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• Un moment impor
tant din istoria dez
voltării mișcării mun
citorești din țara 
noastră • Exigențe 

in fața dramaturgiei 
noastre

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 

de acreditare a ambasadorului
Republicii Democratice Congo

In ziua de 29 septembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe Jules Bokingl care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca

litate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Demo
cratice Congo în țara noastră. 
(Cuvântările rostite, în pag. 
a V-a).

TRANSPORTUL RECOLTEI COMPETITIVITATEA -
să funcționeze ca un 

ceasornic in toate 
unitățile agricole

între factorii decisivi pentru înche
ierea la timp a campaniei agricole 
de toamnă, buna funcționare a mij
loacelor de transport ocupă un loc de 
primă importanță. Tocmai de aceea, 
cu mult timp in urmă, au fost luate 
măsuri in vederea punerii in stare 
de funcțiune a întregului parc de 
camioane și tractoare cu remorci a- 
parținind întreprinderilor agricole de 
stat, stațiunilor de mecanizare și co
operativelor agricole. De asemenea, 
întreprinderile de transport au pus 
la dispoziția unităților agricole nu
meroase camioane care să fie utilizate 
la transportul porumbului, florii-soa- 
relui. sfeclei de zahăr, cartofilor, le
gumelor. Au fost create astfel condiții 
materiale pentru ca toate unitățile să 
poată transporta imediat la bazele 
de recepție și in magaziile proprii 
produsele agricole.

Recoltarea cerealelor de toamnă a- 
vanseazâ rapid. Potrivit datelor cen
tralizate la minister, pină in ziua de 
29 septembrie. în întreprinderile a- 
gricole de stat porumbul a fost re
coltat de pe 28 la sută din suprafe
țele cultivate, floarea-soarelui — 78 
la sută, cartofii — 25 la sută. De a- 
semenea. in cooperativele agricole au 
fost recoltate 26 la sută din suprafe
țele cultivate cu porumb. 79 la sută 
cu floarea-soarelui. 21 la sută cu 
sfeclă de zahăr și 46 la sută cu car
tofi. Pe măsura creșterii cantităților 
de cereale recoltate, trebuie acorda
tă o atenție mai mare folosirii ju
dicioase a mijloacelor de transport.

Din constatările făcute pe teren de 
către corespondenții noștri și din son
dajele efectuate de organele ministe
rului rezultă că, in linii generale, 
transportul produselor se desfășoară 
în condiții bune. In acele unități a- 
gricole in care conducerile și specia
liștii au privit cu răspundere sarcina 
de a se asigura folosirea mijloacelor 
de transport, unde organele jude
țene s-au îngrijit de organizarea 
întrajutorării intre unități au fost 
obținute rezultate bune. La coopera
tiva agricolă din Smeeni, județul 
Buzău, se întocmesc grafice precise 
privind utilizarea mijloacelor de 
transport in funcție de cantitățile 
care se recoltează. Așa se face că, 
în scurtă vreme, au fost transportate 
la bază 415 tone floarea-soarelui de 
bună calitate. Și la alte cooperative 
agricole — Brădeanu, Scurtești, Cer-

nătești — unde transportul a fost 
bine organizat au fost livrate la ba
zele de recepție cantități însemnate 
de floarea-soarelui. De la I.A.S. Pie- 
troiu, județul Ialomița, convoaie de 
camioane și tractoare cu remorci, 
după un grafic bine stabilit, trans
portă mari cantități de produse ob
ținute pe terenurile acestei unități, 
aflată in incinta îndiguită din fosta 
„baltă a lalomiței”.

în multe cooperative agricole și în
treprinderi agricole de stat nu s-a 
făcut încă totul pentru ca recolta 
din cimp să fie transportată ra
pid. ceea ce are consecințe ne
gative dovedite, iar în altele 
ușor previzibile dacă se menține 
această situație. Pe terenurile multor 
cooperative agricole și întreprinderi 
agricole de stat din județul Ialomița 
se află pe cimp, in condiții necores
punzătoare de păstrare, cantități a- 
preciabile de porumb și alte produse. 
Cooperativa agricolă Fetești-oraș a 
recoltat porumbul de pe 200 ha, dar 
a transportat numai 80 de tone. Res
tul este, in multe cazuri, depozitat 
in grămezi direct pe pămint. La co

operativa agricolă Ciocănești, deși 
s-au recoltat 500 ha, pină acum s-au 
transportat doar 150 tone porumb 
știuleți ; restul stă pe cimp. Aseme
nea lucruri se întilnesc și Ia unele 
întreprinderi agricole de stat. Urmă
rile depozitării necorespunzătoare 
le-am putut constata cind 12 camioa
ne de porumb de la ferma nr. 9 a 
I.A.S. Fetești au fost respinse de 
baza de recepție. Motivul : o bună 
parte din știuleți, stind mai multe zile 
in cimp, direct pe pămint, au încolțit, 
iar alții au mucegăit. Porumbul a fă
cut cale intoarsă, a fost apoi sortat 
și resortat, s-a pierdut timp prețios, 
s-au consumat combustibili.

Situații asemănătoare, care se sol
dează cu pierderi mari de recoltă, 
pot fi intilnite și în unele coopera
tive agricole din județul Buzău. La 
cooperativa agricolă din Oreavu, 
floarea-soarelui, recoltată cu cîtva 
timp in urmă, din cauza dezintere
sului manifestat de consiliul de con
ducere, in loc să fie transportată ra
pid la baza de recepție a fost lăsată

Radu GHEORGHIU 
Lucian CIUBOTARU

obiectiv economic 
permanent

Constituind o necesitate a dezvol
tării unei economii moderne, o com
ponentă definitorie a eficienței pro
ducției, competitivitatea industrială 
se impune tot mai mult ca una din 
forțele motrice ale progresului teh
nic și economic neîntrerupt. Nu in- 
timplător, conducerea partidului a a- 
tras in nenumărate rinduri atenția 
colectivelor de oameni ai muncii, 
specialiștilor din sectoarele de cer
cetare și proiectare asupra necesității 
de a realiza in fiecare întreprindere, 
in fiecare ramură industrială, pro
duse competitive sub raport tehnic și 
economic, capabile să se alinieze ce
lor mai bune performanțe existente 
pe plan mondial. Este un deziderat 
de mare actualitate economică, afir
mat in repetate rinduri de către se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care a ex
plicat și subliniat necesitatea de a 
avea permanent in vedere ca tot ce 
producem să poată concura cu suc
ces orice produse similare realizate 
pe plan mondial.

Un șir de produse ale întreprin
derilor noastre fac astăzi față cu suc
ces acestei competiții pe piața in
ternațională. Aceasta demonstrează 
că cerința realizării unei înalte com
petitivități a produselor a fost în
țeleasă de majoritatea colectivelor 
de întreprinderi, care au trecut la 
aplicarea unor ample programe de 
acțiune menite să stimuleze neconte
nit creația tehnică și inițiativa mun
citorilor, inginerilor, a tuturor specia
liștilor in realizarea unor produse cu

(Continuare în pag. a III-a)

< PORȚILE ȘCOLII - 
LARG DESCHISE PENTRU

I MUNCA PRODUCTIVĂ!

Cooperatorii din Ulmeni, jude
țul Buzău, cu ajutorul mecani
zatorilor, au trecut cu toate 
forjele la semănatul griului. Un 
prim bilanț : 80 hectare însă- 

mînțate

caracteristici tehnice și economice 
superioare. De fapt, in rindurile ce 
urmează intenționez să mă opresc 
tocmai asupra citorva din aceste pre
ocupări — care sint de o maximă 
importanță pentru progresul nostru 
economic. Mă refer la început asu
pra imperativului asigurării unei 
înalte calități a întregii producții, al 
ridicării permanente a parametrilor 
tehnici și economici ai produselor.

După cum se știe, calitatea produ
selor exprimă totalitatea însușirilor 
pe care trebuie să le indeplinească 
un anumit produs pentru a satisface 
o anumită necesitate. Dar aceste „în
sușiri" și „necesități" au un carac
ter dinamic. Tocmai de aceea, parti
dul nostru atrage permanent atenția 
că sub impulsul revoluției științifi- 
ce-tehnice contemporane și al exi
genței sporite a consumatorilor, no
țiunea de calitate nu poate fi înțe
leasă și acceptată ca un atribut 
static. Ce a fost bun, apreciat și 
competitiv ieri, poate deveni depășit 
miine. Pentru asigurarea unei com
petitivități permanente a producției, 
calitatea nu poate fi privită ca o în
sușire limitată intr-un cadru strimt, 
care se referă numai la execuția, 
finisarea, prezentarea și ambalarea 
produselor, ci ea are ca scop princi
pal crearea și asimilarea unor pro
duse noi, moderne, de nivel tehnic 
ridicat. Iar eforturile trebuie con
centrate pe mai departe in direcția 
asigurării tuturor condițiilor pentru ca 
intre aceste două noțiuni, care se 
condiționează reciproc, să existe per
manent concordanță, astfel incit ni
velul tehnic ridicat al produselor 
să exprime gradul de materializare a 
tot ce apare nou in domeniul științei 
și tehnicii, iar calitatea superioară a 
produselor — gradul de realizare 
practică a acestui nivel tehnic.

Dacă avem in vedere prevederile 
referitoare la creșterea exportului de 
produse industriale, concomitent cu 
cerința asigurării unei competitivi
tăți sporite, in vederea ridicării efi
cienței comerțului nostru exterior — 
sarcinile privind dotarea complexă a 
economiei cu mașini, utilaje și in
stalații moderne, exigențele de cali
tate sporite, ca și volumul important 
de creștere a bunurilor pentru consu
mul productiv și al populației, con
statăm că, in actualul cincinal, ritmul 
si proporțiile înnoirii producției capă
tă dimensiuni și semnificații substan
țial diferite comparativ cu perioadele 
precedente. Potrivit prevederilor pla
nului. in 1975 peste 47 la sută din 
producția industrială globală va fi 
constituită din produse noi sau mo
dernizate. Cu alte cuvinte, aproxima
tiv unul din două tipuri de produse 
ce vor fi fabricate în 1975 nu au figu
rat in nomenclatorul de produse al 
anului 1970. Corespunzător acestei 
sarcini, in funcție de factorii spe
cifici, într-o serie de ramuri de im
portanță deosebită pentru progresul 
economiei și satisfacerea trebuințe
lor de consum ale populației, pro
porția reînnoirii produselor va fi 
mult mai ridicată : peste 63 la sută 
in industria construcțiilor de mașini, 
circa 52 la sută in industria metalur
gică, peste 94 la sută în industria u- 
șoară ș.a. O astfel de proporție a in-

Vasile M. POPESCU 
doctor în economie

(Continuare în pag. a IH-a)
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DIALOG CETĂȚENESC
Atelierele - școală devin o realitate in invățămintul general și liceal

Noul an de învățâmint a 
debutat sub auspiciile unor 
noi și deosebit de prețioa
se indicații a!e conducerii 
de partid cu privire la le
garea invățămintului de 
viață, de producție. In ca
drul importantului program 
de perfecționare și moder
nizare a invățămintului de 
toate gradele, un loc de 
primă importanță il orunâ 
atelierul-școală, modalitate 
deosebit de eficientă prin 
care tineretul școlar va fi 
ajutat să-și formeze de
prinderi de muncă, să des
copere cu propriile forțe și 
aptitudini valoarea și fru
musețea unor profesiuni 
viitoare, către care să-și 
îndrepte pașii după absol
vire. Totodată, parcurgind 
filiera inițierii intr-o me
serie sau alta, tinerii se 
vor familiariza cu munca 
in uzine și fabrici, cu mun
ca pe ogoare și in alte uni
tăți productive, ceea ce va 
contribui in mod pozitiv la 
formarea profilului lor de 
cetățeni noi. educați in 
spirit comunist, capabili să 
facă față cu cinste locurilor 
de muncă încredințate de 
societatea socialistă.

