

eminescian. 
ori Labiș 
fierbintele

trăind*' și-au oferit și ei 
proteicul obol unei cauze 
înalte, așa cum, sub semnul 
patetismului 
Arghezl, Pillat 
și-au prefăcut
crez în viabilitatea unei a- 
semenea poezii în opere 
care, în drumul spre noi. 
împrumută mișcarea apelor 
din cascade : „mai sporite

SZASZ lănoK
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„IMPERIUL
FÎȘIILOR NEGRE"

Dm sumedenia de capitole care d— 
marcă polii sociali m numeroase țari 
ale Americii Latine. poale că nici 
unul nu ilustrează mai șocant con- 
xul orbitor al unui mănunchi de oa
meni si nelipsitele ..cordoane ale mi
zeriei'' din manie centre urban»
rmpcriu întunecat, negru - alcătuit 
din fișii sau cordoane dispuse in ju
rul marilor orașe si care cuprinde, pe 
deasupra granițelor, aproape totali
tatea statelor latino-emcricane. Este 
'•n imperiu cu peste 100 de milioane 
de ..supuși" — respectiv locuitorii a- 
«•estor firii sumbre. Dacă anal
fabetismul. deficiențele de nu
triție. mortalitatea infantilă, șoma
jul și alte racile reflectă fiecare in 
parte cite o fațetă a adincilor inega
lități sociale, condițiile de locuit al- 
cMuiesc in «ceasta privință o adevă
rata sinteză. Iar țoale aceste racile 
decurg, mai ales, din greaua moș
tenire a subdezvoltării si sărăci 'i 
lăsate pe acest continent de domina
ția marilor monopoluri imperialiste, 
de rămășițele neocolonialiste menți
nute incă și in prezent, sub o formă 
sau alta, in anumite state latino- 
americane.

în multe țări din această parte ■ 
lumii e de-ajuns să părăsești cen
trul oricărui oraș mai mare, pentru 
a intilni. invariabil, bariera fizică 
mtre lumea avută, stăpină pe mij
loacele de producție și lumea celor 
mulți. pentru care ziua de miine 
rămine un etern coșmar. Paralel cu 
coloanele verticale ale edificiilor mo
derne. din bel on .și sticlă, sărăcia iși 
elaborează, pe scară mult mai mare, 
propriul ..stil-1 izvorit din nevoia 
firească a omului de a avea un aco
periș deasupra capului și patru pe
reți îndărătul cărora șâ-și ascundă 
nefericirea. Așa se naște ..favela" cu 
întreg cortegiul ei de semnificații. 
Este cuvintul brazilian prin care se 
definesc aglomerările de cocioabe si 
care a căpătat utilizarea cea mai 
largă in afara continentului. La Ciu
dad de Mexico acestea se numesc 
,.colonias proletarias". in Panama — 
„casas brujas". la Caracas — „ran
chos”. la Buenos Aires — ..villas 
miserias-, la Lima — „barriadas1-. la 
Montevideo — ..poblaciones de raros" 
și in multe alte feluri, uneori dife
rite de la oraș la oraș chiar in cadrai 
aceleiași țări. Oricit. de bizar sau pi
toresc ar fi numele întrebuințat, el 
înseamnă peste tot același lucru : 
cartier de cocioabe. înjghebate din 
cele mai ieftine materiale cu putință 
sau. de cele mai multe ori. din ceea 
ce lumea înstărita aruncă la gunoi - a 
inutilizabil. Nu se" poate spune, evi
dent. că ar fi o realitate doar a unor 
țări ale Americii Latine. Intr-un grad 
sau altul, lipsa de locuințe adecvate 
afectează — cum se știe — și țările 
capitaliste cu înaltă dezvoltare eco
nomică: insă pe meridianele latino- 
americane fenomenul a devenit un 
veritabil cancer social, de dimensiuni 
zguduitoare. ..Centrul latino-ameri- 
can de cercetări in domeniul știin
țelor sociale" furnizează in ultimul 
său studiu constatarea că intre 30 si 
40 la sută din locuitorii Americii 
Latine trăiesc în locuințe sărăcăcioa
se și suprapopulate, lipsite de ele
mentele minime esențiale, ceea ce 
înseamnă că. raportată lu actuala 
populație a continentului latino-ame- 
rican. drama afectează intre 75 și 100 
de milioane de oameni — cu deose
bire sărăcimea orașelor. Trăiesc in 
favele 30 la sută din locuitorii orașu
lui Guayaquil (cel mai mare din 
Ecuador), aproape jumătate din cei 
ai Caracasului, jumătate din popu
lația capitalei Paraguayului. Asun
cion. La Ciudad de Mexico, cele circa 
300 de „colonii proletare" cuprind nu 
mai puțin de un milion și jumătate 
de oameni, adică peste 20 la sută 
din locuitori Specialistul mexican 
Jaime Ceballos Osorio calculează că 
76 la sută din populația întregii țări 
trăiește ..în condiții subumane, în 
barăci care ar trebui condamnate ca 
improprii pentru locuit”. Studiile 
CEPAL (Comisia Economică a 
O.N.U. pentru America Latină) apre
ciază că ar fi necesare intre 14 și 16 
milioane de locuințe pentru a modi
fica teribilele stări de lucruri din 
orașele latino-americane, ceea ce ar 
presupune investiții de cel puțin 34 
miliarde dolari. In plus, ar fi nevoie 
să se construiască in continuare cite 
un milion de locuințe pe an numai 
pentru a ține pasul cu ritmul creș
terii populației, in afară de recon
struirea anuală a altui milijn de lo
cuințe care se deteriorează.

Atit cifrele privitoare la deficitul 
3‘tual al locuințelor p<- continent, 
cit și estimările cu privire la in
vestiții se bazează insă, așa cum 
înseși sursele diate o admit, pe in
formații de multe ori insuficiente, 
fragmentare, recurgind. de regulă, 
la statistici puse la dispoziție de 
organisme guvernamentale. Se a- 
daugă apoi diferența de criteriu — 
variind uneori sensibil de la țară 
la țară — pentru a desemna ee în
seamnă o ..locuință necorespunză- 
toare-. Pe lingă toate acestea. nu 
poate fi uitat faptul că in orice so
cietate împărțită în clase cifrele 
medii au darul de a retușa amploa
rea contrastelor sociale. Dar orici’e 
ar fi rezervele ce le pot inspira ci
frele menționate. poa'e lotuși
deduce din ele că ..imperiul favelei" 
este enorm și că spatiile unde se 
poate vorbi de „civilizație urbană” 
in accepția contemporană a terme
nului. rămin incă insule intr-un o- 
eean al mizerieL

în milioanele de bordeie — uneori 
adevărate cotețe — înjghebate din 
bidoane vechi, din bucăți de «în
duri putrede sau din nuiele împle
tire. acoperite cu frunze, paie sau 
tablă ruginită recuperată din gropi
le cu gunoaie, in aceste încăperi 
preistorice, care rareori au geamuri, 
ravagiile bolilor sint de neînchipuit. 
Copiii încep să fie secerați chiar 
din ziua nașterii — de verminoze, 
malarie, tifos, tuberculoză — iar 
mulți din cei ce supraviețuiesc, din 
cauza subnutriției au slabe șanse de 
a ajunge la maturitate. Iar dac.ă. 
totuși lumea favelei nu dispare. ci 
— dimpotrivă se extinde, aceasta se 
datorește indicelui de natalitate 
foarte ridicat și faptului că legile 
implacabile ale orinduirii xn care

«lâpmesc capitaliștii și mani lati
fundiari. in care dominația mono
polurilor străine n-a fost incă li
chidată. trimit continuu spre cocioa
be noi contingente de indivizi care 
..nu reușesc in yia&* - după ex- 
pre.sia încetățenita aici de apologeții 
acestor stări de lucruri.

Nu e nici o descoperire că la ră
dăcină situației grave în materie de 
locuințe stau distorsiunile soclal-c- 
conomice. Agricultura, dominată dc 
plaga latifundiilor, lasă pe zi ce tre
ce tot mai multe persoane fără pâ- 
minl. sau cu loturi minuscule ce nu

mai mari lucrează »a servitoare. Și 
cum nevoia de a ajuta familia ii 
împiedică pe copii să frecventeze 
școala, viitorul lor e pecetluit cu an
ticipație : vor repeta destinul părin
ților.

Desigur, problema lichidării fa ve
lelor preocupă autoritățile din ma
joritatea țărilor continentului. De
mografi și economiști latino-ameri- 
cani elaborează proiecte in acest 
sens, in timp ce un șir de guverne, 
o dată cu elaborarea de măsuri pen
tru dezvoltarea economică si socială 
a țărilor lor. alocă in același timp
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le pot asigura supraviețuirea. Iar 
această sărăcime a satelor este a- 
trasă irezistibil de credința de cele 
mai multe ori iluzorie — că orașul 
le va oferi condiții mai bune de 
viață. Visul acestor oameni se des
tramă msa repede. Ajungind la 
oraș, chiar acei ce au o brumă de 
economii îngroașă rindurile dezmoș
teniților din favele. intrucit costul 
chiriei este prohibitiv chiar și pen
tru mulți din păturile mijlocii, a- 
jungind să înghită circa o treime 
din salariu. Iar ritmul de creștere a 
chiriilor urcă vertiginos. Tn ultimii 
șase ani creșterile au fost enorme : 
525 la sută in .Argentina. 480 la sută 
id Brazilia, 800 la sută tn Bolivia, 419 
la sută in Mexic. 340 Ia sută in Co
lumbia etc, adăugindu-se împreju
rările agravante ce decurg din cli
matul de inflație cronică, din ins
tabilitatea surselor de cistig. din 
lipsa de calificare ce nu permite

fonduri — și chiar aplică diverse 
programe — in ce privește construc
ția de locuințe. Dar, cu excepția 
unor țâri ca Chile. Peru și Bolivia
- unde această problemă e aborda

tă într-un context de prefaceri mai 
largi — de programele acestea, 
chiar cind se numesc „populare” 
beneficiază în diferite țâri latino-a- 
mericane prea puțini din cei apar- 
țiriind paturilor mijlocii (mici funcțio
nari, meseriași și o parte din mun
ci lorii calificați din industrie), adică 
cei ce pot. cu sacrificii, să amorti
zeze costul unei locuințe modeste 
in 15 sau 20 de ani prin rate care 
reprezintă o mare parte din venitu
rile lor. In asemenea cazuri este 
vorba de altfel de o excelentă afa
cere pentru inițiativa privată, 
fiindcă in realitate viitorul benefi
ciar al unei locuințe va plăti triplu 
pină la încheierea termenului res
pecți!. dată fiind așa-numita „co

recție monetară" adoptată ca urma
re a spiralei inflaționiste.

In ce privește familiile cu cișli- 
gun mici și nesigure, fără a mai 
vorbi de masa șomerilor perma
nent, acestora le rămine in conti
nuare imperiul favelei. Chiar cind. 
din rațiuni de salubritate publica, 
autoritățile procedează la lichidarea 
unei favele — repartizmdu-i pe lo
cuitori. prin triere, la diverse „eoni 
plexe populare" (sau ,.favele modei - 
ne" — cum le ironiza cineva în 
presă), nu se rezolvă mare luciu 
fiindcă cei mai mulți preferă să se 
împrăștie prin alte favele mai apro
piate. decît să se transfere in 
locuri necesitind cheltuieli imposibil 
de suportat.

Spre ..favelados" se îndreaptă pe
riodic atenția filantropilor. Doămne 
din inalta societate ocupă deseori 
coloanele ziarelor, inițiind campanii 
intitulate : ..Donați o pătură pentru 
favelado" sau ..Contribuiți cu lap
te praf”. Dur. pe lingă faptul că a- 
x--» menea impulsuri nu izvorăsc în
totdeauna din sentimente generoase 
(fiind mai ales un mijloc dc auto- 
reclamâ), ele nu pot rezolva nimic, 
dată fiind amploarea considerabilă a 
nevoilor maselor oropsite. Mai 
mult, așa cum au arătat in nenu
mărate rinduri oameni politici, 
sociologi și alte personalități cu 
v ederi lucide, aceste mase au ne
voie nu de caritate, ci de locuri 
de muncă si de o remunerare de
centă.

Proliferarea favelelor e un feno
men degradant al peisajului social 
in numeroase țări latino-americane. 
Centrul latino-american de cercetări 
in domeniu] științelor sociale apre
ciază că „programele publice de 
construire de locuințe populare 
s-au arătat pină acum insuficiente 
pentru a corija dezechilibrul". O 
serie de specialiști înțeleg că este 
vorba, in ultimă instanță. de o im
portantă problemă socială care nu 
poate fi rezolvată doar cu investiții, 
ci presupune in prealabil reforme 
sociale și economice de structură.

Rio de Janeiro.
V. OROS

O țară a contracte
lor. A contrarelor in
tre cele 4<)0 <le familii 
oare controlează viața 
economică și politica a 
țării și extrema să'Hi.de 
a maselor ; intro co
cioabele Mantiei, unde 
<e înghesuie un milion 
de oameni — șomeri 
«au muncitori agricoli 
atrași de marele oraș 
— și locuințele marii 
burghezii care trăiește 
retrasă !n incintele
păzite d|n cartierele
rezidențiale ale capita
lei ; între parohul unui 
barrio" (sat), care se 

mulțumește cu un ve
nit de 10 ]>esos 
lună și bogățiile 
mitor congregații.