Așa cum sublinia secre

tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, școlile și liceele 
noastre trebuie să educe 
tineretul in spiritul mun
cii. să-1 deprindă să mun
cească în orice domeniu de 
activitate, să-l facă să în
țeleagă că orice muncă 
folositoare societății este o 
muncă de onoare. Gindin- 
du-ne la realizarea acestui 
deziderat major al invăță
mintului, apare cu totul 
justificată măsura prin care 
se introduce in planul _ de 
invățămint o zi de activi
tate practică săptămînalâ.

Am sondat. în mai muî'e 
județe ale țârii, cum a de
butat noul an școlar, in di
recția organizării și func
ționării atelierelor-școală. 
Spre deosebire de anii pre- 
cedenți, grație unei hotă- 
riri a Secretariatului C.C. 
al P.C.R., școlile beneficia
ză din această toamnă de 
sprijinul real al unităților 
de producție — industriale, 
agricole, ale cooperației de 
consum sau meșteșugă
rești — care patronează 
actiyitatea tehnico-produc- 
tivă a elevilor. In recentul 
document de partid se a- 
rată că la construirea și a-

menajarea atelierelor-școa
lă vor participa nemijlocit, 
alături de consiliile popu
lare locale, întreprinderi 
industriale, unități econo
mice de la sate, C.A.P., 
I.A.S., S.M.A., unități ale 
cooperației meșteșugărești, 
alte instituții și întreprin
deri care vor sprijini ac
țiunea de dotare a atelie
relor cu utilaje, scule, a- 
parate și unelte de muncă.

în județele Timiș, Alba. 
Ialomița. Gorj, Galați. 
Brăila, Vrancea. Ilfov — o 
parte din cele in care am 
făcut investigații — acțiu
nea declanșată s-a bucurat 
de sprijinul efectiv al foru
rilor locale de partid și de 
stat. Inspectoratele școlare 
au organizat dezbateri la 
care au participat directori 
de întreprinderi, conducă
tori ai unităților agricole de 
stat, specialiști din produc
ție, președinți de consilii 
populare, alți factori de 
răspundere chemați să co
laboreze la reușita acestei 
acțiuni. Rezultatele dialo
gurilor școală-intreprinderi 
sau, generic spus, școală- 
producție, au condus la 
sporirea numărului de ate
liere (153 in Ialomița, 119

în Gorj. 194 în Alba. 80 în 
Timiș, 220 in Vrancea), ma
joritatea dintre ele fiind 
amenajate, restul in curs 
de amenajare, acțiune care 
se va încheia la finele anu
lui 1972. Profilul acestor 
ateliere a fost stabilit in 
funcție de cel al întreprin
derilor care le patronează, 
de posibilitățile de dotare 
și de specificul zonelor geo
grafice respective. Bună
oară : elevii din școlile ju
dețelor Timiș, Iași, Brașov 
se vor preproiesionaliza, 
cu precădere, in ateliere cu 
specific de lăcătușerie, e- 
lectrotehnică, mecanică, 
auto ; cei din județe pre
ponderent agricole — Ialo
mița, Ilfov, Teleorman — 
vor lucra pe loturi școlare 
sau vor deprinde meserii 
necesare în viața satelor de 
astăzi (zidărie, timplărie, 
croitorie, dulgherie) ; cei 
din zone de deal — Vran
cea, Vilcea, Argeș — vor 
cunoaște tainele unor pro
fesiuni adecvate locului 
(pomicultură, viticultură 
etc.).

Victor VIȘINESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București
Vă exprimăm dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului frate român mulțumiri cordiale pentru felicitările 
călduroase transmise cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Remarcăm, ca și dumneavoastră, cu satisfacție, că zi de zi relațiile 
de prietenie și colaborare dintre popoarele celor două țări se dezvoltă 
rodnic. Sîntem încredințați că aceste relații vor cunoaște și în viitor o 
continuă întărire și dezvoltare, pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar și vă urăm din toată inima dumnea
voastră și poporului frate român succese și mai mari în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor programatice stabilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al 

Partidului Muncii din Coreea
Președintele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare Democrate 

Coreene

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Indiei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit miercuri, 
29 septembrie a.c., pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al In

diei, S. Than, în legătură cu, ple
carea sa definitivă din țara noastră.

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

Ziaristul englez Henry Brandon
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe ziaristul englez Henry 
Brandon, redactor-șef adjunct la

publicația „Sunday Times’*, căruia 
i-a acordat un interviu.

La primire, a fost de față Con
stantin Mitea, consilier la Comite
tul Central al partidului.

Către Simpozionul internațional 
pentru comemorarea fostului 
președinte al Republicii Arabe 

a Egiptului, Gamal Abdel Nasser
în numele guvernului și poporu

lui român și al meu personal, a- 
dresez un călduros salut partici- 
panților la lucrările Simpozionului 
internațional pentru comemorarea 
lui Gamal Abdel Nasser, fost pre
ședinte al Republicii Arabe a E- 
giptului, eminent conducător al 
poporului egiptean, luptător _ de 
seamă pentru progresul economic, 
social al patriei sale, împotriva im
perialismului și colonialismului, 
pentru colaborare între popoare.

Republica Socialistă România și 
poporul român urmăresc cu pro
fundă simpatie și solidaritate lupta 
poporului egiptean și a celorlalte 
popoare arabe împotriva imperia
lismului, pentru dezvoltare econo
mică și socială progresistă, pentru 
libertate și independență naționa
lă și, totodată, sînt animate de do

rința sinceră de a întreține și dez
volta relații de prietenie și colabo
rare multilaterală cu țările și po
poarele arabe.

Dînd expresie solidarității sta
tornice a poporului român și poli
ticii Republicii Socialiste România, 
de sprijinire neabătută a tuturor 
popoarelor care luptă pentru de
mocrație, emancipare națională și 
socială, împotriva războiului și do
minației străine, transmit reuniunii 
dumneavoastră cele mai bune urări 
de succes și îmi exprim convinge
rea că ea va contribui la întărirea 
unității tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste din Asia și Africa, ca și din 
celelalte continente, în eforturile 
consacrate triumfului idealurilor de 
pace, prietenie și colaborare inter
națională.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în județul Dolj:

PREOCUPĂRI SUSȚINUTE 
PENTRU AUTOUTILARE

In intreprinderile 
industriale din județul 
Dolj au fost executate 
anul acesta, în cadrul 
acțiunii de autouti- 
lare, 936 de mașini, u- 
tilaje și instalații di
ferite prin care s-a 
urmărit reducerea im
portului, eliminarea 
unor locuri „înguste”, 
sporirea productivită
ții muncii și creșterea 
eficienței economice a 
fabricației. Simultan 
s-au construit 1 100 de 
conteinere și diferite 
dispozitive și instalații 
care au contribuit la 
îmbunătățirea tran
sporturilor interne, la 
o mai bună desfășura
re a proceselor de 
muncă.

Dintre cele 350 de 
mașini, utilaje ț>i insta

lații construite la „E- 
lectroputere", de e- 
xemplu, unitate ce o- 
cupă primul loc pe 
județ in acțiunea de 
autodotare, se remar
că un cuptor electric 
cu ciclu automatizat 
pentru uscarea mo
toarelor electrice, o 
instalație complexă 
pentru vopsit motoare, 
un conveior pentru 
formarea, turnarea și 
curățirea pieselor mici 
și o mașină pentru tur
nat centrifugal. Se re
marcă, de asemenea, 
stația de etalonat re
morci și mașină de 
bordurat tablă, con
cepute de către spe
cialiștii de la Uzina 
„7 Noiembrie,‘. mașina 
de șlefuit supape de 
motoare, construită la

uzina de reparații 
auto, un extruder pen
tru catalizatori orga
nici și un schimbător 
de căldură la combi
natul chimic și altele.

Valoarea lucrărilor 
realizate prin auto- 
utilare, ele la începu
tul anului, se ridică in 
acest județ la 18 213 000 
lei. Eficiența acestor 
acțiuni se reflectă in
tr-un volum de eco
nomii de peste 2 000 000 
lei și într-o substan
țială creștere a pro
ductivității muncii — 
la Uzina „7 Noiem
brie”, de exemplu, spo
rul anual fiind de 564 
lei pe salariat, iar la 
întreprinderea de pro
ducere și valorificare 
a legumelor și fructe
lor de 1 000 lei.

y——
ț

ț © Dinamo, Steaua și U.T.A. s-au calificat 
j în turul II al cupelor europene la fotbal 
1 • Campionatul european de volei
i • Rezultate în „Trofeul Jadran“ la polo 
l| (în paq. a V-a)
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10 000 DE IDEI CARE AU ÎMBOGĂȚIT
CONCEPȚIA NOASTRĂ DESPRE MUNCA

populare 
contri- 

idministrației 
lor concretă, 
istructiv, ele 
ire a ceea ce 
cetățeanului 

or obștești, 

irea diferite- 
ichistare, a lip- 

artea unui 
prin com- 
birocratice.

tot ce este valoros din cuprinsul 
acestora. Un asemenea deziderat a 
dus si la adoptarea, in activitatea 
noastră, a unei metodologii de lu
cru care să ne permită sâ anali
zăm minuțios atit propunerile, cit 
și modalitățile practice de a le în
făptui.

în comune, orașe și în municipiul 
Oradea, comitetele executive ale 
consiliilor populare analizează ini
țiativele cetățenilor, fiind selecțio
nate cele care pot fi înfăptuite 
prin eforturi proprii, pe plan local

factori la împlinirea multor cerințe 
exprimate de cetățeni, la analiza
rea posibilităților de a rezolva 
parcurs acele propuneri 
care nu s-au putut lua 
imediate.