P** 
anu-

care există o cirdâșie 
intre guvernatorul li
nei provincii și unul 
suu altul din senatori 
ori deputați, guvernul 
lentral este aproape 
in irapostbiUtate de 
a exercita vreo con
st rirtgere asupra acestor 
potentați wire se spri
jină pe „armatele lor 
prtvate“ și reprezi n I ă 
un anume clan.

Țăranii Sînt prea 
săraci și prea preocu
pați de n-și asigura 
plinea zilnică. Dnr pa
sivitatea lor se schim
bă în ziua 
, .armatei j 
unui
prea 
logo, 
plătit

)nr n 
«chir 

i în care 
privată" a 

potentat merge 
departe. Chriso- 
un deputat. » 
cu via|a o aat-

deloc de mirare : cine 
ar accepta să facă a- 
ceastâ muncă în schim
bul a 100 pesos pe 
lunii ? De adăugat că, 
foarte adesea, agentul 
de poliție sau funcțio
narul și-au „cumpă
rat" funcția lor, adică 
s-au angajat să plă
tească protectorului 
respectiv salariul 
trei luni.

Presa nu ezită să 
nunțe corupția 
scandalurile { iar 
scandal durează ma
ximum trei zile. întru
cât între timp 
vjne un altul, 
filipinezi rămin insen
sibili : sînt însă alții 
rare

DE
pe

de-
•ii

un

inter- 
Mulți

I

ar- 
nu-

Tn virtutea u-
nor astfel de
contraste, se în-
timplâ multe! fe-
nomene bizare.
De pildă. In
plin centrul Ma-
nilei. în vesti-
bulul Băncii cen-
trale. îți atrage
atenția o imare
pancartă : „De-
puneți aici ar-
mele dv. de foc”.
Dar oamenii trec
pe lingă ea in-
diferenți. Proba
bil că majoritatea
dintre ei sint
înarmați.

Brazilia. Favele la Rio de Janeiro

acestor oameni sâ aspire decît la 
un salariu foarte redus. Și asta nu
mai pentru o parte din ei, căci pia
ța brațelor de muncă se ghidează 
exclusiv după criteriul rentabilității, 
al maximei rentabilități pentru oa
menii de afaceri, consecințele socia
le fiind ignorate. Acest criteriuface 
ca în foarte multe cazuri patronii 
să nu plătească muncitorului nici 
măcar salariul minim stabilit de 
legile prin care autoritățile multo
ra din țările amintite încearcă sa 
reducă suferințele t>i nemulțumirile 
maselor.

In genere, favelele sint situate la 
periferia orașelor, dincolo de locul 
unde se termină asfaltul străzilor, 
rețeaua electrică. gazul, canaliza
rea. Există însă și excepții. La Ca
racas si mai ales aici, la Rio de 
.faneiro, pe lingă cordonul ce-l 
formează în jurul orașului propriu- 
r.<. favelele sint prezente în majo
ritatea cartierelor rezidențiale, in
clușii' in privilegiata „zonă sud", 
- uprinzînd faimoasa Copacabana, 
apoi Bdfafogo. Flamengo, Urca. 
Leblon. Aici insă cocioabele sînt a- 
șezate pe verticală, urcind in scară 
j-i ițele dealurilor ce separă cartie
rele orașului. împrejurarea face ca 
populația de „favelados" să se sl'ie 
la mici distanțe de apartamentele 
luxoase ale edificiilor construite 
chiar la baza dealului, să poată ve
dea traiul vecinilor avuți. să facă 
reflecții amare pe seama rosturilor 
societății in care stăpine sint clase
le exploatatoare. Ca și cum nu le-ar 
ajunge privațiunile materiale, locui
torii favelelor mai sint și victime 
ale unei serii de prejudecăți, stimu
late d« păturile avute. De fapt, in
tr-o asemenea versiune „favelado" e 
aproape sinonim cu „marginal" (in
divid certat cu legile, trăind la mar
ginea societății), fațâ de care se 
impune „precauție". Poliția pare să 
împărtășească concepția, fiindcă rare 
sint zilele cind nu întreprinde razii 
masive in cartierele nevoiașe, ope- 
nnd numeroase arestări, de obicei 
„preventive".

Intr-o familie de „favelados" mai 
lotdeauna tatăl are o ocupație in
certă, soția e de obicei spălătoreasă, 
iar copiii, numeroși, încep să în
frunte viața de la o virstâ fragedă, 
devenind lustruitori de ghete, băieți 
de prăvălie sau ceva similar. Felele

S G □ □ □
Fohnsdorf este numele 

unei localități din regiunea 
Steiermark, așezată pe axa 
geografică ce ar putea uni 
o -așole Graz și Linz. Vi - 
nind pe șoseaua națională 
n 17. o recunoști din de
părtare după enormele, 
mormane de steril, roșii- 
maronii. Este ..semnul dis
tinctiv" al Fohnsdorf-ului. 
oraș austriac ce se ascunde 
parcă după înaltele conuri 
de dejecție ale minei de 
cărbune. ..Se ascunde și se 
apără", spun localnicii care 
duc o luptă acerbă pentru 
supraviețuire...

..De peste un deceniu 
menționează ziarul „Arbei- 
ter Zeitung" — Fohnsdorf, 
cu cei 11 500 de locuitori ai 
săi, constituie terenul unor 
aprige înfruntări politice și 
economice". Cărbunele des
coperit aici xn 1670 a în
ceput sâ fie exploatat ma
siv din al doilea deceniu 
al secolului al XVIII-lea. 
în 1970. Fohnsdorf a dat 
peste o jumătate de mi
lion tone de cărbune. 
Cu toate acestea, dc ani dc 
zile exploatarea minieră 
locală este socotită neren- 
tabilă. Datele oficiale indica 
pentru anii 1962—Î970 chel
tuirea din fondurile fede
rale a 600 milioane și
lingi „pentru acoperirea 
pierderilor" acestei mine.

Acum, deasupra localită
ții planează spectrul înce
tării activității de extrac
ție. Situația este cu atit 
mai gravă, cu cit aproape 
70 la sută din populație 
trăiește din salariile obți
nute de la întreprinderea 
carboniferă. Minerii au ce
rut in repetate rinduri să 
se găsească o soluție care 
sâ împrăștie norii nesigu
ranței. S-au făcut auzite 
glasuri care propun o limi
tare pe etape a extracției 
de cărbune, operație ce ar 
urma sâ fie însoțită treptat

A purta o 
mă este nu 
mai o deprin
dere, ci și indi
ciul unui anumit 
rang în societate. «ț
Sub cămașa Iar- 11
gă micul funcțio- I
nar ascunde în- I ■
deobște un puș- V
coci de fabricație 
locală ; mai sus, 
pe scara socială, mm
directorul unei 
mari plantații d ■' 
trestie de zahăr — 
să zicem — nu iese 
din biroul său fără 
«•ă-și încarce pistolul, 
o armă de calibru res
pectabil care nu poate 
costa mai puțin de 
1 000 de pesos. Urclnd 
și mar sus, ajungem la 
cei ce 
proprii. Orice om in
fluent 
cîteva 
cestea, iar un jeep În
țepat de oameni înar
mați ii secondează 
mașina.

Aceste „obiceiuri" nu 
costă1 prea mult. Fili- 
pinele — supranumite 
și ..insulele comori
lor" — sint o țară în 
curs de dezvoltare, cu 
salarii 
scăzute, 
din acesta primește, in 
afara întreținerii, o 
soldă lunară de vreo 
200 pesos ; totuși con
siderabil mai mult 
decît cei 4,75 pesos 
cîștigați zilnic de un 
muncitor agricol pe 
o plantație.

In perioada antebe
lică. oi.nd Filipinele se 
aflau încă în totală 
dependență de S.U.A., 
politica era o chestiune 
a cîtorva familii. După 
cucerirea independen
ței naționale (1946 n.t.). 
și-au făcut intrarea în 
scenă noi 
ceștia au păstrat de
prinderea 
luind parte cu ardoare 
la jocul pe arena po
litică. Tn măsura în

folosesc gărzi

dispune de 
grupuri din a-

incredibil de 
Un gardian

veniți. A-

violentei,

55

fel de nesăbuință. Doi 
oameni l-au doborî t 
cu focuri de pistol în 
catedrala Vigan, în 
chiar fieful său, în 
timp ce se afla sub 
protecția gărzii per
sonale. Cazul a provo
cat senzație îndeosebi 
prin motivul ce a dus 
la savîrșirea faptei. 
Anume, fiul celui ucis 
iricendiase două sate 
ce s-au făcut „vino
vate" de a nu fi votat 
pentru tatăl său la ul
timele alegeri pentru 
Camera Reprezentan
ților. i

Cînd cineva deține 
o cît de mică autori
tate. încearcă să profi
te pentru a-i căpătui 
pe ai săi. Cea mai mică 
funcție se traduce prin 
mărunte avantaje co
tidiene : bacșișuri
mită. Un dosar a fost 
îngropat într-un birou 
al administrației ? Tre
buie mers și aflat la 
[ața locului cui trebuie 
să-i fie strecurați 
cîțiva pesos pentru a 
se grăbi rezolvarea lui. 
Un agent de poliție 
fluieră după o ma
șină ? Fără îndoială că 
procedeazfT^ășa pentru 
că sfîrșitul lunii se 
apropie, iar cei 8 sau 
9 copii ai săi suferă de 
foame. Contravenția, 
reală sau imaginară, 
se soldează cu cîțiva 
pesos dăruiți repre
zentantului forței pu
blice și cu mulțumi
rile acestuia. Și nu-i

«au

;e revoltă împo
triva lor. Cl nd. in 
noiembrie 1969, 
situația în țară 
devenise deosebit 
de acută, zeci de 
mii de studenți au 
manifestat in fața 
palatului Mala- 
cagnang. Cu pa
tru zile mai îna
inte avusese loc 
o alta demonstra
ție populară. Iar 
la 30 ianuarie 
1970 o manifesta
ție s-a terminat 
prin atacarea pa
latului preziden
țial. Garda a dec- 
chis focul. atac 
ce s-a soldat cu 
patru morți și un 
număr de răniți, 

în pofida Inde
pendenței dobîn- 
dite în 1946. Fili- 
pinele rămin. în- 
Ir-un anumit grad, 
o citadelă a pre
zenței americane 
n Pacific. Poziția 
geografică, în cen
trul unui imens 
arc de cerc care 

începe în apropiere de 
Coreea și se. termină 
in Arhipelagul indone
zian. explică dorința 
Statelor Unite de a 
conserva bazele impor- 
tante din această țară. 
Inițial, aceste baze au 
fost cedate de guvernul 
filipinez pentru o pe
rioadă de 99 de ani. 
redusă ulterior la 25 de 
ani. Astăzi însă, nu
meroși filipinezi re
clamă evacuarea com
pletă de către forțele 
străine a arhipelagului 
lor. Pe de altă parte, 
de mai mulți ani exis
tă o c?rere unafiimă 
ae a se abroga „acor
durile speciale** care, 
începînd din 1946. au 
făcut din Filipine o 
țara dependenta de 
Statele Unite.

Nemulțumirea popu
lară se manifestă tot 
mai acut. Acțiunile 
studențești au izbucnit 
cu o nouă amploare la 
începutul anului, o dată 
cu manifestațiile popu
lației împotriva majo
rării prețurilor și a 
persistenței șomajului. 
Si exista dovezi pri
vind anumite legături 
intre studenți și miș
carea de partizani 
acționează in 
ciile Tar lac 
panga, în 
ternicelor 
reprimare 
de poliție.

Misterul care învăluie o 
Ireapă perioadă istorică a Asi
de, a început să Jie elucidat 
grafie unui tinăr orientalist so
vietic din Leningrad, R. Gribov. 
Acesta a reușit sa descifreze, 
pentru prima oară, cîteva mii de 
texte cuneiforme, vechi de pa
truzeci de secole. Scrise pe plăci 
de pamint. aceste texte au fost 
descoperite de arheologul fran
cez A. Parrot, in timpul săpătu
rilor efectuate pe locul unei 
vechi cetăți din valea Eufratu
lui. Documentele, scrisorile și 
notele administrative și comer
ciale cuprinse in textele respec
tive datează de Io începutul 
celui de-al doilea mileniu dina
intea erei noastre.

Orientalistul sovietic a putut 
astfel reconstitui imaginea vie
ții politice, sociale, organizarea 
armatei și a. administrației sub 
domnia regelui Chacindad.

<n-
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ce 
provin- 

și Pam- 
pofida pu-
acțiunî ae 
organizate

Robert SUZANNET 
publicist francez

de crearea unor noi între
prinderi industriale. unde 
să poată fi angajați cei ră
mași fără lucru. Cerința 
este firească și nimeni nu 
i se împotrivește deschis. 
Ea pare însă, in împrejură
rile actuale, greu sau chiar 
imposibil de realizat. Pose
sorii de capitaluri preferă 
să-si investească banii in 
alte părți ale țării, evitînd

abilităților, tinerii încea tă 
să se angajeze in împreju
rimi — la diverse int - 
prinderi din Zeltweg. Ju- 
denburg, Donawitz.

Presa de speqialitat? 
menționează că problem- 
ca acestea nu se limitează 
doar la Fohnsdorf. De cu- 
rind, 17 comune din raioa
nele Judenburg și Knittol- 
feld, avind de înfruntat di-

• :cio« din care cu greu pol 
sâ. evadeze".

în S'iria. ca și in regiu
nea Carintia. se resimt dc 
mult timp efectele acelui 
p o-es observat și in alte 
s rte occidentale, de depla
sare a unor industrii dân- 
f-o parte in alta a țării. 
’.'>:1 '■ zone industriale se 
dezvoltă in dauna celor 
vechi. Societatea capitalistă

SPECTRUL DE LA
FOHNSDORF AMENINȚĂ...
adesea — și nu intimplător 
— centre sau colective 
muncitorești prea înche
gate, cum este cel de la 
Fohnsdorf. De altfel, expe
riența altor zone miniere 
nu este deloc încurajatoare 
pentru muncitorii de aci. 
Nu de mult, o mină de căr
bune a fost închisă in La- 
vantal, Carintia, lăsind fără 
lucru 1 300 de oameni. In 
localitatea respectivă urma 
să se construiască o rafi
nărie care să ofere noi 
locuri de muncă, dar timpul 
a trecut și proiectul a ră
mas mai departe doar pe 
hirtie. Locuitorii din 
Fohnsdorf caută pe toate 
căile să evite un asemenea 
deznodămint nefericit, deși 
mina lor pare să aibă ace
eași soartă. In măsura pn-

ficultăți similare, au înfiin
țat o „Asociație pentru în
curajarea dezvoltării eco
nomice", primarul din 
Fohnsdorf fiind ales preșe
dintele ei.

Statisticile arată că în 
această regiune, in care 
trăiesc 60 000 de oameni, 
locurile de muncă s-au re
dus in ultimii ani cu 9 la 
sută. După aprecierile 
guvernatorului landului 
Steiermark, J. Kreiner, pe 
ansamblul provinciei sint 
necesare 25 000 posturi de 
muncă. Reținind aceste 
date, ziarul „Die Presse", 
apropiat grupurilor indus
triale. constată cu resem
nare : „In vremea noastră, 
a economiei „libere" a pie
ței. regiunile rămase in 
urmă se află într-un cerc

se arată astfel incapabila 
să evite drama decăderii 
unor așezări odinioară În
floritoare, dezvoltarea ine
gală a diferitelor regiuni 
- fapte cu urmări deose
bit de nefaste pentru mase 
tot mai largi de oameni ai 
muncii.

In prima jumătate a se
colului al XIX-lea, Stiria 
era considerată drept un 
..Ruhr al Europei continen
tale". Erzberg (muntele de 
fier) și cărbunele existent 
din abundență ii permiteau 
să devină una din zonele 
cele mai importante ale in
dustriei metalurgice. Există 
și in prezent in Stiria uzine 
de renume, care produc în
deosebi oțeluri speciale și 
semifabricate. apreciate 
pentru calitatea lor. Acti

vitatea lor nu modifică însă 
substanțial situația gene
rală.

într-un comentariu pe 
marginea rezultatelor unor 
cercetări întreprinse de 
..Osterreichisches Institut 
fiir Raumplanung". ziarul 
..Salzburger Nachrichten" 
relevă marile diferențe con
statate în dezvoltarea eco
nomică a diferitelor re
giuni : „In 1952. landurile 
Carintia și Stiria se aflau 
cu 11 la sută sub nivelul 
mediu al provinciilor aus
triece nordice in ce pri
vește venitul național pe 
locuitor. In 1964. această di
ferență s-a mărit la 24 la 
sută. în aceeași perioadă 
de timp, contribuția celor 
două regiuni la producția 
internă a scăzut cu 2.2 pro
cente. deși populația lor a 
cunoscut o ușoară creș
tere".

Consecințele unei aseme- 
nea situații alimentează 
exodul peste hotare al bra
țelor de muncă. în luna iu
lie a acestui an. presa vie- 
neză anunța cu vădita în
grijorare că „peste 90 000 
de austrieci în puterea 
virstei" lucrează în Germa
nia occidentală — cu 14 000 
mai mult decît in anul pre
cedent, iar aPi 20 000 sînt 
angai.ati în Elveția. Se a- 
preciazâ că, prin migrația 
acestor forte calificate. Aus
tria pierde valori enor
me. Specialiștii în mate
rie dau semnale de alarmă 
si solicită măsuri speciale 
din partea statului, pentru 
a-i readuce si utiliza in 
țară pe m.uncitorii austrieci 
ce lucrează in prezent in 
străinătate. Este una din 
marile probleme care con
fruntă actualmente econo
mia austriacă.
Viena

Petre STANCESCU

In
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PENTRU SALVAREA 
BROAȘTELOR 

ȚESTOASE

CIND NU Al LOCUINȚA

I

I 
I 
I
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Il R. F. a Germaniei. Și nu i-a 
' atras postul, propriu-zis, care-l. 
\ obligă pe paznic să tragă clopo- 
! tele din oră in oră în fiecare zi 
ț de la 6 dimineața la nouă seara. 
i Ceea ce i-a. ispitit este, locuin- 
’ ța gratuită oferită de primărie 
\ o dată cu postul de paznic 

turnului.

I 
I 
I 
I 
I

După ce'ultimul paznic 
min din Bod Wimpfen. R. F. a 
Gei maniei, și-a dat demisia, pe 
motiv că nu mai poate urca cele 
142 ae trepte pină la lo
cuința sa ..aeriana", locuitorii 
ou fost convinși că nu le 
va mol fi dat să a uda dan
gătul clonotelor din turnul ora
șului, vestind fiecare oră. Dar. 
spre surprinderea tuturor, anun- 
țarea . pubi^’ a postului vacant 
n atras la. Rad Wimpfen o sută 
de solicitanți din toate colțurile 
R. F. a Germaniei. Și nu i-a 
atras postul, propriu-zis, care-l

animal foarle util omului, 
i broasca țestoasă marină, este a- 
1 menințată cu exterminarea. Se- 
\ cole de-a rindul, aceste ființe 

acvatice au constituit o impor
tantă sursă de proteine pentru 
locuitorii mărilor sudice și ai 

. A/itilelor. Și in prezent, ele sint 
1 vinate pentru carnea tor carti- 
i layinoasă din care se prepară o 
’ ciorbă gustoasă, pentru carapa- 
\ cea și pielea lor, folosite la con- 
. fecționarea unor obiecte decora- 
1 live și de lux. Cel mai dăunător 
l este faptul că și ovule de broas- 
t că țestoasă, care sint comesti-

■ bile, se consumă in cantități 
mari.

■ Nu de mult. Uniunea interna- 
‘ țională pentru conservarea na- 
i turil și a resurselor sale, cu 
’ concursul altor organisme Inte- 
ț resa.te, au luat un șir de măsuri 
i pentru protecția broaștelor țes- 
' toase. printre altele, prin crea-

rea de crescătorii. Prima intre- 
. prindere de acest gen a fost 
j creată in insulele Caiman din 
i Caraibe. In Australia au fost, 
’ de asemenea, create rezervații 
ț și ferme specializate in crește- 

rea broaștelor țestoase.

* CICLISTUL OCTOGENAR

i Ciclistul eu numărul 10. sue- 
' dezul Gustav Nokanson, aflat in 
ț fruntea plutonului, a debutat in 
. sportul ,,pe două roți" cu șapte 
' decenii, in urmă. De atunci el a 
ț fost un fTvent și pasionat par-

i ticipant al curselor cicliste. ffFt 
i numai cîțiva ani de cind c fea- 
t Uzat o mare performanță, pla- \ 

stndu-se pe primul loc in cursa ■ 
ț ciclistâ Turul Suediei, pe un 
i traseu lung de 2 000 km. Astăzi i 
’ vajnicul ciclist are 85 de ani, nu / 

mai aspiră la primul loc in corn-

1

ț mai aspirq la primul loc in com- 
, petiții, dar rămine un asiduu i 
ț participant la întrecerile cicliste. 1 
\ i
i CHIMIA Șl PROTECȚIA I

BARAJELOR )

O metodă nouă de etanșeizare 
ț a barajelor, prin utilizarea foi- 
l lor de polivinil, va fi folosită la 
! construirea unui obiectiv hidro- 
l energetic cehoslovac, barajul de 
' pe Landstejn, din apropiere de 
y Jindrichuv Hradec. Foile de ma- 
i terial plastic vor fi fixate intre 
' elementele prefabricate din be- 
\ ton armat ce vor constitui par- 
, tea interioară, dinspre apă, a 
1 barajului.
i înalt de 25 metri și lung de 
1 aproape 400 metri, barajul va 

reține apele unui lac cu o su- 
, pra/afă de aproape 3S de hec- 
1 tare șt un rolvni de 3,5 mtlioa- 
l ne metri cubl. Umplerea lacului 
’ va începe in toamna anului 1973, 
ț iar întregul obiectiv va fi ter- 

minat in 1914.
i

Hi.de
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Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pâțan. a primit vineri di
mineața pc dr. K. H. Sohn, secretar 
de stat la Ministerul Cooperării Eco
nomice al R. F. h Germanici, care 
face o vizită in țara noastră.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă de cordialitate, au partici
pat Pretor Popa, adjunct al minis

trului comerțului exterior, precum și 
dr. Volker Von Arnlm, prlm-secretar 
al Ambasadei R. F. a Germaniei la 
București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării economice dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

Lucrările Comisiei pentru invățămînt, 
știință și cultură 

a Marii Adunări Naționale

II! ȘTIINȚE 1111
Vineri dupâ-amlazâ. tovarășul 

Manea Minereu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar r1 CC. al P.C.R.. a 
primit pe șefii delegațiilor : Acade- 
nnei Bulgare de Științe — prof. Stoi- 
ko Boșkov, locțiitorul secretarului ști
ințific general al academici ; Acade
mii?) Cehoslovace de științe — prof. 
Vladimir Landa, secretar general ad
junct al academiei: Academiei de Ști- 

<țe a R.P.D. Coreene - Li En Lib, 
reprezentantul permanent al acade
miei La Varșovia ; Academiei de Ști
ințe din Republica Cuba — ing. Tirso 
Saenz, vicepreședinte și secretar ge
neral al academiei : Academiei Ger
mane de științe din Berlin — acad. 
Ernst Lauter, secretar general al a- 
cademiei : Academiei Mongole de 
Științe — prof. C. Sereeter, se
cretar științific al academiei : Aca
demiei Polone de științe — acad. 
Dionizy Smolensk). secretar științific 
zeneral al academiei ; Academiei Re
publicii Socialiste România — prof. 
Radu Voinea. secretar general al a- 
cademiei ; Academiei Ungare de 
Științe — acad. Belă Kopeczi, secre
tar general al academiei ; A- 
ariemiei de științe a U.R.S.S. — prot- 

Scriabin, secretar științific prin
cipal al academiei — partici
pante la lucrările celei de-a VIT-a 
Consfătuiri a reprezentanților acade
miilor de științe din țâri socialiste.

care se desfășoară zilele acestea In 
Capitală.

l-< primire au participat prof. univ. 
Miron Constant inescu. președintele 
.Academii i de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socialiste România, 
mg. Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologic, acad. Miron Nicolcscu, 
președintele Academiei Republicii So
cialiste România, acad. Aurel Moga. 
președintele Academiei de Științe Me
dicale. prof. univ. Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Academiei de Știin
țe Sociale și Politice, prot. Gheorghe 
Badrus, membru al Academiei de 
științe Sociale și Politice, și Ion Go- 
liat. secretar g-neral adjunct al A- 
cademiei de Științe Sociale și Poli
tice.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

In seara aceleiași zile. Academia de 
Științe Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România a oferit, la Casa 
Oamenilor de Știință, un cocteil in 
onoarea participanților la cea de-a 
Vil-a Consfătuire a reprezentanților 
academiilor de științe.

Au luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu. Miron Constantincseu. Gheor- 
ge Cioară. Miron Nicolescu, Aurel 
Moga și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

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

Campionatele europene 
de volei

TORINO. (Prin telefon de la trimi
sul Agerpres llie Goga). - Inaugu- 
nnd. joi seara, a 8-a ediție a cam
pionatelor europene de volei, me
ciul Romănia-Italia. incheiat cu sco
rul do 3—2 (15—7. 8-15, 15-13, 9-15. 
15—8). s-a bucurai de o asistență re
cord, de atenția televiziunii italiene, 
care a transmis ultimele 3 seturi, 
precum și de prezența unor renumiți 
tehnicieni ai voleiului mondial. Prin
tre aceștia s-a numărat și cunoscu
tul antrenor japonez Matshudaira. 
venit special de la Tokio pentru a 
studia jocul viitorilor adversari de 
la olimpiadă- După meci, tehnicianul 
japonez a avut amabilitatea să ne 
declare următoarele : „Cunosc echipa 
României și mi-ar fi făcut plăcere 
să o văd jucind mai bine. Desigur, 
victoria ei cu 3—2 nu poate fi con
testata. dar mai trebuie aduse rema
nieri. pentru a face față dificilului 
turneu final de la Milano. Blocajul 
nu funcționează prea bine, schemele 
’actice devin uneori stereotipa. Sper, 
tbtuiși. ca echipa României'să se cali
fice pentru turneul olimpic".