Comitetul executiv a analizat. In 
ședință de lucru, stadiul și modul 
de rezolvare a propunerilor, iar 
prin decizia adoptată s-au stabilit 
sarcini in legătură cu menținerea 
in evidență pină la deplina lor re
zolvare, astfel ca, în decursul ani
lor, ele să fie cuprinse în planurile

pe 
pentru 
măsuri

• ECOUL ANCHETELOR „SCiNTEir

Pentru stîrpirea
oricăror forme de bacșiș
Scrisoare primită de redacția „Scînteii"

din partea C.S. E.A. L
Sub semnătura tovară

șului ANDREI PACURA- 
RU, prim-vicepreședinte 
al C.S.E.A.L., la redacție a 
sosit o scrisoare 

spune, printre

Comite-

aernonstrea- 
rită a locui- 
prețios spri- 

ir lucrări și ac- 
îgislatură, 

județul 
10 mii de 
în linii 

la punerea in 
■se naturale lo
re. argile, ape 

a îmbunătățirea ali
mentării cu apă, energie termică și 
energie electrică, 
comun, a aprovi

Din experiența Consiliului 
popular al județului Bihor

a transportului în 
ionării populației, 
■r lucrări la dru

muri .edificii social-culturale. La 
îmbunătățirea .și lărgirea prestării 
de servicii către populație. Pentru 
comitetul executiv al Consiliului 
popular județean Bihor — ca și 
pentru celelalte organe de stat de 
la nivelul județului, municipiului, 
orașelor și comunelor — propuneri
le făcute de alegători contribuie la 
îmbogățirea concepției noastre des
pre muncă, sint prilejuri de 
a confrunta ceea ce ne-am pro
pus sâ realizăm prin planurile și 
bugetele locale, cu cerințele expri
mate de cetățeni și, in același timp, 
cu posibilitățile reale de a infâptui

a propunerilor 
făcute de cetățeni

și luindu-se, totodată, măsuri pen
tru a se trece la realizarea lor nein- 
tirziată. Acest procedeu este înso
țit de o evidență operativă a sta
diului rezolvării propunerilor ; cele 
a căror soluționare depășește 
competența administrației comu
nale. orășenești și municipale sint 
transmise comitetului executiv al 
consiliului popular județean, unde 
un colectiv de lucrători competenți 
din aparatul județean grupează 
toate aceste propuneri pe probleme 
și le comunică organelor compe
tente spre soluționare. Tn acest fel. 
am reușit să atragem o seamă de

■ i v» «■ * v ftMai trăiești mea?
Da, tovarășe doctor

Acum, cind scriu această scri
soare, viața mea nu se mai află 
in pericol. Acest lucru îl datorez 
prof. dr. Popescu și conf. dr. Lam- 
bescu, de la spitalul clinic de ob
stetrică și ginecologie din Timi
șoara, unde am fost adusă de ur
gență în stare gravă. Lor și aju
toarelor lor le mulțumesc din toata 
inima. Dar de ce am ajuns tocmai 
îa un spital din Timișoara, cind și 
n orașul meu. Tumu-Severin, 
xistâ spital înzestrat cu aparatura 
necesară, există mc-dici și personal 
ajutător ? Pentru că, in cazul meu, 
agravarea bolii a fost o consecin
ță a nepăsării, a tocirii simțului 
de răspundere și de omenie al unor 
cadre medicale de la spitalul uni
ficat din Tr. Severin. N-aș fi do
rit sâ far vreodată asemenea afir
mații despre medici. Exemplele a- 
titor oameni ..ia halat alb", care-și 
exercită profesiunea cu dragoste 
pentru oameni, au făcut ca, in min
tea fiecâruU dintre noi. doctorul 
să apară ca o ființă generoasă, in 
care avem o mare încredere și că
ruia ii datorăm toată stima și pre
țuirea. Și totuși. . Po scurt. iată 
despre ce este vorba.

Fiind pe punctul de a da naște
re unui copil, am fus! internată de 
urgență la maternitatea spitalului 
unificat din Tr. Severin. A fost o 

normală. Mai 
i-a asistat docto- 
e nici măcar nu 
• în miini. Ea a 
citeva clipe de 
. l.’-indu-mâ 

Dacă moașa.
ea cum 
! evitate 
are. Dar 
.gravase.

mult de formă 
rita Caragea. c: 
si-a pus mănuș

li

e-

la 
in 
la 

trebuia
sUferin- 
iatâ că, 

area sâ- 
___ am fo;t 

ii doctorului Di- 
e a menționat in

fi f
după numai 3 2 
nătâții mele se 
externată cu av 
nel Soeolescu, c 
fișa de ieșire
Le arătasem mai înainte medicilor 
Socolescu și Drăif L-rj că am 
temperatură, le at-ăsesem atenția 
că am dureri intense în regiunea 
abdomenului. Totul a fost în za
dar Seara, febra a crescut verti- 

pină ia 49 de grade. M-am 
chinuit 2 zile aca 5. in dureri de 
nedescris. iar in a treia zi am fost 
reinternată Ia același spital. Dar. 
nici de data aceasta, dr. Socolescu 
nu s-a străduit măcar să-mi stabi
lească diagnosticul si tratamentul 
corespunzător. După 2 zile de spi
talizare deliram. întruniți într-o 

doctorii Socolescu. Drăgu- 
Pop au ajuns, spre sur- 
și spaima mea. la conclu- 

.trebuie să a.m răbdare, că 
bil așa. din

205
ac

lescu ș 
prinder 
zia că.. 
mă voi face bine (prob 
senin), dar asta dureazăîncolo — 
nimic. Ajunsesem la limitele rezis
tenței. Și așa se face că, la Inter
venția familiei, am fost transporta
tă. de urgență, cu sprijinul Aviasan- 
ului, la Timișoara, unde — mulțu
mită unei intervenții chirurgicale 
prompte și îngrijirii deosebite —am 
fost, in cele din urmă, salvată. Dar 
iată că am ajuns la partea cea mai

monstruoasă a acestei întimplări. 
Revenind la Turnu-Severin, am 
mers Ia pansament. M-am intîlnit 
cu medicul Pop : „Cum, mai tră
iești ! ?“ — și-a exprimat el, ne- 
tam-nesam, mirarea. Cu alte cu
vinte, cei trei medici mă și soco
tiseră trecută in rindul morților.

M-am gindit multă vreme dacă 
trebuie sau nu să aduc la cunoș
tința opiniei publice această intîm- 
plare. In cele din urmă, am ajuns 
la concluzia că trebuie s-o fac, de
oarece cazul meu (din păcate, exi
stă și altele) va determina, sper, 
pe cei în drept să opereze, tot fără 
mănuși, toate excrescențele care a- 
par, cînd și cînd, pe corpul sănă
tos al aparatului nostru medical.

Delia IONAȘCU
Tr. Severin

a ■ 8 ES M ffi

DAR DACĂ ROTILE 
ERAU PĂTRATE ?

Familia Andrei Zin lo
cuiește in București. str. 
M. Eminescu 54. sectorul 1.

— E bine că e ultracen
tral.

— Ultracentral o fi, 
bine nu mai e deloc.

— De ce ?
— La adresa de mai sus 

sînt două corpuri de casă. 
In corpul A ocupăm o ca
meră de 17 mp și un hol 
de 10 mp (fără încălzire), 
in corpul B o boxă și un 
dormitor care...

— Și intre corpul A și 
a săpat cineva un șanț 
nu mai puteți comunica?

— Și mai rău. Corpul

economice. De urmărirea modului 
de rezolvare a sarcinilor răspund 
acei vicepreședinți în ale căror 
sectoare au rămas propuneri ne
rezolvate. Asemenea dezbateri au 
avut loc și la nivelul consiliilor 
populare subordonate, ceea ce a 
contribuit la o mai operativă și 
competentă rezolvare a sugestiilor, 
creindu-se un cadru propice pentru 
activitatea in continuare a depu
taților.

Analizind seria realizărilor in do
meniul economic și social ale ju
dețului nostru, se poate constata că 
multe dintre obiectivele date în 
folosință, din fonduri centrale sau 
locale, au făcut obiectul propuneri
lor venite din masa de alegători : 
fabricile de mobilă din Oradea și 
Beiuș, complexul de la Chistag- 
Aleșd, săli de clasă pentru școli și 
licee, fabrica de piine de la Aleșd, 
lucrări de alimentări cu apă și ca
nalizări în municipiul Oradea, în 
orașe și comune (din care unele au 
și fost date in folosință). Peisajul 
înfăptuirilor din județul nostru 
este completat cu obiectivele so- 
cial-culturale executate din fondu
rile populației, depășind ca valoa
re opt milioane lei, care includ 
căminele culturale din comunele 
Bratca și Finiș, sau dispensarele 
medicale din comunele Finiș și 
Sălard, precum și frumoasele școli 
din Girișu de Criș si Avram Tancu. 
Acestora li se adaugă lucrările 
executate prin muncă patriotică, 
evaluate la 153 milioane lei, repre- 
zentind construcții și reparații de 
străzi și trotuare (3 800 m.p.), con
strucții și reparații de drumuri 
(1 657 km), construcții de poduri 
(3.2 km), precum si alte realizări.

Deputății consiliului popular ju
dețean. animați de dorința fermă 
de a reprezenta cu cinste pe aceia 
care le-au încredințat mandatul, 
nu precupețesc nici un efort pen
tru rezolvarea unor propuneri sau 
doleanțe ale alegătorilor. Astfel, 
deputatul Ioan lancu s-a preocu
pat să asigure circumscripției sale 
— Suplacu de Barcău — o mai 
buna aprovizionare ; deputatul

loan Chirilă s-a preocupat Înde
aproape de construirea și moderni
zarea drumului dintre Marghita și 
Boianul Mare, care era impractica
bil. Comitetul executiv i-a sprijinit 
pe deputății județeni, a intervenit
— la solicitarea acestora — pentru 
rezolvarea unor probleme care pre
zentau interes șl urgență. S-a avut 
in vedere o justă repartizare a 
fondurilor bugetare pe teritoriul ju
dețului, astfel ca fiecărei comune 
să i se asigure o dezvoltare co
respunzătoare posibilităților.

Tn activitatea deputaților consi
liului popular județean s-au mani- 
i stat și unele lipsuri, îndeosebi in 
ținerea legăturii cu alegătorii ; nu 
i’itotdeauna au fost prezentate dări 
de seamă despre realizările consiliu
lui popular. Cu cei in cauză a stat 
de vorbă biroul județean al Frontu
lui Unității Socialiste, atrăgindu- 
li-se atenția asupra răspunderii ac
ceptate atunci cînd au fost propuși 
pentru a reprezenta pe alegătorii 
d n circumscripția electorală. Din 
partea unor comitete executive ale 
consiliilor populare subordonate și 
a unor direcții de specialitate s-au 
înregistrat și anumite manifestări 
de superficialitate ; in unele ca
zuri, de pildă, s-a tărăgănat rezol
varea unor propuneri, invocîndu-se 
fie lipsa de fonduri, fie că propu
nerea respectivă ar trebui inclusă in 
planul economic pentru următorii 
2—3 ani, deși, de cele mai multe 
ori, era vorba despre probleme mă
runte. de competență locală. Ase
menea fenomene, care au mai apă
rut pe alocuri, cu toată strădania 
noastră de a promova ca metodă 
de lucru — la nivelul tuturor orga
nelor și organismelor subordonate
— evidența precisă, operativitatea, 
controlul înfăptuirii propunerilor, 
sint de natură să perturb* dialogul 
fructuos, cultivat in relațiile cu ce
tățenii. De-a lungul întregii noastre 
activități. în sesiuni ca și ședințe 
ale comitetului executiv, cu prile
jul întilnirilor periodice cu primarii 
comunelor, al acțiunilor de control 
desfășurate curent sau cu caracter 
expres, urmărim respectarea cerin
țelor unei strînse legături cu cetă
țenii. solicităm să fim informați 
asupra îndeplinirii in termenele 
stabilite a acțiunilor preconizate 
pentru a se da curs propunerilor. 
Pe lingă aceste măsuri, care fac 
parte din preocupările noastre de 
zi cu zi, vom veghea și pe mai de
parte ca tendințele birocratice, de 
tărăgănare sau de nesocotire a o- 
bligației de a da curs inițiativelor 
cetățenești să fJe curmate, pentru 
a asigura participarea vie. eficientă, 
a oamenilor muncii la conducerea 
treburilor obștești.