Adevărul este că echipa României 
nu a strălucit in meciul cu Italia 
și a obținut victoria după o luptă 
strinsă. Jocul a fost inegal, echipa 
noastră având multe căderi inexpli
cabile. Din fericire, băieții noștri 
și-au revenit, au devenit mai calmi 
și. in setul decisiv, amintindu-și pro
babil că sint reprezentanții unui vo
lei care odinioară se bucura de o 
mare reputație, au mai găsit resur
sele necesare pentru a termina vic
torioși. Inspirată a fost și ideea an
trenorilor care au introdus in ultimul

set pe ti nărui Romeo Enescu. un 
toarte bun trăgător și, in același 
timp, remarcabil apărător. Alături de 
ei la obținerea victoriei au contribuit 
căpitanul echipei, G. Udișteanu. și 
G. Bartha.

Ziarele italiene au comentat în- 
tilnirea do volei Romănia-Italia ca 
un meci de fotbal, adică minut cu 
minut. Ziarul „Stampa** remarcă 
printre altele : „Echipa României, 
deși nu mai este cea din trecut, a 
știut să se stăpinească și să înfrîngă 
o galerie zgomotoasă, obținind vic
toria*1. In comentariul său. „Gazzetta 
dello sport** remarcă : ..Voleibaliștii 
români ne-au spulberat ambițiile**.

Rezultatele tehnice înregistrate in 
prima zi : masculin : Israel-Turcia 
3- 0 : Cehoslovacia-Scoția 3—0 : O- 
landa-Franța 3—2 (mare surpriză) ; 
Iugoslavia-R. F. a Germaniei 3—0 : 
R.D. Germană-Suedia 3—0 : Bulga- 
ria-Elveția 3—0 ; Ungaria-Austria 
3—0 : Polonia — Danemarca 3—0 ; 
Finlanda-Grecia 3—0 : feminin : Ita
lia-Austria 3—0 : Ungaria-Israel
3—0 : R. F a Germaniei-Franța 3—0 ; 
U.R.S.S.-Suedia 3—0 : Olanda-Da- 
nemarca 3—0 ; R.D. Germană-Iugo- 
slavia 3—0.

★
Aseară, la Torino, voleibaliștii 

noștri au jucat cu formația Greciei. 
La Reggio Emilia, echipa feminină a 
României a intilnit puternica repre
zentativă a R. D. Germane. Pină la 
închiderea ediției, nu ne-a parvenit 
decit rezultatul final al meciului de 
la Torino ; 3—0 pentru sportivii
noștri.

HANDBAL FEMININ

Surprize in turneul de la Floreasca
Rulmentul Brașov—Universitatea 

Cluj 17—13. Textila Buhuși—Mureșul 
Tg. Mureș 9—7. Universitatea Bucu
rești—I.E.F.S. 9—6. Rapid București— 
Voința Odorhei 10—10. Universitatea 
Timișoara — Confecția București 
12—11.
^Acestea au fost rezultatele ultimei 

pe a turneului de sală pentru 
campionatul național de handbal fe
minin. etapă disputată ieri in sala 
Floreasca. Fără discuție, este de ob
servat in primul rind marea surpri
ză pe care au produs-o handbalistele 
din Buhuși. învingătoare neaștepta
te. dar pe deplin merit, în fața uneia 
dintre echipele ce se remarcaseră 
pină in prezent, formația din Tg. Mu
reș. plasată de altfel pe o poziție de 
frunte in clasament. Derbiul zilei

(U. București—I.E.F.S.) a avut un 
ciștigător scontat ; trebuie mențio
nat insă că studentele de la I.E.F.S. 
au pierdut spre final o foarte bună 
ocazie de a schimba scorul : la 8—4 
pentru „U“. ele au preluat aproape 
total inițiativa, dar... au ratat două 
lovituri de la 7 m și apoi au tras 
o dată in bară !

Liderele clasamentului, sportivele 
din Timișoara, au rămas surprinse 
de începutul furtunos, foarte eficace 
pe care l-a avut echipa adversă, 
Confecția : in min. 15, aceasta con
ducea cu 5—1. Pină la pauză, rapor
tul de forțe a rămas același, Confec
ția terminind prima repriză cu 3 
puncte avans (7—1). Timișorencele au 
forțat apoi extrem de serios pentru 
a egala și, in fine, pentru a' obține 
o victorie, chiar și la limită.

Fotbal, azi și mîine
Două dintre meciurile etapei a V-a 

a diviziei A de fotbal se vor disputa 
astăzi după amiază : Dinamo-Bucu- 
rești intilnește pe stadionul său din 
sos. Ștefan cel Mare (ora 16) echipa 
Universitatea Craiova, iar Jiul, pe 
stadionul din Petroșani, are ca par
teneră de întrecere formația U.T.A.

Celelalte partide ale etapei se des
fășoară miine, astfel : Steaua—F.C. 
Argeș (ora 13.30. pe stadionul Repu
blicii din Capitală). Crișul Oradea— 
A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica Iași — 
Petrolul, Steagul roșu Brașov—Uni
versitatea Cluj. S.C. Bacău—Farul, 
C.F.R. Cluj—Rapid (la Sibiu).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HALTERE. — Halterofilul sovietic 

Boris Pavlov a cucerit medalia de 
aur la campionatele mondiale care 
se desfășoară in prezent la Lima, 
în limitele categoriei mijlocii. Pavlov 
a tOTalizat 495 kg (160 plus 145 plus 
190 kg), fiind urmat de finlandezul 
Kaarlo Kangasniemi (490 kg) și ma
ghiarul D. Horvath (480 kg).

CICLISM. — A început cea de-a 
21-a ediție a Turului ciclist al Bul
gariei. La startul competiției sint 
prezenți 70 de rutieri din Algeria. 
Cehoslovacia. Danemarca, R. D. Ger
mană. Iugoslavia, Polonia. România. 
U.R.S.S. și Bulgaria. Prima etapă a 
cursei. desfășurată pe ruta Sofla- 
Blagoevgrad. a revenit lui Dene 
(R. D. Germană) cronometrat pe 
distanța de 122 km cu timpul de 
2h 44'23". Pe locul secund s-a clasat 
bulgarul Mihailov — 2h 44’57”. Pe 
echipe, etapa a fost riștisată de for
mația U.R.S.S. cu 8h 18'28’’. Echipa 
României s-a clasat pe locul opt cu 
8h 24’18".

TENIS. — în cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Los An
geles (California) a fost înregistrata 
• mar» surpriză ; tinărul jucător a-

merican Jim Connors (care figurea
ză ca rezervă in echipa S.U.A. pen
tru „Cupa Davis“) l-a învins cu 6—4, 
6—3 pe cunoscutul său compatriot 
Clark Graebner. Alte rezultate : Ri
chey (S.U.A.)-Fillol (Chile) 6—4. 
6—1 : Alexander (Australia)-Taylor 
(Anglia) 7—5, 7—5 : Lutz (S.U.A.) - 
Cooper (Australia) 6—4. 6—4.

FOTBAL. — Peste 80 000 de spec
tatori au urmărit la Belgrad întil- 
nirea internațională amicală de fot
bal dintre echipa locală Steaua Ro
șie și formația Benfica Lisabona. 
Victoria a revenit fotbaliștilor portu
ghezi cu scorul 3—2 (0—2) prin go
lurile marcate de Eusebio (min. 53 și 
60 din lovitură de la 11 m) și Nene 
(min. 55). Punctele gazdelor au fost 
înscrise de Sekularac (min. 26) și 
Filipovici (min. 43).

ATLETISM. — Cu prilejul .unui 
concurs atletic care a avut loc la 
Budapesta, sportivul maghiar Stein- 
hacker a stabilit un nou record na
țional in proba de săritură cu prăji
na cu rezultatul de 5.06 m. în proba 
de săritură in înălțime pe primul loc 
*-a clasat Kelemen cu 2,15 m.

Festivitatea de deschidere 
a noului an de invățămînt 

la Academia Militară
Vineri dimineața a avut loc festi

vitatea de deschidere a noului an de 
invățămînt la Academia Militară. Au 
luat parte generalul de armata Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul forțelor armate, general colo
nel Ion Coman, general colonel Mihai 
Burcă, general colonel Vasile Ionel, 
adjunct ai ministrului forțelor ar
mate. general maior Constantin 
Stoica, vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului, generali și ofițeri 
superiori, cadre didactice, ofițeri- 
elevi și elevi.

Cu acest prilej, generalul de armată 
Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, 
a transmis cadrelor didactice și ele
vilor Academiei Militare un călduros 
salut din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, per
sonal din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al forțe
lor armate. Subliniind faptul câ noul 
an de invățămînt se deschide in cli
matul de efervescență politică de
terminat de măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, pe baza propunerilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
relevat sarcinile de mare răspundere - 
ce revin celei mai înalte instituții de 
invățămînt din cadrul forțelor noas
tre armate pentru formarea unor 
cadre militare cu temeinică pregătire 
politico-ideologică, militară și de spe
cialitate. capabile să îndeplinească cu 
cinste misiunile încredințate, devotate i 
fără margini patriei noastre socialiste. ’ 
poporului și partidului.

In aplauzele celor prezenți. a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
spune printre altele : Cadrele didac
tice, ofițerii-elevi, elevii și persona
lul civil din Academia Militară iși 
exprimă gindurile și sentimentele de 
dragoste nețărmurită și recunoștință 
profundă față de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, față de

dumneavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, pentru grija 
părinteasca ce o purtațl înfloririi na
țiunii noastre socialiste, intăririi ca
pacității de apărare a patriei. Cu ne
strămutată convingere in justețea po
litici marxist-leninlste a partidului, 
ne exprimăm aprobarea și adeziunea 
deplină față dc amplul program de 
măsuri privind îmbunătățirea activi
tății politico-educative in țara noas
tră. in etapa actuală, propus de 
dumneavoastră. Asigurăm conducerea 
de partid și de stat că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a tradu
ce in viață sarcinile de mare răspun
dere ce no revin din acest program, 
că vom munci cu un înalt simț de 
răspundere pentru formarea de co
mandanți. ofițeri de stat major, acti
viști de partid și ingineri militari pro
fund devotați patriei, poporului și 
partidului, cu o temeinică pregătire 
militară și de specialitate, militanți 
activi pentru înfăptuirea politicii Par
tidului Comunist Român, gata in ori
ce moment să apere cuceririle revo
luționare ale poporului, independen
ța și suveranitatea patriei noastre so
cialiste.

(Agerpres)

în contextul preocupărilor dc tra
ducere in viață a sarcinilor stabilite 
dc conducerea de partid și de stat 
pentru perfecționarea și moderniza
rea invățamintului, pentru creșterea 
eficienței sale în viața socială a țâ
rii. Comisia pentru iiivățămint, ști
ință și cultură a Marii Adunări Na
ționale a analizat, sub președinția 
prof. univ. Constantin Dincules- 
cu, in ziua de 24 septembrie 1971. 
din însărcinarea Consiliului de Stat, 
măsurile luate de Ministerul învății- 
mlntulul, de celelalte organe centra
le, precum și de comitetele execu
tive ale consiliilor populare pentru 
pregătirea deschiderii noului an șco
lar 1971,1972.

La lucrări au participat tovarășii 
Mircea Malița, ministrul învățămin- 
tului, Andrei Păcuraru, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Lo
cală, președinți ai unor comisii per

manente ale Marii Adunări Națio
nale și de,putați din aceste comisii, 
cadre din conducerea unor organe 
centrale, alț.i specialiști din domeniul 
învăță mlntului.

Pe baza informărilor prezentate de 
Ministerul Invățămintului și in 
urma constatărilor făcute de depu- 
tați in circumscripțiile electorale, a 
avut loc o amplă dezbatere privind 
condițiile deschiderii noului an șco
lar in invățămintul de toate gradele 
din țara noastră. Cu acest prilej au 
fost subliniate rezultatele doblndite, 
precum și unele deficiențe sau râ- 
mineri in urmă, propunindu-se mă
suri de înlăturarea lor, menite să 
contribuie la desfășurarea in cele 
mai bune condiții a activității da 
invățămînt și educație.

Concluziile și propunerile rezulta
te din lucrările comisiei vor fi pre
zentate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Cronica zilei
O DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ ROMANĂ 

A PLECAT IN IRAN

Vizitele delegației
Uniunii Centrale a 

Cooperativelor Agricole 
de Producție din R.P. Polonă

Vineri dimineața, tovarășul Cons
tantin Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
Becretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., a primit delegația U- 
niunii Centrale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție din R.P. Polonă, 
condusă de Stefan Jedryszczak, pre
ședintele Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, care se află în vizită în România 
la Invitația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, a par
ticipat Gheorghe Petrescu, președin
tele Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

în cursul aceleiași zile, delegația 
poloneză a vizitat Uzina de autoca
mioane și cartiere noi de locuințe din 
municipiul Brașov, -monumente cul
turale și obiective turistice de pe Va
lea Prahovei, precum și Complexul 
intercooperatist dc sere din Bărcă- 
nești, județul Prahova.

(Agerpres)

DE LA C. E. C.
Unitățile C.E.C. din întreaga 

țară emit pină la data de .30 sep
tembrie a.c., inclusiv, librete de 
economii pentru construirea de 
locuințe, care dau dreptul depu
nătorilor să participe la tragerea 
la sorți pentru trimestrul IV 
1971.

După cum este cunoscut, la 
tragerile la sorți ale acestor li
brete. Casa de Economii și Con- 

importantesemnațiuni acordă 
ciștiguri în bani.

Avantajul specific 
bretul de economii 
struirea de locuințe 
faptul că titularii libretelor câști
gătoare beneficiază de prioritate 
la contractarea de locuințe pro
prietate personală, dacă folosesc 
in acest scop ciștigurile obținute

oferit de li- 
pentru eon
ii constituie
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vremea
Teri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasa, cu cerul variabil, mai mult 
senin in jumătatea de nord a țării. 
Viatul a suflat în general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 14 
grade la Cimpulung-Muscel și 23 de 
grade la Răuți. In București : Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin dimineața. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26. 
27 și 28 septembrie. In țară : Vremea 
se va răci ușor și va deveni instabilă, 
excepting sud-estul țării, unde la în
ceputul intervalului se mai menține 
încă frumoasă și călduroasă. Imiorări 
mai accentuate se vor semnala în Tran
silvania, Crișana și Banat, unde vor 
cădea ploi de scurtă durată. In rest, 
ploi izolate. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele vor oscila intre 12 și 22 de 
grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului. In București.; ..Vreme in_. 
general frumoasă și călduroasă la în
ceput. apoi devine ușor instabilă. Cerul- 
va fi schimbător. Ploaie de scurtă du
rată la sfîrșitul intervalului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 24 

SEPTEMBRIE 1971 :
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

1 086 837 lei din care 80 639 lei re
port.

Extragerea I : 4 53 38 13 56 25 
18 9 82.

FOND DE CÎȘTIGURI : 563 275 lei 
din care 80 639 Ici report cat. 1.

Extragerea a 11-a : 64 49 59 30 20 
55 61.

FOND DE CÎȘTIGURI : 523 562 lei.

(Urmare din pag. I)

cît de vie este manifestarea prezen
ței internaționale a Republicii Socia
liste Romania.

La 0. N. U.: Preludiu 

al afirmării realismului 

începind de la 21 septembrie, im
pozantul complex de clădiri de pe 
East River, dominat de steagurile 
celor 130 de state membre, cit numără 
in prezent Organizația Națiunilor 
Unite, cunoaște din nou atmosfera 
specifică marilor dezbateri interna
ționale. Comentind cea de-a XXVI-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
— căreia ziarul nostru i-a consacrat 
un articol special — observatorii di
plomatici remarcă numărul record de 
probleme înscrise pe ordinea de zi. 
probleme ce gravitează in jurul unor 
puncte nodale, a unor cerințe de 
majoră însemnătate pentru viitorul 
omenirii : garantarea dreptului fie
cărei națiuni de a-și decide singură 
destinele, de a-și hotărî calea dezvol
tării sociale și politice, la adăpost de 
orice amenințare cu torța ; lichida
rea focarelor de conflict și încordare ; 
realizarea unor măsuri efective in 
direcția dezarmării ; înfăptuirea pină 
la capăt a procesului decolonizării *, 
elaborarea strategiei dezvoltării : a- 
părarea mediului înconjurător al 
omului.

Comentariile presei internaționale 
sînt unanime in a aprecia că un loc 
central in cadrul sesiunii il va ocupa 
problema restabilirii drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U.. in 
Consiliul de Securitate și in celelalte 
organisme ale Națiunilor Unite, po
trivit postulatului universalității 
O.N.U., imperativului de a se pune 
capăt unei flagrante anomalii și in
justiții ce dăinuie de peste două de
cenii, aducind grave prejudicii activi
tății organizației și îngreunind con
siderabil soluționarea marilor proble
me internaționale. Agenția France 
Presse vorbește, din acest punct de 
vedere, de o „sesiune cu semnificație 
istorică1*. Spiritul nou, pozitiv, care 
se afirmă in viața internațională,-ră^- 
fringindu-se și la Națiunile Unite, in 
ce privește repunerea Chinei popu
lare in drepturile ce i se cuvin s-a 
vădit chiar din cea de-a doua zi a 
sesiunii, rind Biroul Adunării Gene
rale (care are sarcina de a face re
comandări pentru definitivarea agen
dei) a respins o manevră procedura

lă a delegației S.U.A. care urmărea 
să impiedice discutarea mai întii a 
rezoluției grupului de state, printre 
care și România, de restabilire a 
drepturilor R. P. Chineze ; S.U.A. se 
tem că o eventuală aprobare a aces
tei rezoluții ar exclude automat si 
ar desființa practic propria lor re
zoluție. prin care se incearcă să se 
perpetueze ficțiunea „existenței a 
două Chine**, a „unei Chine și unui 
Taivan** sau falsa noțiune a „dublei 
reprezentări”. Respingerea acestei 
manevre procedurale de către Biroul 
Adunării — deși nu are decit carac-

Vineri dimineața a părăsit Capita
la. plecind in Iran, o delegație gu
vernamentală română, condusă de 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, pentru a participa la lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-iraniene de coo
perare economică și tehnico-științifi- 
că. De asemenea, membrii delegației 
vor face o vizită în Irak, la invita
ția ministrului economiei al acestei 
țări, Murtada Al Hadithi, cu care

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a trimis președintelui 
Camerei Deputaților din Italia, San
dro Pertini, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei de-a 75-a aniversări 
a zilei de naștere a acestuia.

*
Corneliu Mânescu. ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Gonzalo Fa- 
cio, ministrul relațiilor externe costa- 
rican, pentru felicitările transmise cu 
prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Costa Rica.

*
Vineri seara au părăsit Capitala 

parlamentarii chilieni Richardo Va
lenzuela și Carlos Gonzales, care, in
tre 21 și 24 septembrie, au făcut o vi
zită in țara noastră.

în timpul șederii in România, oas
peții au fost primiți la Marea Adu
nare Națională de Mihail Levente, 
președintele Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, și alți 
membri ... .ai comitetului, au avut o 
îiftrevettere cu Constantin Cirținâ. 
primarul municipiului Brașov< au vi
zitat Universitatea București, al V-Iea 
Pavilion de mostre, precum și unele 
obiective industriale, agricole și cul
turale din Capitală și din județul 
Brașov.

*
Ambasadorul Republicii Socialiste 

Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, a inminat vineri la amiază 
Medalia comemorativă Jan Amos 
Komensky profesorilor universitari 
Stanciu Stoian, membru corespon
dent al Academiei, Pândele Oltcanu. 
și Iosif Antohi, pentru contribuția lor 
la cercetarea, aplicarea și răspindirea 
in România a operei marelui peda
gog și umanist ceh. La solemnitate au 
luat parte Mihnea Gheorghiu, prim-

prilej vor lua parte și la deschide
rea oficială a Tirgului internațional 
de la Bagdad.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, alți membri ai condu
cerii ministerului. Au fost de față 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranu
lui, precum și Fawzi Al Abdullah, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Irakului la București.

*
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
vicepreședinte al Academiei de Știin
țe Sociale și Politice, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Ministerul Invățămin- 
tului.

După solemnitate ambasadorul R.S. 
Cehoslovace a oferit un cocteil.

★
în cadrul vizitei pe care o face în 

țara noastră, Margaret Thatcher, se
cretar de stat pentru educație și 
știință din Marea Britanie, membru 
al Cabinetului britanic, a fost joi 
oaspetele cadrelor didactice de la 
Institutul pedagogic din Suceava, 
după care a vizitat mănăstiri și mo
numente de artă din împrejurimile 
orașului. Vineri, Margaret Thatcher 
și-a cdntinuat vizita la Iași, unde a 
lost întimpinată de acad. Cristofor 
Simionescu, directorul Institutului de 
chimie macromoleculară „Petru Poni“. 
După ce a vizitat laboratoarele insti
tutului, Universitatea „Al. 1. Cuza”, 
precum și unele monumente istorice 
șr de artă, Margaret Thatcher a pur
tat lărgi discuții ca cadre didactice 
asupra unor probleme actuale ale 
cercetării științifice.

*
Vineri s-a înapoiat in Capitală, 

venind de la Sofia, delegația secreta
riatului general al Uniunii Medicale 
Balcanice, condusă de dr. docent 
N. Popescu-Buzeu, președinte de 
onoare al acestui for. in capitala Re
publicii Populare Bulgaria delegația 
a participat la lucrările Zilelor me
dicale balcanice și la cea de-a XIII-a 
reuniune a consiliului general de 
conducere cave a ratificat activitatea 
desfășurată de secretariatul general 
al Uniunii Medicale Balcanice pe 
perioada 1 septembrie 1970 — 1 sep
tembrie 1971. precum și planul de ac
tivitate al acestei organizații pe anul 
1972. (Agerpres)

Lucrările Conferinței 
naționale de chimie 

analitică
La Brașov își desfășoară lucrările 

cea de-a IlI-a Conferință națională 
de chimie analitică. Cei peste 500 de 
chimiști analiști din laboratoarele u- 
zinelor. institutelor de cercetări și din 
instituțiile de invâțămint superior 
au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care iși exprimă 
gratitudinea pentru minunatele con
diții materiale și organizatorice 
create, pentru creșterea nivelului teh- 
nico-șliințific al activității desfășu
rate in intreaga economie, pentru a- 
plicarea cuceririlor științei și tehni
cii in toate domeniile.

Indicațiile date de dumneavoastră 
pentru legarea nemijlocită a activi
tății de cercetare și de creație tehni
că de nevoile concrete ale economiei 
naționale, de producția bunurilor 
materiale — se spune in telegramă — 
reprezintă pentru noi toți un imbold 
pentru sporirea continuă a eficienței 
muncii, prilej de satisfacții profesio
nale și civice. în acest scop, confe
rința noastră iși propune să dezbată, 
în primul rînd, problemele perfec
ționării metodelor de analiză și cer
cetare a proceselor tehnologice în 
scopul obținerii unei înalte calități a 
produselor, la nivelul cerințelor ac
tuale ale societății, contribuind in 
același timp la ridicarea pe o treaptă 
superioară a științelor chimice in 
patria noastră.

Ne angajăm și cu acest prilej să 
nu precupețim eforturile pentru in
tensificarea participării noastre la 
perfecționarea producției socialiste, 
aducindu-ne din plin, cu devotament, 
contribuția la înfăptuirea mărețului 
program elaborat de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

BBBBBH^B
iugoslave, pe baza respectării recipro
ce a independenței, suveranității și in
tegrității teritoriale, a neamestecului in 
treburile interne, a relevat rolul de 
seamă care revine în evoluția situa
ției internaționale țărilor socialiste, 
chemate să ofere prin practica lor un 
exemplu in lupta pentru relații de
mocratice și egale in drepturi, pen
tru pace și o consecventă aplicare a 
principiilor de coexistență activă și 
pașnică. în legătură cu perspectivele 
colaborării internaționale, a fost ex
primată ideea necesității respectării 
intereselor și drepturilor legitime ale 
tuturor țărilor și popoarelor, indife-

largă a acestor relații, în condițiile 
actuale. L. Brejnev a exprimat spe
ranța câ examinarea în spirit tovă
rășesc a problemelor colaborării so- 
vieto-iugoslave, a acțiunilor celor 
două părți pe arena internațională, 
in primul rind in Europa, va con
tribui la o mai bună înțelegere re
ciprocă și la întărirea prieteniei in
tre cele două partide și state. în 
același spirit. în cuvîntarea rostită 
la mitingul de la fabrica „Elektro- 
nika” din Zemun, conducătorul 
sovietic a relevat că pe fondul e- 
xistenței unor legități generale ale 
construcției socialiste, alegerea for-

CRONICA INTERNA TIONALA
ter de recomandare — constituie un 
prim succes care poate constitui un 
preludiu de bun augur al realismului 
și lucidității.

Tratativele — cale a 

înțelegerii și colaborării

Agenda politică internațională « 
evidențiat și in această săptămînă nu
meroase intilniri, vizite, convorbiri, 
schimburi de păreri, tratative. Inten
sificarea dialogului internațional, dez
voltarea contactelor, care permit 
identificarea unor câi de înțelegere 
reciprocă, circumscrierea problemelor 
deschise și desprinderea posibilități
lor de acord, constituie una din tră
săturile definitorii ale actualității po
litice mondiale.