Subliniind aspectple pozitive ale 
activității • deputaților Consiliului 
popular județean Bihor, in a căror 
activitate s-a, înregistrat sprijinul 
multilateral și prețios a! comitetu
lui județean de partid și al birou
lui județean al Frontului Unității 
Socialiste, ne socotim mobilizați 
pentru noi înfăptuiri, pe calea tra
sată de cel de-al X-lea Congres al 
partidului, în dezvoltarea econo
mică și socială a județului nostru, 
a

„Lucrătorii din _____
tul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Lo
cală și cei din sistemul 
consiliilor populare se 
pronunță cu toată tăria 
pentru stîrpirea mentali
tății celor puși pe căpătu
ială. pentru curmarea 
bacșișului, nărav incom
patibil cu climatul etic a) 
societății noastre.

Menționăm că in urma 
controalelor efectuate la 
județe și municipiul 
București — se spune în 
continuarea scrisorii - s-a

desprins faptul cft, atit la 
nivelul comitetelor execu
tive ale consiliilor popu
lare, cît și al -----

direcție 
locale 

și cele de 
servicii către 
problema combaterii bac
șișului și a fenomenelor 
de favorizare a acestuia, 
sub orice formă, a di < 
o sarcină permanentă. A- 
cea-M acțiune s-a făcut 
simțită îndeosebi în u- 
nitățile de gospodărie 
comunală și locativă, cum 
ar fi : prestații în cons
trucții, reparația instala
țiilor la clădiri, transpor
tul diverselor materiale și 
mărfuri la domiciliu, 
transportul cu taximetre- 
le. coșeritul. construirea

in care 
altele :

comitetelor 
din uni- 
economice 

prestări de 
populație,

de locuințe proprietate 
personală cu sprijinul sta
tului, lucrări de salubri
zare etc., sau in unitățile 
prestatoare de servicii ale 
industriei locale, ca de 
pildă : spălătorii și cură
țătorii chimice, stații au- 
to-service etc., unde au 
fost organizate dezbateri 
privind întărirea or
dinii, ^disciplinei și cins
tei în rindul salariaților, 
al tuturor lucrătorilor. Co
mitetele executive 
consiliilor populare, 
mi tetele de direcții, cu 
sprijinul consiliilor sindi
cale locale, au stabilit mă
suri de supraveghere per
manentă pentru ca nimeni 
să nu “ 
cepte 
Siș.

ale 
co-

pretindă sau să ac- 
de la clienti bac-

Comitetul de Stat pen
tru Economia și Admi- 

• nistrația Locală va conti
nua să sprijine co
mitetele executive ale 
consiliilor populare in in
tensificarea muncii de e- 
ducare socialistă a tuturor 
angajafilor din unitățile, 
întreprinderile și institu
țiile subordonate, pentru 
stîrpirea bacșișului și a 
oricăror forme de mani
festare a acestuia, conju- 
gindu-și in acest scop e- 
f orturi le cu cele ale altor 
ministere sau organe cen
trale ale administrației de 
stat care au contingență 
cu activitatea organelor 
locale ale administrației 
de stat".

Răspunsuri ale lucrătorilor
din comerț

patriei noastre.

Nicolae PANTEA, 
prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Bihor

Declarindu-se de acord cu opinia 
generală de combatere a practicii 
bacșișului, biroul executiv al co
mitetului Uniunii sindicatelor din 
comerț și cooperație precizează — 
intr-o scrisoare adresată redacției 
— că, în colaborare cu ministerele 
din sectorul circulației mărfurilor, 
a inițiat o serie de măsuri și acțiuni 
cu caracter educativ, menite să 
ducă La creșterea gradului de con
știință socialistă a lucrătorilor din 
comerț, pentru combaterea și era
dicarea unor asemenea fenomene.

Pe această linie au avut loc, in, 
mai multe județe din țară, intîlniri 
cu activul sindical .și conducerile u- 
nor întreprinderi și organizații co- 

> merciale, in cadrul cărora au fost 
discutate căile și mijloacele de în
lăturare a bacșișului, pentru crearea 
unei opinii colective la locurile de 
muncă, împotriva manifestărilor re
trograde. In continuare, șe preconi
zează, pe baza unui plan de acți
une, ca membrii comitetului Uni
unii, cadre cu munci de răspundere 
din ministerele de ramură și alți 
conducători de pe plan local să se 
intilnească cu lucrătorii din unită
țile comerciale pentru a dezbate 
probleme care vizează cinstea, co
rectitudinea și demnitatea ce tre
buie să caracterizeze pe fiecare lu
crător. în octombrie, comitetul Uni
unii și-a propus să organizeze o 
consfătuire pe țară, cu responsabi
lii comisiilor pentru activitatea po
litică si cultural-educativă din în
treprinderile și organizațiile comer
ciale, în cadrul căreia să se dez
bată sarcinile actuale ale sindicate
lor, in educarea marxist-leninistă, 
de dezvoltare a conștiinței socialiste 
a lucrătorilor și care să prilejuiască, 
in același timp, generalizarea expe
rienței pozitive a unor organe sindi
cale in acest domeniu.

Tn scrisori ale organelor comer
ciale locale din numeroase județe 
se accentuează necesitatea perma
nentizării controlului, a sancționării 
imediate, pe loc, a vinovaților. „Au 
fost constituite brigăzi compuse din 
reprezentanți ai inspecției comerci
ale. inspectoratului sanitar de stat, 
procuraturii județene, inspectoratu
lui județean al miliției și care au 
verificat activitatea unităților de 
desfacere și corectitudinea lucrăto
rilor' — se spune in scrisoarea sem
nată de Aurelian Tufan. directorul

Direcției comerciale a județului Bu
zău. în același mod și-au propus să 
lucreze și comercianții din județul 
Cluj care, în răspunsul trimis re
dacției de către Aurel Ilea, directo
rul Direcției comerciale, afirmă că 
acțiunea de combatere a bacșișului 
va continua prin intensificarea con
trolului in unități și prin sancționa
rea exemplară a celor care vor 
căuta să mai practice asemenea obi
ceiuri. Radu Păunescu, directorul 
Direcției comerciale a județului Te
leorman. ne informează că in toate 
organizațiile comerciale teleormă- 
nene se va face instruirea lucrători
lor operativi, evidențiindu-se posi
bilitățile de ciștig cinstit pe care 
sistemul le oferă și, in același timp, 
combaterea tuturor obiceiurilor re
trograde.

Un asemenea nărav, cu rădăcini 
atit de puternice, nu poate fi înlă
turat decît cu ajutorul unor măsuri 
eficiente care să-i îngrădească orice 
posibilitate de manifestare. In acest 
scop, răspunsul trimis redacției de 
Mircea Jinga, directorul Direcției 
comerciale a județului Prahova, con
semnează prelucrarea, în luna au
gust, cu toți lucrătorii, a unor ma
teriale cu caracter educativ, intro
ducerea obligatorie a notelor de 
plată, introducerea unor registre 
pentru înscrierea sumelor de bani 
aflate asupra salariaților, expunerea 
vizibilă a tuturor mărfurilor exis
tente în magazin, dotarea unităților

cu instrumente de măsură șl con
trol pentru cumpărători etc.

Criticile formulate in ziarul nos
tru la adresa unor organe comer
ciale care trec cu vederea existența 
și manifestarea unor practici nega
tive în sfera circulației mărfurilor 
au găsit ecou și în alte județe ale 
țării. Direcțiile comerciale ale jude
țelor Arad, Suceava și Hunedoara, 
de pildă, in răspunsurile tri
mise redacției, informează că, 
pentru a stirpi bacșișul și cele
lalte obiceiuri aflate în contra
dicție cu cinstea, au fost dezbă
tute cu colectivele de lucrători nor
mele de echitate socială, de corec
titudine și solicitudine care trebuie 
să caracterizeze întreaga lor muncă. 
Pe lingă măsurile cu caracter orga- 
nizatoric-comercial (afișarea vizi
bilă a prețurilor, obligativitatea pre
zentării listei-meniu, intensificarea 
controlului etc.) s-au întreprins și se 
vor întreprinde și alte acțiuni. La A- 
rad se prevede organizarea, împre
ună cu sindicatele locale, a unor 
forme de educare politico-ideolo- 
gică, de cultivare a unei comportări 
demne și civilizate față de cumpă
rători și consumatori. Iar comer- 
cianții din județul Hunedoara, spri- 
jinindu-se pe echipele de control 
obștesc, se angajează să semnaleze 
și să ia măsuri hotărite față de lu
crătorii care se vor mai preta la 
primirea bacșișului.

„Sper că se va găsi
cineva să te
lecuiască I"

PRIMIT SCRISOAREA DV.!
VINOVATĂ 

E NUMAI APA 
SULFUROASĂ

Stimată tovarășă Catalina, 
de vină e numai apa sulfu
roasă. Pentru că vindecă 
numai reumatismul. Dacă 
ar vindeca și alte „mala
dii"... Cu cită apă au dum
nealor acolo, n-ar mai avea 
probleme.

DOUĂ ÎNTREBĂRI 
Șl NICI UN RĂSPUNS

B 
și
B 

a intrat într-un perimetru 
ce urmează să fie demolat. 
Așa 
dus
1.
for
că

stînd lucrurile, m-am 
la

Un 
de 
o 

bucătărie pe roți. Un alt 
tovarăș m-a sfătuit părin
tește să mă restrîng. Curn 
să ne restringem patru inși 
intr-un dormitor de 17 mp ?

Tovarășe Andrei Zin, de 
ce n-ai acceptat bucătăria 
aia pe roți promisă de 
inspector ? Luam bucătăria 
jos și roțile le împingeam 
spre S.G.L. ca să meargă 
treaba ca pe... Dar dacă ro
tile erau pătrate ?

S.G.L., sectorul 
tovarăș inspec- 

teren mi-a spus 
să-mi aducă o

Catalina Reisz din Cluj, 
ne scrie că, deși trenurile 
au fost foarte, foarte aglo
merate, a ajuns lotuși cu 
bine la Eăile Herculane și 
a început tratamentul anli- 
reumatic.

— Și cum vă simțiți ?
— Mai rău. Fac băi cu 

apă sulfuroasă încălzită la 
37 de grade și pe urmă sint 
nevoită să intru in frigide
rul de la pavilionul 7.

— în frigider ? Cine vă 
obligă ?

— Conducerea stațiunii. 
Toate camerele de la pavi
lionul 7 sint mai răcoroa
se decit un frigider aflat 
in perioada de garanție. 
Am cerut să se facă focul 
și ni s-a spus că pot să 
crape și pietrele de ger și 
nu-1 fac pină la 15 octom
brie. Așa au dumnealor 
„STAS“-ul. După 15 oc
tombrie poate să fie și luna 
lui cuptor, tot fac focul.