în acest cadru, observatorii diplo
matici acordă o deosebită însemnăta
te sosirii la Belgrad, intr-o vizită de 
prietenie, a lui L. Brejnev, secretar 
general aî C.C. al P.C.U.S., convorbi
rilor sale cu I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia și al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Cuvlntârile ce
lor doi conducători rostite cu prilejul 
dineului oferit de I. B. Tito au abordat 
un șir de aspecte importante atît ale 
raporturilor reciproce, cit și ale vieții 
internaționale. Astfel, in toastul său. 
președintele Iugoslaviei, exprimin- 
du-și convingerea că actuala intîlni’-e 
va reprezenta un pas important in di
recția extinderii relațiilor uovieto-

rent de puterea și mărimea lor. * 
participării tuturor acestora la tre
burile comunității mondiale. Apre
ciind procesele pozitive petrecute in 
ultimul timp in Europa, care des
chid căi pentru întărirea păcii și 
securității pe baze mai largi, expri
mi nd o înaltă prețuire pentru con
tribuția adusă in acest sens de 
Uniunea Sovietică, așa cum o 
demonstrează încheierea Tratatului 
sovleto—vest-german, ca și recentul 
acord în problema Berlinului occi
dental, I. B. Tito a pus în evi
dență importanța creării unui sis
tem de relații care să asigure tutu
ror țărilor europene independența 
deplină și inviolabilitatea frontiere
lor, protecția împotriva agresiunii, 
împotriva folosirii forței, presiunilor 
sau amenințărilor cu forța.

La rindul său. L. Brejnev a 
arătat că sensul convorbirilor 
sovielo-iugoslave constă in transfor
marea sentimentelor de prietenie și 
frăție care leagă popoarele celor 
două țări socialiste intr-o reală poli
tică de colaborare frățească. In legă
tură cu perioada în care relațiile so- 
vieto-iugoslave au cunoscut pertur
bări, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S a arătat că ar fi o lipsă de 
realism dacă nu s-ar vedea că moș
tenirea aceasta continuă să se ma
nifeste in unele privințe și astăzi. 
In Declarația de la Belgrad din 
1955 și in Declarația de la Mosco
va din 1956 sint insă stabilite im
portante principii ale dezvoltării 
relațiilor sovieto-iugoslave — iar 
in prezent, se lucrează la o înfăp
tuire cit mai completă și cit mai

meLor concrete de organizare a 
vieții sociale este o chestiune in
ternă a fiecărui partid comunist, a 
fiecărui popor. Declarindu-se împo
triva opunerii una alteia a practici
lor construcției socialiste din diferite 
țări și cu atît mai mult împotriva 
impunerii din afară a unor metode 
concrete de dezvoltare, el și-a ma
nifestat convingerea că deosebirile 
in privința formelor nu trebuie să 
constituie pretextul pentru nici o 
înstrăinare sau neîncredere pe linia 
relațiilor reciproce între statele so
cialiste.

Opinia publică din România, stat 
socialist care iși dezvoltă continuu 
relațiile de prietenie, de strinsă co
laborare cu toate celelalte state ală
turi de care construim noua orin- 
duire, salută cu satisfacție evoluțiile 
pozitive pe Linia normalizării și adîn- 
cirii unor legături prietenești intre 
cele două țări socialiste vecine, 
U.R.S.S. și R.S.F.I. în mod constant 
țara noastră a considerat și consideră 
că orice pas înainte in direcția dez
voltării relațiilor de prietenie dintre 
statele socialiste, pe deasupra deose
birilor de vederi, indiferent de diver
sitatea de poziții, de sechelele unor 
divergențe și de distanțele geografice, 
orice progres in direcția afirmării 
principiilor de bază, a normelor fun
damentale care chezășuiesc buna dez
voltare a acestor relații răspunde 
intereselor generale ale cauzei uni
tății și trebuie salutat ca un act îm
bucurător. Am fost și sintem de 
părere că problemele dintre țării? 
socialiste iși pot găsi rezolvarea prin 
contacte, de la conducere la condu

cere, prin discuții deschise, In spirit 
tovărășesc, de egalitate și încredere. 
Cu rit mai grabnic iși vor găsi so
luționarea problemele ce mai um
bresc relațiile dintre țări so
cialiste, cu cît mai deplin se va a- 
firma spiritul înțelegerii și priete
niei, cu atît va avea de ciștigat cau
za socialismului in lume, cauza gene
rală a păcii și colaborării intre po
poare.

Preocupîndu-se de înscăunarea 
unui climat al încrederii și cooperării 
în Europa, poporul român se pro
nunță, în același timp, cu fermitate 
pentru lichidarea focarelor de tensi
une și normalizarea relațiilor in în
treaga lume. Din acest punct de 
vedere, opinia publică din țara noas
tră a primit cu satisfacție știrea în
ceperii discuțiilor preliminare între 
delegațiile societăților de Cruce Ro
șie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud, ca și realizarea unei legături 
telefonice directe între Nord și Sud, 
ca primi pași in direcția eliminării 
barierelor dintre cele două părți ale 
Coreei, a rezolvării problemei na
ționale — unificarea patriei — de 
către coreeni inșiși.

în contrast cu aceste evoluții, un 
act profund condamnabil îl constituia 
asemenea acțiuni ca noile bombar
damente masive ale aviației ameri
cane asupra teritoriului R.D. Viet
nam. In declarațiile oficiale ale mi
nisterelor de externe ale R.D. Viet
nam și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud se arată că noile atacuri ae
riene constituie nu numai o încăl
care flagrantă a suveranității și 
securității R.D. Vietnam și a anga
jamentelor S.U.A. de încetare com
pletă a bombardamentelor împotriva 
acestei țări, ci și o amenințare la a- 
dresa lucrărilor conferinței de la 
Paris. După cum s-a anunțat, în semn 
de protest împotriva raidurilor de 
bombardament americane, delegațiile 
R.D.V. și G.R.P. nu au participat 
la ședința din această săptăminâ a 
conferinței cvadripartite de la Paris.

Interesele fundamentale ale resta
bilirii păcii in peninsula Indochinei, 
interesele generale ale păcii impun 
încetarea imediată a oricăror acte 
agresive ale S.U.A. Există o singură 
cale de reglementare a situației din 
peninsula Indochina și aceasta este 
retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud și din celelalte 
țări ale peninsulei, acceptarea pro
punerilor in șapte puncte ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud — bază 
constructivă și realistă pentru o re
glementare echitabilă — crearea în 
acest fel a condițiilor pentru ca po
poarele din această parte a lumii 
să-și organizeze singure viața, așa 
cum cred ele de cuviință.



viața internațională______
SESIUNEA ADUNĂRII S-a încheiat o nouă rundă

GENERALE A 0. N. U a convorbirilor S.A.L.T
24 (Agerpres).
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ostru C. Alexa: 
? . Vineri di mim 
adunării Generale 
eput dezbaterile r 
iltivarea ordinii dt

Corespondentul

a. In plenara 
O.N.U. au in-

__  __ J1 a actualei se
siuni. Adunarea Generală a acceptat 
fără obiecții înscrierea pe agendă a 
majorității covîrșitoare a punctelor 
recomandate de Biroul Adunării Ge
nerale, inclusiv a celui ini.rulat „res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R. F. Chineze in O.N.U.". punct În
scris pe age,_______ rerea unui grup
de 18 stale, are și România.

Adunarea a acceptat cu
un vot limită inscrierea propunerii 
americane avind drept scop menți
nerea ciankaișistului in O.N.U.

Pe ordinea de zi figurează, ca și 
în celelalte sesiuni, citeva probleme 
de mare însemnătate, printre care 
dezarmarea și securitatea internațio
nală, decolonizarea și dezvoltarea, 
care, timp de aproape trei luni, se 
vor afla in atenția plenarei adunării 
și a comitetelor ei.

La capitolul dezarmării se allâ șl 
punctul înscris de România la sesiu
nea jubiliară a O.N.U. — ..Consecin
țele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii in lume". 
Acest punct urmează să fie prezen
tat sub forma unui raport al secre
tarului general al O.N.U., U Thant.

★
Biroul Adunării Generale a O.N.U. 

fi-a încheiat dezbaterile asupra sta
bilirii punctelor ordinii de zi provi
zorii a actualei sesiuni.

De pe agenda acestei sesiuni au 
fost scoase două puncte importante și 
transmise dezbaterilor viitoarei se
siuni. Este vorba de punctele privi
toare la „Retragerea tuturor trupelor 
americane și străine care ocupă Co
reea de sud sub drapelul Națiunilor

Unite" și ..Desființarea comisiei Na
țiunilor Unite pentru unificarea și re
facerea Coreei". A fost, de aseme
nea. aminal pentru sesiunea a 27-a 
a O.N.U. punctul înscris de S.U.A. 
..Raportul comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei".

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul permanent al 
României la O.N.U.. Gheorghe Diaco- 
nescu, a subliniat că, la peste două 
decenii de la declanșarea agresiunii 
armate împotriva poporului coreean, 
trupele Statelor Unite și alte trupe 
străine continuă să ocupe, sub dra
pelul O.N.U.. Coreea de sud, violind 
astfel flagrant principiile fundamen
tale ale independenței șl suveranită
ții naționale, nefolosirii forței și a- 
menințării cu forța, dreptul sacru al 
poporului coreean de a-și decide sin
gur destinele. De asemenea, a arătat 
vorbitorul, așa-zisa „Comisie a Na
țiunilor Unite pentru unificarea și 
refacerea Coreei", creată cu peste 20 
de ani in urmă prin violarea fățișă 
a principiului neamestecului in tre
burile interne pe care organizația 
noastră, întreaga legalitate interna
țională, este clădită, nu a fost incă 
lichidată.

Reprezentantul român a relevat că 
țara noastră consideră rezolvarea a- 
cestor probleme ca fiind de o deose
bită actualitate și urgență.

în încheiere, reprezentantul per
manent al României la O.N.U. a 
subliniat câ, după părerea țării noas
tre, desființarea bazelor militare și 
retragerea tuturor trupelor străine 
din Coreea, ca și dizolvarea comisiei 
pentru reunificarea și refacerea Co
reei. departe de a stînjeni. ar stimula 
eforturile in direcția unificării Co
reei, inlăturind piedicile serioase pe 
care acestea le reprezintă in calea 
adincirii contactelor dintre nordul și 
sudul acestei țâri.

MOSCOVA
Moscova a fost dat publicității comu
nicatul privind convorbirile dintre 
C.R.S.S. și S.U.A. in problema limi
tării înarmărilor strategice (S.A.L.T.), 
care au avut loc la Helsinki in inter
valul 0 iulie — 24 septembrie 1971.

Delegația U.R.S.S. la convorbiri a 
fost condusă de Vladimir Scmionov. 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne. Iar delegația americană, de Ge
rard Smith, director al Agenției pen
tru dezarmare si control asupra ar
mamentelor al S.U.A.

In conformitate cu înțelegerea din
tre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. din 
20 mai 1971. se arată in comunicat, 
delegațiile au examinat amănunțit 
problemele privind acordul in dome
niul limitării sistemelor apărării anti- 
ra chetă si au acordat atenție exami
nării problemelor legate de punerea

de acord unor măsuri în domeniul 
limitării înarmărilor strategice ofen
sive Au fost, de asemenea, examinate 
o scrie de alte probleme legate de a- 
ceasta.

în această fază a convorbirilor au 
fost extinse anumite domenii ale în
țelegerii reciproce in diferite proble
me privind limitările menționate și 
s-a ajuns la o înțelegere mai clară 
asupra problemelor care urmează să 
fie soluționate.

S-a convenit asupra reluării convor
birilor intre delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A., la 15 noiembrie 1971, la Viena, 
informează agenția T.A.S.S.

Urho Kekkonen, președintele Fin
landei, a primit vineri delegațiile U- 
niunii Sovietice și Statelor Unite la 
convorbirile S.A.L.T.

* ir

Organizația Națiunilor Unite
instrument de conlucrare pentru
progresul și pacea popoarelor
• INTRODUCEREA LA RAPORTUL SECRETARULUI GENERAL, 

U THANT
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).

— La sediul Națiunilor ”
New York a fost dată , ___
introducerea la raportul secretarului 
general al O.N.U.. document tradițio
nal care oglindește părerile secreta
rului general al organizației asupra 
evenimentelor survenite de la ultima 
sesiune a Adunării Generale.

Introducerea ia raport exprima 
încrederea profundă in Organizația 
Națiunilor Unite, in scopurile și 
■ arta OXU. „La sfirșitul unui man
dat de zece ani — declară U Thant
— râmin in întregime convins că Or- 
zanizația Națiunilor L nite constituie 
«•el mai bun instrument de care dis
pun statele pentru conlucrarea in 
vederea progresului și păcii popoare
lor44.

în capitolul consacrat Indochinei, 
documentul arată că războiul din In
dochina „constituie o sfidare directă 
la adresa principiilor Națiunilor U- 

a autorității organizației 
„Un fapt neliniștitor care 
constata in ultimii ani a 

mereu mai

Unite din 
publicității

nite și 
noastre".
s-a putut 
fost acela al recurgerii.
intens, Ia metode de distrugere siste
matică, utilizate nu numai împotriva 
«ombatanților. dar și a populației 
nevinovate — bărbați, femei și copii, 
iar uneori și împotriva 
florei, ceea ce amenință 
onora dintre civilizațiile 
strălucite din Asia".