Studentul Ion C. Căli- 
nescu este in vacanță la pă
rinți în Capu Piscului — 
Argeș. Și înainte de începe
rea cursurilor ne roagă să-l 
trimitem răspuns la două 
întrebări :

— Care-i pr 
bare ?

— Am văzut
drumurile

mai ales pe drumurile sa 
tului meu niște grămezi de 
balast. Din 25 în 25 de me
tri, mușuroaie. După cite am 
putut să-mi dau seama, a- 
ceste grămezi de balast au 
fost aduse probabil pentru 
nivelarea drumurilor. Și-

- Și este uitat în locul 
unde a fost descărcat. Care 
este a doua întrebare ?

— Pâi. prima întrebare nu 
am formulat-o pentru că 
m-ați întrerupt Iat-o. Ce 
vechime trebuie să aibă ba
lastul adus cu N ani ori luni 
în urmă pentru a astupa 
gropile apărute pe drumu
rile In cauză, gropi ce au 
apărut cu N ani înainte ?

— A doua întrebare ?
— Dacă aceste grămezi de 

balast sint insă înșirate pe 
drumurile neasfaltate pen
tru a le Înfrumuseța, vă 
rugăm să ne spuneți ce fel 
de flori cresc pe aceste 
di m buri ?

— Oțule, ești student la 
..Drumuri și poduri" și vrei 
să ne încerci. Află că nu-ți 
răspundem la nici o între
bare. învață singur.

— l-am spus, dar ne-a a- 
menințat, ne-a zis că dacă 
nu ne astîmpârăm ne șl des
tituie. Și-a umplut portba
gajul și în momentul cînd 
venea și cu doi saci cu 
prune spre mașină a sosit 
tovarășul președinte.

Șl-I LUARĂTI 
MARCA?

alConsiliul de conducere 
C.A.P. Rojiște din comuna 
Bratovoești — Dolj zice că 
in ziua de 12 septembrie a 
cobovit de la volanul unui 
autoturism un tovarăș care 
(zicea el), este de la 
MAIASA.

— Șl după ce-a coborit 
ce-a făcut ?

— A deschis portbagajul, 
i scos niște plase, a intrat 
in livezi și a început să 
care la fructe.

— Și dv. nu i-ați spus să 
se dea jos din corcoduș ?

confiscat sacii, și „fructa- 
rul" l-a amenințat și ue 
președinte cu destituirea. 
S-a urcat în mașină și a 
plecat.

— Și i-ați luat marca la 
mașină ?

— Nu. Numărul 4-B-1049.
Dragi tovarăși, ne-am in

teresat. Proprietarul mași
nii cu numărul luat de dv. 
se numește Petre Rață. Lu
crează ca mecanic de în
treținere la irpobilul unui 
departament din MAIASA. 
Dacă n-ați cules toa
te fructele. stați pe 
lingă pomi. Că tovarășul, 
fiind mecanic, poate veni 
la nevoie și cu un au
tocamion după fructe. Și 
dacă-1 puneți la ambiție se 
transferă șl vine și cu un 
tren de marfă.

Nicuță TANASE

Nea Mitică, eu nu te întreb de 
unde ai învățat să iei ciubuc, 
fiindcă ai să-mi spui că și alții au 
luat pentru astfel de servicii. Eu 
nu te-am înțeles de la in-. 
ccput, că poate nu mă purtai de 13 
ori pe drumuri, bolnav, pentru 
a-mi elibera o autorizație de în
străinare a bunurilor. A 14-a oară 
te-am așteptat, nea Mitică, trei 
ore. în fața consiliului popu
lar, cu mama bolnavă, in virstă 
de 80 de ani, și stăteai in circiumă 
și chefuiaî. Am venit după matale : 
primarul a trimis și el trei inși, ca 
să vii la primărie, cind ne-a vă
zut in ce hal sintem. Ai refu
zat să vii. Pină la urmă te-a lă
sat inima, după trei ore de aștep
tare, să vii și m-ai luat în focuri de 
nu știam pe unde să ies, de uitasem 
și de boală, numai să scap teafăr. 
Dar ți-ai revenit, nea Mitică, 
m-ai luat de gît și mi-ai su
flat la ureche să nu stau cu pri
marul de vorbă, ci numai cu ma
tale și să viu mîine după autori
zație. Dar mîine e duminică și 
consiliul popular nu lucrează, cum 
să vă deranjez în zi de sărbătoare? 
„Vezi dumneata cum mă deran
jezi" — mi-ai explicat, frecindu-ți 
degetul arătător de cel mare. 
Te-am înțeles, și ți-am deranjat 
punga cu 50 lei, ca sâ mă scutești 
să o mai aduc pe bătrînă încă o 
dată, pe o distanță de 5 km.

Isteț mai sint 1 — ai să zici. Dar 
eu, nea Mitică, ți-o spun pe șleau 
— ești gros de obraz. Știu că ai 
să zimbești și că-ți spui „obrazul 
subțire cu bani se tine".

Dar eu la vorba asta îți zic : oare 
obraz subțire este ăsta cînd mă 
jecmănești de bani, de parcă ar fi 
instituția d-tale ? Cine te-a mărit in 
acest post, de te'pretezi la terti
puri vechi, tocmai dumneata, omul 
legii ? De ce mă speculezi ? De ce 
m-ai luat drept prost ? De ce m-ai 
insultat prin purtarea ta necuviin
cioasă ? N-ai văzut că sînt bolnav 
și, în primul rind, că sint om ? 
De ce te porți așa. de s-a speriat 
și directorul școlii de comportarea 
ta față de mine ?

Știi, nea Mitică — orice înfăți
șare ai lua, ca profesie — eu tot 
ciubucar îți zic și ți-o spun des
chis în față : ești gros, gros de

obraz. Nu-ți mai zic că ai vrut să 
mă păcălești și cu chitanța de 120 
lei, pe care mi-ai tăiat-o, cind de 
fapt trebuia să depun numai 20 lei, 
iar banii încasați nu-i depuseseși in 
casă, ii țineai la matale. Noroc de 
primar că ți-a luat banii și mi-a 
restituit 100 lei. De ce nu te lași de 
astfel de matrapazlicuri, ce fel de 
obraz ai ? Doar toți muncim, nea 
Mitică, dar cine-i dă muncitorului 
cinci ba Pi in plus față de ce i se 
cuvine ? Un asemenea gest l-ar in
digna. căci muncitorului îi repugnă 
ciștigul necinstit, nemeritat, care 
i-ar pune sub semnul întrebării ți
nuta morală !

Vezi, ăsta-i bunul cel mai de preț 
în socialism : cinstea, morala ; mo
rală. dacă ai auzit de ea. nea Mi
tică ! Și apoi, o întrebare : tu pe 
ce lume trăiești ? Doar ești secre
tar de consiliu popular.

Ar fi cazul, nea Mitică, așa cum 
te îngrijești tu de punga ta, ca unii 
să se ocupe mai îndeaproape de 
învirtelile tale, ca să-ți piară gus
tul de a mai lua ciubuc, cu toate 
că te crezi in postura de cel-mai- 
mare din comună, neținînd cont 
nici de primar. Dar. nea Mitică, 
cred și sper că se va găsi cineva 
care să te lecuiască de aceste nă
ravuri, cu toate că eu mă fac vi
novat că te-am încurajat, că nu am 
luat opinie cu alții împotriva la ; 
dar cit crezi că o să-ți mai meargă ? 
Și mai lasă-te de chiolhanuri, nea 
Mitică, mai fă-ți datoria de secre
tar de primărie. Dacă nu. îți reco
mand să-ți schimbi numele tn nea 
Mitică Ciubucarul !

Guță ALEXANDRU
str. Muncii 8, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
judeful Bacâu

N. RED. — Publicăm aceste rin- 
duri cu foarte mici retușuri față 
de textul original al scrisorii ; nu 
dăm numele celui incriminat pen
tru că redacția nu a verificat au
tenticitatea faptelor. Autoritățile 
locale pot insă afla tot ceea ee le 
interesează (și, desigur, le intere
sează), de la autorul rindurilor da 
mai sus.
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IMAGINI DE CAMPANIE DIN JUDEȚUL BUZĂU

• Recoltarea, bine organizată, avansează rapid in ultimele zile

U. J, C. A. P. a organizat, tocmai in aceste zile, o excursie la București pentru președinții 

și inginerii din C. A. P. O inițiativă mai bună nu putea să aibă ?

CÎND NE-AM „SUFLECAT" MlNECIlE, 
AM DESCOPERIT, CU UIMIRE, 

CE EUCRURISINTEM 
ÎN STARE SĂ FACEM

în cooperativele agricole din Jude
țul Buzău in ultima sâptăminfi 
•-au. intensificat lucrările agricole : 
recoltarea porumbului și florii-soare- 
lui, aratul, pregătirea terenului și 
Insămințarea culturilor de toamnă. 
Tovarășul Mihai Traian, directorul 
general al direcției generale agricole 
județene, ne informează că pină in 
prez, nt s-au recoltat peste 17 OM ha 
cu porumb, 20 000 ha cu floarca-soa- 
rclui și s-au efectuat araturi pentru 
semănături de toamnă pe aproape 
*2 000 ha din cele 56 000 ha pre
văzute.

Condițiile tpeciflce din județ au 
impus ca in multe unități să se ia 
măsuri pentru preintimpinarea situa
ției de anul trecut cind pe mari su
prafețe producția de griu a fost com
promisă total sau parțial din cauza 
excesului de umiditate și a băltirii 
apei. In zona Glodeanu-Siliștea s-au 
executat 16 km de canale noi la re
țeaua de desecare existentă, excesul 
de umiditate fiind înlăturat de pe 
8 000 ha. Asemenea lucrări s-au fă
cut In multe alte unități.

La direcția generală agricolă Ju
dețeană se apreciază că s-au luat 
toate măsurile necesare pentru ca lu
crările de recoltare și semănat să se 
execute de calitate superioară și in 
timpul optim. Dar nu peste tot se 
respectă indicațiile date. La coope
rativa agricolă din Săhăteni la ora 
8 dimireața nici la sediu, nici In 
clmp nu găsim pe nimeni din con
ducerea cooperativei ; lipsesc preșe
dintele, inginerul șef, contabilul șef, 
brigadierii, secretarul comitetului de 
partid pe cooperativă. Aceeași situa
ție am lntîlnit și la cooperativele a- 
gricole din Vintileanca, Pietroasele, 
Naieni, Merei, Fințești și altele. La 
cooperativa agricolă din Clondiru gă
sim o notă toiefonică expediată de 
uniunea cooperatistă județeană care 
a dezlegat enigma. Este vorba de o 
excursie cu toți factorii de răspun
dere din cooperativele agricole, în 
4 serii, a cite o zi fiecare, organizată 
de uniunea cooperatistă Județeană, 
Ia expoziția bunurilor de consum din 
București. Evident, o astfel de acți
une își are utilitatea ei. Dar, în nici 
un caz nu este indicat să fie orga
nizată înainte de încheierea campa
niei agricole.