Ocupindu-se de problema dezar
mării, introducerea la raportul secre
tarului general denunță continuarea 
cursei Înarmărilor in lume și, in mod 
special, cursa înarmărilor nucleare. 
Subliniind că, „in cursul acestei pe
rioade, cheltuielile militare mondiale 
aa crescut de la 120 miliarde dolari 
la peste 200 miliarde dolari anual", 
documentul cere „depunerea de efor
turi mai serioase pentru adoptarea u- 
nor măsuri efective care să ducă la 
dezarmarea nucleară". In aceeași or
dine de idei, U Thant relevă impor
tanța studiului întreprins pentru exa
minarea consecințelor sociale și eco
nomice ale cursei înarmărilor care, 
după cum se știe, a fost elaborat ia 
propunerea României. „Cred că vii
torul meu raport asupra consecințe
lor economice și sociale ale cursei 
înarmărilor, stabilit cu ajutorul unui 
grup de experți internaționali, a spus 
U Thant, poate să-și aducă o con
tribuție in ceea ce privește atragerea 
atenției comunității intcrna'ionale a- 
««jpra acestei importante chestiuni și 
ă furnizeze, totodată, indicații utile 

pentru soluționarea ei“.
Referindu-se la tratativele S.A.L.T., 

raportul arată : „Un acord intre cele 
două puteri pentru fixarea unei li
mite in fabricarea și amplasarea dis
pozitivelor nucleare ofensive și de
fensive va avea o mare importanță... 
Sint necesare insă oprirea acumulării 
cantitative a armelor și rachetelor 
nucleare, precum și perfecționarea 
lor calitativă, reducerea numărului 
lor actual, începerea procesului de 
reducere radicală și, in ultimă in- 
-tanță, eliminarea armelor și rache
telor*.

Capitolul consacrat decolonizării re
levă rolul pozitiv al O.N.U. in acest 
domeniu, amintind că, in ultimul de
ceniu, încă 24 de state au devenit 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, ca urmare a doblndirii inde
pendenței naționale. „Dar, se arată 
n continuare, faptul că milioane de 

oameni nu pot incă să-și exercite 
dreptul lor de a-și hotărî liber soarta 
constituie o sursă de îngrijorare 
pentru organizație".

în legătură cu componența organi- 
lației. documentul arată : „Am fost

întotdeauna convins câ organizația 
noastră nu va avea decit de ciștigat 
in eficiență dacă nu ar fi închisă ușa 
uneia din cele mai mari țări ale 
lumii. Participarea Republicii Popu
lare Chineze nu va face decit ca Or
ganizația Națiunilor Unite să acțio
neze cu mai mult folos la realizarea 
obiectivelor Cartei. Aceasta ne va 
apropia de scopul unei Organizații a 
Națiunilor Unite cu o compoziție uni
versală".

■ Vorbind de mijloacele întăririi 
securității internaționale, U Thant 
ri-levă că „drept condiții prealabile 
ale consolidării securității internațio
nale se numără respectarea de către 
toate statele a principiilor Cariei Na
țiunilor Unite. Consolidarea păcii și 
securității impune stricta aplicare 
de către toate statele a principiilor 
nerecurgerii la forță, sau la amenin
țarea cu forța, precum și reglemen
tarea diferendelor internaționale prin 
mijloace pașnice, astfel incit pacea 
și securitatea internațională să nu 
fie amenințate. In opera de menținere 
a păcii internaționale. Organizația 
Națiunilor Unite nu trebuie să rămină 
pasivă, aptitudinea sa de contraca
rare a agresiunii trebuind întărită".

faunei și 
vestigiile 
cele mai

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Moscova s-a anunțat oficial, infor
mează agenția T.A.S.S., că in cursul 
tratativelor corespunzătoare 
Uniunea Sovietică Și Statele ____
ale Americii s-a convenit ca părțile 
să întreprindă măsuri care să ducă 
la preintimpinarea folosirii intimplâ- 
toare sau nesancționate a armei nu
cleare aflate sub controlul lor. S-a

La

dintre 
Unite

înțelegere 
perfecțio- 
U.R.S.S.— 
sateliților

ajuns, de asemenea. Ia o 
asupra măsurilor pentru 
narea legăturilor directe 
S.U.A. pe calea folosirii 
artificiali ai Pămintului.

Ambele acorduri, precizează agen
ția T.A.S.S.. vor fi semnate la 30 sep
tembrie la Washington de către mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
și secretarul de stat al S.U.A.

Vizita in R. F. G 
a tovarășului 

losif Banc
BONN 24 (Agerpres). — în conti

nuarea vizitei oficiale pe care o în
treprinde in Republica Federală a 
Gei maniei, tovarășul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru] agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor, a a- 
vut la 23 septembrie o întrevedere cu 
membrii Comisiei pentru alimentație, 
agricultură și silvicultură a Bundes- 
tagului. în aceeași zi au fost conti
nuate convorbirile cu ministrul fede
ral pentru alimentație, agricultură și 
silvicultură. Josef Ertl, care a oferit 
apoi un prinz în cinstea oaspetelui 
român.

In cursul după-amiezii, delegația 
română s-a deplasat in Saxonia infe
rioară pentru a vizita institute de cer
cetare in domeniul agriculturii. Seara, 
guvernul landului Saxonia inferioară 
a oferit un dineu in cinstea oaspeților 
români.

în timpul vizitelor, delegația ro
mână a fost însoțită de ambasadorul 
României în R. F. a Germaniei, Con
stantin Oancea.

încheierea sesiunii
Adunării de Stat

Conferința de presa
a președintelui Pompidou

GENEVA 24 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva, 
se desfășoară de aproape trei ___
conferința Comitetului pentru dez
armare. ale cărei lucrări se apropie 
de sfirșit, a avut loc o nouă ședință.

Reprezentantul Marii Britanii a 
prezentat un document de lucru cu- 
prinzind observații ale părții brita
nice privind studiul canadian refe
ritor la detectarea și identificarea 
seismologică a exploziilor subterane 
cu arma nucleară. El a evidențiat

unde 
luni

cerința amplificării eforturilor tu
turor statelor in vederea elucidării 
aspectelor tehnice controversate, spre 
a se ajunge la încheierea unui tra
tat de interzicere a experiențelor 
nucleare in mediul subteran.

La rindul său, șeful delegației 
italiene a anunțat membrii comite
tului despre începerea negocierilor 
in problema garanțiilor intre Eura
tom și A.I.E.A., in conformitate cu 
art.. III al Tratatului de neprolife- 
rare a armelor atomice.

a R. P. Ungare

PARIS 24 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
ținut joi după-amiază, la Palatul E- 
lysde, o conferință de presă, cea de-a 
cincea in cadrul actualului mandat, 
prezidențial, in care s-a referit la o 
serie de probleme internaționale, în
deosebi la cele cu caracter economic 
și financiar, precum și la unele as
pect? ale politicii interne.

Vorbind in conferința sa de pre
să despre reacția Franței față de cri
za monetară occidentală, președinte
le Pompidou a relevat măsurile ho- 
tărite de guvernul francez, care au 
avut ca rezultat o oarecare retrage
re a dolarului și au prevenit „accep
tarea unei reevaluări absurde și dă
unătoare".

Șeful statului francez a precizat, 
referindu-se la viitorul sistemului 
monetar interoccidental, că acesta 
„trebuie să țină seama de situația 
actuală, de interesele fundamentale 
ale tuturor, de relațiile forțelor eco
nomice. de libertatea indispensabilă 
a schimburilor internaționale". El 
și-a exprimat îndoiala in ce privește 
posibilitatea ca „S.U.A. să fie dispu
se să ducă tratative utile cu privire 
la această problemă la apropiata în
trunire a Fondului Monetar Interna
țional".

Precizind poziția țării sale față de 
această chestiune, Georges Pompi
dou s-a pronunțat, printre altele, a- 
supra necesității unei parități fixe a 
monedelor in raport cu aurul.

Referindu-se, in continuare, la evo
luția climatului politic din Europa, 
președintele Franței s-a declarat

favorabil extinderii relațiilor dintre 
țările din vestul și estul continentu
lui. El a dat, totodată, asigurări câ 
Franța nu pretinde să conducă nici 
gruparea economică vest-europeană 
a „celor șase" și incă mai puțin pe 
cea a „celor zece", in cazul lărgirii 
Pieței comune. în relațiile cu țările 
Europei occidentale, a Spus preșe
dintele, Franța nu dorește să fio 
nici stăpină, nici satelit, ci partener 
cu drepturi depline.

în ceea ce privește politica R.F. a 
Germaniei față de țările, socialiste, 
Georges Pompidou a arătat că a a- 
probat „de la început această politică 
dificilă și curajoasă". Șeful statului 
francez a lăsat să se Înțeleagă limpe
de că Franța este dispusă să recu
noască Republica Democrată Germa
nă, mențlonind : „De ce am privi ne
favorabil faptul că R.F. a Germanici 
se îndreaptă spre recunoașterea R.D. 
Germane ?".

în legătură cu vizita președintelui 
Nixon in R.P. Chineză, Georges 
Pompidou a subliniat că „China, țară 
cu 800 milioane de locuitori, este o 
realitate care nu trebuie ignorată".

Oprindu-se, în încheiere, la unele 
probleme de politică internă, preșe
dintele Pompidou a relevat că nivelul . 
de trai al poporului francez „este IA- 
gat in mare parte de soluționarea 
problemei monetare interoccidentale 
și că dezvoltarea nu poate să conti
nue decit dacă va fi respinsă in mod 
colectiv și conștient inflația".

Șeful statului francez și-a expri
mat speranța că tendința de creștere 
a prețurilor va putea fi oprită.

CONFERINȚA A.I.E.A,
Cuvintul delegatului român

VIENA 24. — Corespondentul nostru 
transmite : în cadrul lucrărilor celei 
de-a 15-a sesiuni a Conferinței gene
rale a Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) a fost 
supus vineri dezbaterilor raportul 
Comisiei de verificare a deplinelor 
puteri. Luind cuvintul, ambasadorul 
Dumitru Aninoiu, reprezentant per
manent al României pe lingă A.I.E.A.. 
a protestat împotriva prezentei la 
lucrările conferinței a emisarului 
ciankaișist. susținînd ferm că singu
rii reprezentanți ai Chinei, ai intre-

gului popor chinez la A.I.E.A. tre
buie să fie cei desemnați de guver
nul R.P. Chineze. Delegația română 
a denunțat, de asemenea, prezența 
emisarilor saigonezi, cerind ca popu
lația sud-vietnameză să fie repre
zentată de o delegație desemnată de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. Din 
aceste considerente, delegația ro
mână nu a putdt accepta în totalita
te raportul prezentat de Comisia de
plinelor puteri.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. anunță că la Budapesta 
au luat sfirșit lucrările sesiunii Adu
nării de Stai a R. P. Ungare. Aduna
rea a examinat proiectul de lege pri
vind cooperativele, care reglementea
ză in mod unitar statutul juridic și 
stabilește principiile generale de des
fășurare a activității lor. Adunarea a 
examinat, de asemenea, proiectul de 
lege privind tineretul, menit să asi
gure unitatea drepturilor și îndatori
rilor tinerilor, să ajute la educarea 
socialistă a tinerei generații ungare, 
la cultivarea sentimentului de răs
pundere față de societate.

MAREA BRITANIE

Succes electoral

S. U. A.

u

Declarațiile președintelui Nixon

PEKIN 24 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Ministerul A- 
facerilor Externe al R.P. Chineze a 
dai publicității o declarație cu pri
vire la recentele bombardamente a- 
mericane asupra R.D. Vietnam. La 21 
septembrie, se arată in declarație, 
imperialiștii americani și-au trimis 
forțele lor aeriene, care au executat 
peste 200 de raiduri sălbatice asupra 
provinciei Quang Binh din R.D. Viet
nam. La 22 septembrie, Ministerul A- 
facerilor Externe al R.D. Vietnam a 
publicat o declarație în care condam
nă cu severitate aceste acte crimi
nale ale agresorilor americani. Gu
vernul și poporul chinez, se subli
niază in declarație. își exprimă pro
funda indignare față de aceste acte

ale imperialismului american și spri
jinul ferm față de poziția justă a gu
vernului R.D. Vietnam.

LONDRA 24 (Agerpres). — Partidul 
laburist din Marea Britanie a înre
gistrat uri nou succes electoral prin 
păstrarea mandatului pentru circum
scripția Widnes din districtul Lancas
hire. Rămas vacant prin decesul de
putatului laburist James MacColl, a- 
cest loc a fost disputat joi de candi- 
dații Gordon Oakes (laburist) și Da
vid Stanley (conservator). Victoria a 
revenit candidatului Partidului labu
rist.

Comentind rezultatele, secretarul 
general al Partidului laburist, Sir 
Harry Nicholas, a apreciat că dacă a- 
cest raport de forțe se va menține, 
este posibil ca in viitoarele alegeri 
generale laburiștii să obțină cea mai 
puternică majoritate pe care au deți
nut-o vreodată in parlament.

WASHINGTON 24 (Agerpres). - 
într-o declarație făcută la „Clubul 
economic" din Detroit, președintele 
Nixon a reafirmat că suprataxa de 10 
Ia sută asupra importurilor ameri
cane nu va fi abolită — „nici chiar 
pentru a-i împăca pe unii dintre 
prietenii Statelor Unite pe care a- 
ceasta ii îngrijorează" — decit după 
ce și alte țări ale sistemului monetar 
interoccidental se,vor alătura Wa
shingtonului pentru o revizuire a sis
temului ratelor de schimb valutar.

Pe de altă parte, președintele Ni
xon a declarat că programul federal 
de control al prețurilor și salariilor 
va continua și după expirarea peri
oadei de 90 de zile, fixată initial. 
După cum se știe, măsura de înghe
țare a salariilor a provocat vii pro
teste din partea sindicatelor, ameri
cane, care au apreciat drept o în
cercare de a arunca pe seama oa
menilor muncii greutățile economice. 
Președintele Nixon a declarat că a- 
cest „control al prețurilor și salarii
lor va fi menținut atita vreme cit 
vor dura fenomenele inflaționiste" 
din economia americană.

Ministrul de finanțe american. 
John Connally, a declarat că S.U.A. 
nu vor proceda la sporirea prețului 
aurului peste 35 dolari uncia. Moti- 
vind această hotărîre, el a afirmat că

dolarul a înregistrat deja practic e 
devalorizare in raport cu celelalte 
monede de schimb și, implicit, nu 
există nici un motiv să se sporească 
prețul aurului.

OTTAWA. — într-un interviu acor
dat rețelei de televiziune ..Canadian 
Broadcasting Corp.“, primul ministru 
canadian. Pierre Elliott Trudeau, a 
declarat că țara sa se va vedea obli
gată să procedeze la o „reconsiderare 
fundamentală" a relațiilor cu Statele 
Unite dacă măsurile economice a- 
nunțate de președintele Nixon vor fi 
permanentizate.

BOGOTA. — Participanții la reuni
unea de la Bogota a guvernatorilor 
băncilor centrale latino-americane au 
adoptat o declarație in care relevă 
că „actuala criză valutară occiden
tală și măsurile luate de Statele U- 
nite pentru salvarea dolarului preju
diciază economia țărilor lor". Subli
niind necesitatea unor schimburi ra
dicale in sistemul monetar occidental, 
care — se arată — nu răspunde inte
reselor țărilor in curs de dezvoltare, 
declarația se pronunță pentru intensi
ficarea eforturilor desfășurate de sta
tele latino-americane in scopul apă
rării intereselor lor.

agențiile de presă transmit

In sprijinul restabilirii depline

a drepturilor legitime

Delegația de specialiști 
ai Ministerului Industriei 
ChiiniCO condusă de adjunctul 
ministrului. Toma Comănescu, care 
se află in vizită in R.S. Cehoslovacă, 
a fost primită de V. Plehac, ministru 
in guvernul federal. Au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea in 
continuare a colaborării și cooperării 
în producția chimică, a schimburilor 
reciproce dintre România și Ceho
slovacia.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En_ 
lai, și vicepremierul Li Sien-nien au 
avut o întrevedere cu membrii dele
gației cercurilor economice japoneze 
din Kansai. Cu acest prilej, informea
ză agenția China Nouă, a avut loc o 
convorbire prietenească.

vire la unificarea pașnică a Coreei, 
el a subliniat ca R. P. Ungară spri
jină întru totul această propunere.

ale R. P. Chineze la 0. N. U.
Declarații P S. I

ROMA 24. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : în legă
tură cu dezbaterile purtate in pre
zent la O.N.U. pe marginea restabi
lirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze in această organizație. Ser
gio Segre, responsabilul secției ex
terne a P.C. Italian, a făcut urmă
toarea declarație : „Poziția comuniș
tilor italieni in ceea ce privește vo
tul italian la O.N.U. in problema res
tabilirii depline a drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze este 
deosebit de clară : Noi revendicăm 
un vot conform cu recenta stabilire 
a relațiilor diplomatice dintre Italia 
și R. P. Chineză, deci o netă diso
ciere a Italiei de manevrele pe care 
încă le întreprind Statele Unite la 
palatul Națiunilor Unite. Există o 
singură China și aceasta este Repu
blica Populară •Chineză ; după recu
noașterea R. P. Chineze de către Ita
lia, ar fi de neconceput orice poziție

a delegației 
nu ar (ine seama de 
fundamental".

într-o declarație, Luciano de Pas- 
calis, șeful secției internaționale a 
Partidului Socialist Italian, membru 
al direcțiunii P.S.I., referindu-se la 
teza „celor două Chine", apreciază că 
aceasta este o bătălie de ariergardă 
care nu poate interesa in nici un fel 
Italia, iar delegația italiană la O.N.U. 
„trebuie să țină seama de perspec
tivele și semnificația relațiilor de 
prietenie ce s-au stabilit, in sfirșit, 
intre Italia și R. P. Chineză". Recu
noașterea locului ce revine Republi
cii Populare Chineze atît in Aduna
rea Generală și in toate comitetele 
și comisiile sale, cit și in Consiliul 
de Securitate, in care Chinei i s-a 
recunoscut încă de la înființare un 
loc permanent, reprezintă o împli
nire ce a fost prea multă vreme in- 
tirziată, a subliniat Luciano ’ 
calis.

italiene la O.N.U. care 
acest adevăr

La invitația guvernului 
R.D. Vietnam, 0 delesatie econo- 
mică a guvernului Republicii Popu
lare Chineze, condusă de Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, a 
sosit vineri Ia Hanoi pentru o vizită 
de prietenie și pentru discuții cu pri
vire la ajutorul militar și economic 
pe care R.P. Chineză il va acorda 
R.D. Vietnam in anul 1972. anunță 
agenția V.N.A. Pe aeroportul din 
Hanoi, delegația chineză a fost în- 
timpinată de Le Thanh Nghi, mem
bru a! Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam. vicepremier al R.D. Vietnam, și 
de alte persoane oficiale.

de Pas-

Convorbiri franco-canadiene
OTTAWA 24 (Agerpres). — Minis

trul de externe francez, Maurice 
Schumann, a avut joi convorbiri cu 
membrii guvernului canadian in ca
drul primului contact la nivel minis
terial din 1967 dintre cele două țări. 
Schumann s-a intilnit cu omologul 
său canadian, Mitchell Sharp, cu 
care a abordat probleme ale situației 
economiei interoccidentale.

Un purtător de cuvint canadian a

doi mi- 
restabi- 

_._r____ P.
'Chineze ia O.N.U.. problemă asupra 
căreia Canada și Franța au puncte 
de vedere similare. S-a precizat că 
atît Franța, cit și Canada sprijină 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. și, in același 
timp, se pronunță pentru expulzarea 
ciankaișistului.

relevat, de asemenea, că cei 
niștri au discutat problema 
iirii drepturilor legitime ale R.
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Tratativele iordano-pa- 
lestinene au fost reiuate 3oi 13 
Djeddah în prezența delegatului 
Arabiei Saudite, Omar El Sakkaf. și 
a lui Hassan Sabry el Kholi, repre
zentantul personal al președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar el 
Sadat. Agenția Reuter anunță că 
delegația iordaniană a depus un me
morandum care respinge in fapt pro
punerile elaborate de cei doi media
tori și preconizează realizarea unor 
noi acorduri intre organizațiile pa- 
lestinene și guvernul de la Amman. 
Agenția menționează că delegația ior
daniană a cerut o aminare a tratati
velor șl a părăsit Djeddahul, plecind 
la Amman pentru instrucțiuni. Vineri, 
a părăsit Arabia Saudită și delegația 
palestineană.

„Cosmos-440" -un nou sa- 
telit artificial al Pămintului — a fost 
lansat în U R.S.S. Aparatura științi
fică instalată la bord funcționează 
normal, anunță agenția T.A.S.S.

Conferința organizată de 
Asociația internațională a 
juriștilor democrați avind ca 
temă „Aspecte juridice ale securită
ții și colaborării europene" și-a des
chis vineri lucrările la Berlin. La con
ferință participă juriști din 17 țări 
europene, printre care și o delegație 
din România din care fac parte prof, 
dr. Ioan Ceterchi, vicepreședinte al 
Asociației juriștilor, și prof. dr. Ed
win Glaser, șeful sectorului drept in
ternațional al Asociației juriștilor.

Regele Afganistanului, M°- 
hammed Zahir Șah, care, la invitația 
Prezidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie in această țară, a 
părăsit vineri Ulan-Batorul. La ple
care, suveranul afgan a fost condus 
de Jamsaranghiin Sambu. președinte
le Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, Jumjaaghiin Țedenbal, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, precum și de alte persoane 
oficiale. Regele Afganistanului a so
sit in cursul aceleiași zile la Irkutsk 
pentru a continua vizita pe care o 
face in U.R.S.S. la invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii So
vietice și a guvernului acestei țări, 
relatează agenția T.A.S.S.

Pal Losonczi despre vi
zita în R. P. D. Coreeană. 
După cum anunță agenția M.T.I., 
intr-o declarație remisă presei după 
vizita efectuată in R.P.D. Coreeană, 
Pal Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Ungare, a 
relevat bunele relații existente în
tre cele două țări. în timpul vizitei, 
a spus el, am încheiat un acord cu 
privire la crearea unei comisii inter- 
guvernamentale, care va avea ca 
sarcină realizarea cooperării econo
mice, industriale și tehnice între cele 
două țări. Referindu-se la propunerea 
In opt puncte a Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene cu prl-

Noul guvern iranian,con- 
stituit de premierul Amir Abbas Ho- 
veyda, la 13 septembrie, după alege
rile parlamentare, a obținut votul de 
încredere al Camerei Reprezentanți
lor. Votul a fost precedat de un dis
curs al primului ministru, care a ex
pus in fața deputaților programul gu
vernului său.

Nikolai Podgornîi, n“br"
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.Sj, 
președintele Prezidiului Sovietului; 
Suprem al U.R.S.S.. a primit vineri 
delegația Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, condusă de Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale, aflată in vizită la Moscova, 
și a avut cu membrii delegației o 
convorbire cordială, prietenească, re
latează agenția T.A.S.S.

Formația românească „Musica 
Nova" care întreprinde un tur
neu in Cehoslovacia a oferit, în 
sala de concerte a clubului com
pozitorilor din Praga, un pro
gram de muzică de cameră de 
compozitori români contempo
rani. Publicul praghez a dat-o 
înaltă apreciere artei interpreta
tive a formației, românești.

Delegația oiicială ungară 
condusă de Matyas Timar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care întreprinde un turneu într-o se
rie de state latino-americane a sosit 
în caoitala Ecuadorului, Quito. Dele
gația ungară a avut o întrevedere cu 
Rafael Garcia Velasco, ministrul de 
externe al Ecuadorului, cu care a 
discutat probleme privind intensifi
carea relațiilor economice și comer
ciale ungaro—ecuadoriene.

Sentința de condamnate 
la închisoare pe viață 
pronunțată împotriva lui Miro Ba- 
resici și Andjelko Brajkovici — doi 
dintre cei cinci teroriști ustași care 
au participat, in luna aprilie a.c., la 
asasinarea ambasadorului Iugoslaviei 
la Stockholm, Vladimir Rolovici — a 
fost confirmată de Curtea de Apel a 
Suediei, transmite agenția Taniug. 
Ceilalți trei acuzați au fost condam
nați la pedepse cu închisoare Intre 
șapte ani și 18 luni.

Prelungirea stării de ur
gență în Turcia. Camerele teu- 
nite ale Parlamentului turc au votat 
joi prelungirea, cu încă două luni, a 
stării de urgență, instituită la 26 
aprilie in 11 vilaiete ale țării.

Cuceririle radioastronomiei permit un dialog

cu eventuale civilizații extraterestre

„Se poate 
existența unor 
ții extraterestre, 
mult superioare celei de 
pe Terra și a căror des
coperire ar putea duce, 
totodată, la cunoașterea 
unor noi legi fizice", a 
declarat savantul ameri
can dr. Carl Sagan, de 
la Centrul de- cercetări 
radiofizice și spațiale al 
Universității Corneli, 
în cadrul unei conferin
țe de presă ținute la

concepe 
civiliza- 

cu
Academia Națională de 
Științe din Washington.

„Bazindu-se pe recep- 
ționarea unor semnale 
radio de origine -nede- 
ter minată», savanții, ă 
spus dr. Carl Sagan, au 
ajuns la concluzia că 
problemele legate de ci
vilizațiile extraterestre 
au trecut din domeniul 
speculațiilor in cel al 
experimentării și al ob
servării. Tehnica actuală 
a pământenilor este des-

tul de dezvoltată pentru 
a ne putea permite sd 
intrăm in contact cu a- 
ceste civilizații". Potri
vit părerii savantului a- 
merican, civilizațiile ex
traterestre cele mai a- 
propiate de planeta noas
tră se găsesc la citeva 
sute de ani-lumină, iar 
legătura cu acestea poa
te fi stabilită grație cu
ceririlor tehnice din do
meniul radioastrono
miei.
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