Lipsa specialiștilor de pe teren a 
fost resimțită în toate unitățile vizi
tate. La cooperativa agricolă Săhă- 
teni nu erau asigurate atelajele pen
tru transportul porumbului, iar mij
loacele auto stăteau „pe butuci“, 
deoarece lipcea combustibilul. La 
cooperativa agricolă Clondiru, la in
dicația inginerului șef al cooperati
vei. se lucra numai cu o semănă
toare din cele 4 existente, irosin- 
du-se, deci, o zi bună de lucru. La 
cooperativa agricolă Izvorul Dulce, 
lipsind inginerul șef, abia la orele 
11 au fost aduse in cîmp două 
semănători. Dar și acestea erau ne
reglate, patinele avind un Joc de 
4—5 cm. Mecanizatorii nu primiseră 
ordin de lucru in care inginerul șef 
era obligat să specifice indicii teh
nici de calitate. întrebat la ce adin- 
cime va semăna, brigadierul Gheor- 
ghe Cismaru a susținut foarte convins 
că la... 12 cm, de parcă ar fi fost vor-

ba de cartofi. Dacă lntr-o singură rl 
sint trimiși in excursie 300 de oameni 
de răspundere din cooperativele agri
cole este clar că aceasta are conse
cințe negative asupra calității și rit
mului stabilit pentru efectuarea se
mănatului.

Inițierea acestei acțiuni este cu 
atit mai de neînțeles cu cit ea con
travine indicației date de minister ca 
In campania agricolă dc toamnă 
nici un specialist să nu părăsească u- 
nitățile. De altfel, sesizind direcției 
agricole județene această situație s-a 
luat măsura ca in celelalte serii ale 
excursiei preconizate — care cuprind 
încă 700 de oameni — să nu mai 
plece nici un specialist din coopera
tivele agricole. Se impune insă ca 
nici președinții, brigadierii, sau se
cretarii organizațiilor de bază să nu 
mai fie antrenați în această acțiune 
pe timpul campaniei.

Din constatările făcute pe teren 
rezultă că vremea frumoasă din ul
timele zile a determinat o evaporare 
puternică a apei din sol. Din această 
cauză terenul se întărește la supra
față, ceea ce necesită o intervenție 
mai activă in vederea pregătirii co
respunzătoare a patului germinativ. 
Or. aceasta presupune un aport mai 
substanțial din partea mecanizatori
lor care, sub controlul specialiștilor, 
trebuie să execute lucrări de cea mai 
bună calitate.

Iată de ce acum, cînd sînt de exe
cutat lucrări de care depinde nivelul 
viitoarei producții, prezența specia
liștilor în cîmp, alături de coopera
tori și mecanizatori, este necesară 
mai mult ca oricind pentru a contro
la permanent modul cum se aplică 
indicațiile tehnice stabilite, pentru a 
asigura ca recoltarea, arăturile, pre
gătirea terenului și semănatul să se 
facă in cel mai scurt timp, de cea 
mai bună calitate.

Aure! PAPADIUC 
Ion TEODOR

în loc ca semănătorile coope
rativei agricole Clondiru să 
fie în cîmp, stau la sediul sec
ției S.M.A. Și nu întîmplător. 
Președintele și specialiștii, In 
loc să fie pe cîmp, sînt plecați 
la București, parcă acolo s-ar 

însămînța

Foto : S. Cristian

La cooperativa agricolă din Ulmeni se lucrează la recoltatul 
porumbului cu ajutorul combinei CT-2R (fotografia de sus). 
La Săhăteni (fotografia de jos) porumbul recoltat zace în 

grămezi așezate direct pe cîmp.

Fabricii de ciorapi 
„7 Noiembrie" din Si
biu ii revin, in actua
lul cincinal, sarcini 
deosebit de importan
te, atit in ce privește 
creșterea volumului 
producției, cit și diver
sificarea continuă a a- 
cesteia, îmbunătățirea 
permanentă a calității, 
tot mai buna folosire a 
mașinilor și materiilor 
prime, reducerea chel
tuielilor de fabricație, 
sporirea neîncetată a 
productivității muncii, 
întregul colectiv al u- 
nității este mobilizat și 
hotărit ca, încă in a- 
cest prim an al cinci
nalului, să-și realizeze 
exemplar sarcinile ce-i 
revin, să facă tot ce-i 
stă in putință pentru 
dezvoltarea unui cli
mat de muncă însufle
țită.

In acest context, mi 
se pare interesant de 
relevat un amănunt 
din perioada dezbate
rii cifrelor de plan pe 
acest an. Planul era 
cunoscut de toată fa
brica, sarcinile erau 
clare și stabilite precis 
pentru toți. Cind a ve
nit insă vorba de pro
blema desfacerii volu
mului sporit de pro
ducție, unii s-au ară
tat mai circumspecți. 
De ce ? Pentru că în 
anul trecut, cind sarci
nile au fost relativ mai 
mici, mai ușoare, au 
existat destule cazuri 
cind a trebuit să „ba
tem" pe la ușile co
merțului, pentru a ni 
6e prelua unele măr
furi. Ce o să facem a- 
cum, și-au spus unii 
tovarăși de la noi, 
cind vom produce cu 
zeci și sute de mii de 
ciorapi mai mult ?

întrebările de acest 
fel aveau în vedere, 
firește, modul cum 
vom folosi în chip cit 
mai eficient mijloacele 
noastre de ordin finan
ciar și economic. Dar 
acest interes major, 
unanim, este un aspect 
pozitiv, dovedește o 
largă preocupare din 
partea tuturor salaria- 
ților pentru perfecțio
narea neîncetată a ac
tivității fabricii, pentru 
tot mai buna ei gospo
dărire, deoarece — se 
știe — muncitorii sint 
deopotrivă și producă
tori și proprietari ai 
mijloacelor de produc
ție.

Orice îndoială pri
vind reușita deplină a 
desfacerii producției a 
dispărut, bineînțeles. 
Chiar sarcinile de plan 
ne-au indicat soluția. 
Este vorba de diversi
ficarea permanentă a 
producției, de realiza
rea unor mărfuri co

respunzătoare și Intr-o 
bogată varietate, in 
măsură să satisfacă 
exigențele de modă și 
de gust ale cumpărăto
rilor. Așadar, o dată 
formulat cu claritate 
imperativul muncii 
noastre, ne-am „sufle
cat" minecile, cum se 
spune, am trecut ne- 
intirziat și cu fermitate 
la materializarea lui in 
viață, constatind, cu 
uimire, ce lucruri sin- 
tem in stare să facem.

Evident, mai mult ca 
In anii precedenți, ser
viciului de creație i-au 
revenit acum sarcini 
considerabil sporite de 
noile cerințe care ni se 
pun. Acest serviciu 
este încadrat cu un va
loros personal de spe
cialitate. De asemenea, 
dispune de o stație pi
lot și de un bo
gat material documen
tar. Conducerea fabri
cii i-a stabilit un pro
gram precis, pe două 
jaloane importante : 
realizarea unor ciorapi 
din amestecuri de dife
rite materii prime și 
îmbunătățirea paletei 
coloristice a tuturor 
produselor. Efectul po
zitiv al măsurilor teh- 
nico-organizatorice în
treprinse n-a intirziat 
să se arate. Numai in 
ultima perioadă fabri
ca a introdus in pro
ducție 24 de noi mo
dele de ciorapi, intr-o 
gamă variată de pozi
ții coloristice, incit să 
poată fi asortați cu 
orice fel de articole 
vestimentare. Și încă o 
subliniere: fiecărui nou 
model i s-au conferit, 
pe lingă calitățile ce 
se înscriu in linia mo
dei, și calități sporite 
în ce privește durabili
tatea și întreținerea.

Dar diversificarea 
producției, realizarea 
de noi articole și mo
dele nu pot să însem
ne numai sporirea ac
tivității de creație. 
Specialiștii știu prea 
bine că pentru realiza
rea unui asemenea de
ziderat trebuie să dis
pui și de mașini și 
utilaje corespunzătoa
re noilor tehnologii ce 
se impun. Desigur, 
prin importante fon
duri de investiții ce 
ne-au fost afectate, fa
brica s-a preocupat și 
se preocupă in conti
nuare de problema în
noirii permanente a 
zestrei sale tehnice. 
Dar nu o dată se in- 
timplă că pentru in
troducerea in fabrica
ție a unui nou articol, 
sau a unui nou model, 
să avem imediat ne
voie de un anumit uti
laj, fără de care s-ar 
întîrzia lansarea în

producție a respecti
vului sortiment nou. 
Nici să așteptăm prea 
mult, pină il vom 
primi de la un furni
zor sau altul, nu pu
tem. In aceste condiții, 
ne-am descurcat sin
guri, deseori datorită 
perseverenței și spiri
tului novator al mun
citorilor. tehnicienilor 
și inginerilor din fa
brică. Cum ? Multe 
mașini noi de care a- 
vem nevoie ni le-am 
conceput, proiectat și 
realizat in unitate. 
Prin autoutilare am 
izbutit să ne împrospă
tăm și să lărgim con
tinuu liniile noastre 
de fabricație. La un 
moment dat, de exem
plu, era urgent nece
sar (la cererea insis
tentă a pieței interne 
și externe) ca să intro
ducem in fabricație un 
nou tip de ciorap — 
tricot cu modele „bu
cle". Pentru aceasta 
era însă nevoie să dis
punem de unele ma
șini speciale pe care 
nici într-un an nu le 
puteam procura. Spe
cialiștii noștri au pro
pus atunci să adaptăm 
pentru producția aces
tui tip nou de ciorap 
două mașini mai vechi, 
desigur adueîndu-se 
îmbunătățirile nece
sare. S-au făcut imp- 
diat studiile corespun
zătoare, iar mașinile 
au fost modificate și 
acum lucrează din plin 
la acest produs deose
bit de căutat.

Satisfacție de pe 
urma căutărilor și pre
ocupărilor noastre în 
direcția diversificării 
producției au. desigur, 
in primul rind, cum
părătorii din țară și de 
peste hotare. Dar și 
colectivul fabricii este 
bucuros cînd poate o- 
feri comerțului cit 
mai multe, variate și 
frumoase produse.

Considerăm insă că 
mai avem multe de 
făcut in direcția mai 
bunei organizări și 
desfășurări a muncii 
noastre, că fiecare sec
ție. in mai accentuată 
măsură, poate contri
bui la obținerea unor 
succese cit mai presti
gioase. Și acestea 
ne-am propus să le 
exprimăm prin cit mai 
multe produse, intr-o 
sortimentație cit mai 
variată, cit mai 
viu colorată. Intr-un 
cuvint, noutăți, mereu 
alte noutăți pentru 
cumpărători, mărfuri 
de bună calitate.

Ing. Ioan BUJU 
director
al fabricii de ciorapi 
„7 Noiembrie'-Sibiu
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Transportul
recoltei

(Urmare din pag. I)

in cimp sub cerul liber, neacoperitâ. 
Ca urmare, din cauza umezelii cam 
15 la sută din cantitatea recoltată 
s-a depreciat, iar restul are un pro
cent mare de umiditate și nu poate 
fi recepționată. La cooperativa agri
colă Roseți, din cauza intirzierii 
transportului, floarea-soarelui are un 
procent de umiditate de 18—20 la 
sută, ceea ce face ca 50 de tone li
vrate bazei de recepție să nu poată 
fi preluate.

O cauză importantă care face ca 
produsele agricole să stea in cimp 
constă in nefolosirea din plin a mij
loacelor de transport. Datorită slabei 
organizări a muncii, la coooerativa 
agricolă Săgeata, județul Buzău, cu 7 
camioane, in decurs de 8 zile, s-au 
transportat numai 73 de tone de 
floarea-soarelui. Președintele coope
rativei agricole din Gherăseni se 
plinge că nu are cu ce să transporte 
floarea-soarelui, dar în ultimele zile 
cele 6 camioane ale cooperativei n-au 
acoperit nici 50 la sută din indicii 
planificați de utilizare a capacității 
de transport.

In județul Ialomița mijloacele de 
transport nu sint folosite rațional 
deoarece nu se repartizează destui 
oameni la încărcat și descărcat. La 
baza de recepție Perișoru, descărca
rea porumbului se face anevoios. La 
30 autocamioane sosite de la I.A.S. 
Pietroiu au fost repartizați numai 10 
oameni. Aici 6 cooperatori de la 
Ghimbășani descărcau un camion de 
2 tone, știulete cu știulete. Cum să 
meargă lucrul repede ?

Tov. ing Ion Avram, director ge
neral adjunct al Direcției generale a- 
gricole județene Ialomița, ne spunea 
că In sectorul cooperativelor agrico
le au fost asigurate pentru campa
nie 850 camioane și 420 de remarci. 

Dar 20 la sută din ele efectuează 
transporturi interne : produse ani
male. benzină. motorină și altele. 
Insă cele mai multe — 100 mijloace 
de transport, stau din cauza lipsei 
de benzină. Cota de benzină asigu
rată pe trimestru] patru este de 
1570 tone, față de necesarul de 2000 
tone. în afara faptului că această 
cotă se pare că nu este suficientă, ea 
a fost impărțită matematic pe luni, 
in loc să se repartizeze in așa fel in
cit să fie satisfăcute cerințele 
din lunile de virf ale campaniei — 
octombrie și noiembrie. Atit in Ia
lomița cit și Înalte județe, in ultimele 
zile ale lunii septembrie, mijloacele 
de transport ale unităților agricole au 
rămas fără combustibil și nu au pu
tut fi folosite. Interesîndu-ne la di
recția generală de resort din Minis
terul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor am 
fost informați că in urma interven
țiilor făcute la centrală s-a accep
tat ca 40 la sută din cota de com
bustibil a trimestrului patru să fie 
livrată in cursul lunii octombrie.

Transportul rapid al produselor este 
o problemă de cea mai mare impor
tanță care trebuie să se bucure de 
maximă atenție din partea organelor 
județene de partid și de stat. Orice 
gituire la transporturi poate încetini 
preluarea produselor la bazele de re
cepție ceea ce, așa cum s-a văzut, 
este foarte păgubitor. Timpul se 
menține frumos, dar ar putea inter
veni ploi, ceea ce ar Îngreuna in
trarea camioanelor pe teren. De a- 
ceea, acum cită vreme pămlntul este 
uscat, să se lucreze zi și noapte. Co
lectivele județene care coordonează 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă să analizeze operativ cum 
sint folosite mijloacele de transport 
și să ia măsuri energice atunci cind 
constată neajunsuri in funcționarea 
lor.

(Urmare din pag. I)

noirii producției va situa România 
in rindul țărilor cu o mare adaptabi
litate la nou, ceea ce va spori simți
tor forța competitivă a industriei 
noastre.

Dar această latură — să-1 zicem 
cantitativă — reprezintă numai un 
aspect al problemei. în concepția par
tidului nostru, asimilarea de produse 
noi avind un nivel tehnic ridicat nu 
este considerată ca un scop in sine ; 
ea se dovedește a fi o condiție insu
ficientă pentru a se asigura un nivel 
înalt de competitivitate pe piața in
ternă și îndeosebi la export, dacă nu 
se realizează in paralel și elemen
tele de economicitate a produsului. 
Ținind seama de aceste cerințe, in 
fiecare întreprindere asigurarea ca
lității produselor trebuie să pornească 
de la întrebările : Ce cercetăm ? Ce 
asimilăm ? Ce perspectivă și ce efi
ciență au noile produse ? Cu alte cu
vinte, fabricarea mașinilor, utilajelor, 
instalațiilor — in general a oricărui 
produs — la un înalt nivel tehnic și 
calitativ, trebuie să se realizeze ia 
strinsă corelație cu asigurarea unei 
eficiențe economice ridicate atit la 
producător, cit și în exploatare, la 
beneficiar.

Este notabil, in acest sens, că în 
ultimii ani s-au realizat o serie de 
produse noi care, prin caracteristicile 
tehnico-funcționale ce le au, concură 
din punct de vedere calitativ cu cele 
similare realizate in țări cu veche 
tradiție industrială. Pe lingă calitățile 
tehnice ridicate, ele posedă și un înalt 
grad de economicitate, exprimat prin 
consumuri specifice mai mici de ma
terii prime și materiale, gabarite re
duse, putere de acționare mai mare, 
toate acestea conducind la scăderea 
greutății specifice și la realizarea e- 
conomiilor de materiale. Din multi
plele exemple pe care le avem la in- 
demină mă opresc asupra unuia sin
gur. Bunăoară, comparind caracteris
ticile tebnico-economice ale unor mo
toare — D-15 și SD-25 — realizate de 
uzina „Timpuri Noi" din București in 
urmă cu doi ani, cu cele ale motoare
lor — D-12 și D-30 — aflate in pre
zent In fabricație, se desprinde clar o- 
rientarea colectivului uzinei spre re
ducerea greutății nete a tipurilor noi 
de motoare; ele sint de două ori mai 
ușoare decit vechile tipuri, ceea ce 
permite realizarea unei însemnate e- 
conomii de metal. Pe de altă parte, 

spre deosebire de motoarele vechi, 
care aveau numai un singur regim de 
funcționare, noile motoare au cite trei 
regimuri de funcționare — in trepte 
— ceea ce le conferă posibilități mult 
mai largi de utilizare, puțind antre
na un număr sporit de utilaje. Dato
rită micșorării considerabile a greută
ții nete și performanțelor lor superi
oare, greutatea specifică — cu alte cu
vinte cantitatea de metal pe unitatea 
de CP — a noilor motoare este mai 
mică cu 34—60 la sută decit a tipuri
lor vechi de motoare, situindu-se 
astfel Ia nivelul produselor similare 
realizate pe plan mondial.

Este, cum spuneam, un exemplu din 
zecile și chiar sutele de acest fel. De 
altfel, este locul nimerit s-o spunem 

COMPETITIVITATEA
că, manifestind o înaltă maturitate 
profesională, o ridicată conștiință so
cialistă, constructorii noștri de mașini 
au asimilat și modernizat, numai in 
primele 7 luni ale acestui an, un nu
măr de 350 produse noi. Accentul a 
fost pus pe asimilarea în fabricație 
a unor produse complexe, de înalt 
nivel tehnic, cu un grad superior de 
valorificare a metalului, competitive 
pe piața externă, cum sint : instala
ția de foraj F-125 (uzina „1 Mai" Plo
iești), autocamioanele de mare tonaj 
— 12 tone — echipate cu motorul 
Diesel (uzina „Steagul Roșu" Brașov), 
tractorul universal de 55 CP (uzina 
„Tractorul" Brașov), două tipodimen- 
siuni de prese cu excentric de 16 tf 
(Uzina mecanică Sibiu), motoarele e- 
lectrice de 3 200 kW, 590 rot/min 
(U.C.M. Reșița) ș.a.

In legătură cu asigurarea unei 
strînse corelații între nivelul tehnic 
al produselor și economicitatea aces
tora, ca o condiție esențială pentru 
menținerea competitivității înalte a 
producției, ni se pare, de asemenea, 
util să subliniem legătura nemijlocită 
între nivelul performanțelor tchnico- 

economice a mașinilor, utilajelor șl 
instalațiilor și valorificarea superioară 
a materiilor prime pe care acestea le 
prelucrează. Creșterea ponderii pro
duselor de înaltă tehnicitate, com
plexe, oferă posibilitatea adînciril 
procesului de prelucrare industrială 
a resurselor materiale, creșterii gra
dului de complexitate și a cantității 
de muncă utilă înglobată în produs, 
paralel cu micșorarea substanțială sau 
reducerea pierderilor tehnologice și 
netehnologice și realizarea — pe a- 
ceastă bază — a unor produse cali
tativ superioare. Aceasta per
mite sporirea valorii produselor 
finite obținute din unitatea de mate
rie primă supusă prelucrării sau din 
unitatea de cheltuială materială ex

primată valoric și, implicit, a com
petitivității produselor respective pe 
piața externă.

Dacă examinăm lucrurile din acest 
punct de vedere, în cîteva ramuri și 
subramuri prelucrătoare ale indus
triei, de pildă, este important să ară
tăm că in anul 1970, comparativ cu 
anul 1965, valoarea produselor obți
nute in industria construcțiilor de ma
șini prin prelucrarea unei tone de me
tal a crescut cu aproape 40 la sută, 
cea a produselor obținute din 1 000 
mc gaz metan cu 27,5 la sută, a pro
duselor chimice obținute dintr-o tonă 
de hidrocarburi cu 50,5 la sută, a pro
duselor rezultate din prelucrarea unui 
mc de masă lemnoasă cu 36 la sută 
etc. Sint rezultate care au stat la 
baza fixării unor sarcini și mai mo
bilizatoare pentru actualul cincinal. 
Astfel, în anul 1975, comparativ cu 
anul trecut, valoarea producției nete 
ce se va obține în industria con
strucțiilor de mașini prin prelucrarea 
unei tone de metal va crește cu circa 
68 la sută, iar cea a venitului net re
zultat din prelucrarea unui mc de 
masă lemnoasă cu circa 51 la sută.

Fără a subestima cu nimic realiză- 

rlle de pină acum, nu putem trece 
cu vederea că în anumite cazuri com
petitivitatea produselor finite nu este 
pe măsura eforturilor făcute pentru 
dotarea întreprinderilor cu tehnică 
modernă. Unele uzine constructoare 
de mașini furnizează încă mașini și 
utilaje care, deși sub aspectul perfor
manțelor tehnico-funcționale, al ca
lității execuției sint similare cu cele 
realizate pe plan mondial, totuși, din 
punctul de vedere al eficienței eco
nomice nu se situează la același 
nivel, ceea ce grevează asupra gra
dului lor de competitivitate. Ne refe
rim, îndeosebi, la faptul că în fabri
cația curentă a unor întreprinderi 
continuă să existe încă produse cu 
greutăți proprii și specifice mari. De 

pildă, unele tipuri de strunguri, cu 
toate îmbunătățirile ce le-au fost a- 
duse în ultimii ani, au încă greutățile 
sensibil mai mari decit tipurile si
milare fabricate de unele firme 
străine.

Mă opresc asupra unui alt aspect 
deosebit de important, pe care l-a 
subliniat recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in legătură cu preocupa
rea permanentă a colectivelor de în
treprinderi pentru creșterea competi
tivității producției. Este vorba de fap
tul că in unele întreprinderi, in apre
cierea gradului de competitivitate al 
unui produs, se fac comparații cu 
produsele similare ce se găsesc în fa
bricația curentă a întreprinderilor 
din alte țări, nu cu ceea ce se află 
in pregătire, pe planșe. Evident, o 
atare comparație duce la formarea 
unei concluzii eronate și nu este de 
natură să mobilizeze puternic colec
tivul întreprinderii respective pentru 
Îmbunătățirea continuă a performan
țelor tehnico-economice a produse
lor, In vederea menținerii și creșterii 
competitivității lor pe piața externă.

Se desprinde, deci, cu toată clari
tatea, că acțiunea de creștere a com

petitivității producției nu constituie o 
problemă de campanie, ci trebuie să 
devină o preocupare permanentă, uni
tară și sistematică pentru îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnico-econo
mice ale produselor și asimilarea de 
produse noi cu valoare economi
că ridicată. în acest scop, se im
pune ca cercetătorii, proiectanții și 
constructorii din institute și între
prinderi, dind dovadă de o înaltă ma
turitate politică, spirit novator, pasi
une și dăruire în muncă, să fie pro
motori permanenți ai noului in pro
ducție. Aceasta înseamnă că asimila
rea unui produs pe bază (le licență 
sau după concepție proprie nu tre
buie să constituie un scop final, ci 
punctul de plecare pentru efec
tuarea in continuare a unor cer
cetări și experimentări proprii, 
pentru realizarea unor produse din 
ce în ce mai perfecționate. în a- 
ceastă activitate, trebuie avut în ve
dere faptul, că, oricît de corespunză
tor ar fi un produs în momentul asi
milării lui, datorită ritmului rapid al 
progresului tehnico-științific contem
poran, gradul de competitivitate al 
produsului respectiv poate să rămînă 
in urmă dacă nu există o preocupare 
permanentă pentru ridicarea perfor
manțelor sale tehnico-economice.

Din această perspectivă, socotim 
necesar ca in cadrul fiecărei centrale 
industriale, institut sau întreprindere 
să se desfășoare in permanență o ac
țiune amplă și bine organizată de 
analiză critică a fiecărui produs aflat 
in fabricație, atit sub raportul perfor
manțelor tehnico-economice, cit și sub 
aspectul consumurilor specifice de 
materiale, in comparație cu produ
sele similare cele mai bune realizate 
pe plan mondial și cu cele ce vor a- 
părea peste un an sau intr-o peri
oadă de perspectivă. După părerea 
noastră, acțiunea de îmbunătățire 
continuă a calității produselor nu 
trebuie să se limiteze numai ia mași
nile, utilajele sau produsele care au 
greutăți proprii sau specifice mai 
mari decit cele similare străine, ci 
să se extindă și asupra acelor pro
duse care, deși in prezent se situează 
la nivelul tehnicii mondiale, oferă po
sibilitatea ca, prin adoptarea unor 
noi soluții constructive, să se depă
șească calitatea produselor similare 
realizate in alte țări, făcind ca prin 
aceasta să crească competitivitatea 
lor.
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DRAMATURGIEI NOASTRE
Spirit

militant
Dramaturgia româ

nească s-a definit de 
la începuturile ei ca 
o artă de o morală 
mărturisită. Afirmației 
U stau dovadă vode
vilurile lui Alecsandrl, 
numite de poet, cu o 
fină intuiție. „Cinti- 
cele comice".

Nepretențioase, erau 
de cele mai multe ori 
comedii prelucrate du
pă modele similare, 
străine, lipsite de glo
rie. Dar o analiză, fie 
$i sumară, a acestor 
piese dezvăluie un 
fapt de o surprinză
toare conștiință profe
sională : Alecsandrl
n-a păstrat din proto
tipurile ' .....................
schema 
acțiunii 
schimb. ________ ,
mișcarea lor sufleteas
că, pictura de epocă, 
dar mal ales direcția 
de atac a dramaturgu
lui militant, aflat în 
serviciul unei morale, 
apărată cu dirzenie, ii 
aparțin Integral, fapt 
ce-i asigură o origina
litate necontestată și o 
prezentă, în actualita
te, nedezmințită.

Arta marelui “ 
giale se relevă 
unui moralist 
căit, la fel de 
in publicistica, 
și teatrul său. 
pentru care a 
deschis și cu _____
ridicată autorul „Scri
sorii pierdute” a fost 
atât de evidentă incit 
nu ne mirăm că cei 
denunțați de condeiul 
muiat în apă tare al 
ilustrului satiric l-au 
putut acuza de „imo
ralitate”. Reacția lor 
era și îndrituită, și fi
rească ; n-a spus auto
rul „Nopții furtunoa
se" că : „nimic nu-i 
supără pe proști mai 
tare ca risul" ?

Dramaturgii români 
a căror operă s-a de- 
săvirsit, îndeobște, în
tre cele două războaie 
mondiale — Victor 
Eftimlu, Camil Pe
trescu, Victor Ion Po
pa, G. M. Zamflrescu, 
Mihail Sebastian. Ale
xandru Kirițescu, Tu- 
dor Mușatescu, Mihail 
Sorbul. Gh. Ciprian 
sau Mircea Șfefănescu 
— au continuat nobila 
tradiție a unei dra
maturgii puse, fără e- 
zitare. in serviciul u- 
nei morale umane su
perioare, conduși 
tot ce au scris de 
dejdea declarată a 
berării spiritului 
man de servitutile i 
ancestrale.

Merită a fi subliniat 
faptul că in dramatur
gia românească scrisă

folosite decit 
desfășurării 

dramatice. în 
caracterele,

C-ara- 
ca arta 

nepo- 
energic 

proza 
Morala 
militat 
viziera

între cele două răz
boaie mondiale a fost 
realizat un tip uman 
pe care o sociologie 
contemporană și o es
tetici modernă îl de
finesc ca pe un Individ 
alienat in societatea 
capitalistă, ca pe un 
om zvlrlil la marginea 
unei societăți 
rante și ostile, 
untrul căreia 
poate visa desăvârși
rea personalității. Este 
altceva decit un 
izolat, naufragiat 
marginea lumii, 
drei Pietraru din 
flcte tari", Gelu 
canu din „Jocul __
lor", și nu fac amindoi 
parte din aceeași fa
milie spirituală, nefe
ricită și damnată, In 
care intră Miroiu din 
„Steaua fără nume", 
sau Chirică din „0- 
mul cu mîrțoaga" ?

Dramaturgia ultimi
lor trei decenii, bene
ficiară a unei aseme
nea bogate __ ......
era firesc să continue 
filonul unei ____
morale, exprimată _
surplusuri de vigoare, 
la care ne cheamă o 
societate ce a pus in 
focarul existentei sa
le cea mai inaltă va
loare : OMUL.

Dramaturgia lui 
ria Lovinescu, in 
ce a realizat mai 
plin acest scriitor, 
cifrează dorința __
mărturisită public, de 
a vedea ridicat omul 
pe treapta demnității 
sale, meritate. Co
mediile lui AL Mi- 
rodan — „Ziariștii" 
sau „Șeful sectorului 
suflele" sint adeziuni 
partizane la același i- 
deal moral. închinate 
unor epoci revolute, 
piesele lui Eugen Bar
bu sau Titus Popovici 
sint rechizitorii 
lente făcute unor 
ravurl invalidate 
Istorie. Dramele 
Mihnea 
Paul Anghel sau Ion 
Omescu iau numai ca 
pretext Istoria.

Dincolo de recuzita 
folosită se afirmă pri
matul unei etici dem
ne de un om care a 
exclus dtn arsenalul 
său sufletesc tarele 
trecutului.

Intențiile moraliza
toare sint clar expri
mate in piesele lui 
Paul Everac sau Teo-

intole- 
înlă- 
nu-și

ins 
la 

An- 
„Su- 
Rus- 
icle-

tradiții,
literaturi

cu

Ho- 
tot 

de- 
in- 
lul.

vio-
mo- 

de 
____ lui 
Gheorghiu.

scriitoricești, la vasta 
operă de purificare 
sufletească la care ne

i in dor Mazilu.
nă- Mă strădui -de peste
eli- un sfert de veac său-
sale contribui, cu modes

tele mele mijloace

cheamă cea mal fasci
nantă construcție a Is
toriei : Socialismul.
Spun fascinantă, $1 
Încă termenul mi se 
pare Insuficient, fiind
că socialismul nu pro
pune numai realizarea 
unui regim de bună
stare materială pentru 
toți oamenii care con
tribuie cu brațele și cu 
mintea lor la progre
sul societății, dar pen
tru că și-a luat ca sar
cină istorică o mirifi
că tentativă : crearea 
unui om de o natură 
psihică și intelectuală 
de o infinită bogăție : 
omul care, împlinind 
sarcinile revoluției, o 
realizează pe cea mai 
însemnată : depășirea 
propriei sale condiții 
umane.

M-am străduit, chiar 
dacă n-am reușit în
totdeauna, să înfățișez 
lumii modele. Ome
nești și antimodele, 
după părerea mea la 
fel de Însemnate. O- 
menirea nu se va eli
bera de povara moș
tenirii sale spirituale- 
dacă nu-i vom înfă
țișa. prin lupa mări
toare a artei, chipuri
le nc-oamenilor de 
care trebuie să se a- 
pere și să se ferească. 
Stigmatlzind și denun- 
țind oprobriului public 
profile detestabile mo
rale. satira iși înde
plinește rolul el su
prem. de a fi o armă 
eficientă în bătălia îm
potriva unul trecut de 
ofense. Cu cit prezen
tul se înfățișează mai 
bogat în realizări, cu 
atit trecutul, rămășițe
le lui morale, sâlăș- 
luind încă in sufletul 
fiecăruia dintre noi. se 
cade a fi tratate cu o 
necruțare mal 
Și cu cit violența 
potriva acestora 
mai promptă și 
neîndurătoare, cu 
constituie o dovadă 
peremptorie a 
tei prezentului. Criti
ca edulcorată, indul
gentă. complezentă 
este vinovată, fiindcă 
e filistină, complice 
cu răul, semn de slă
biciune. de lipsă a cu
rajului și a sincerității.

Recentele documen
te de partid sînt o 
chemare patetică, mi
litantă. mobilizatoare, 
pentru realizarea unei 
literaturi și mal pu
ternice, șl mal plină 
de îndrăzneală crea
toare. decit am reali
zat pină acum. Depin
de numai de noi. scrii
torii, ca s-o izbutim.

mare, 
îm- 
este 
mai 
atit 
mai 
for-

Aurel BARANGA
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La Inspectoratele școlare 
județene s-au întocmit ta
bele cu meseriile in care se 
vor iniția, s-au alcătuit 
liste cu materiale necesare 
instruirii, s-au făcut pro
puneri de încadrare a per
sonalului tehnic calificat 
Inspectorii școlari cu care 
am discutat, directorii 
școli, profesorii înșiși 
eu toții de 
acest pas al școlii 
muncă, spre 
profesiunii viitoare a absol
venților este imperios ce
rut de viața, de realitățile 
producției. Totuși, nu întot
deauna ceea ce se stabi
lește in scripte se validea
ză de viață. Pe alocuri se 
mai întilnește lipsă de ini
țiativă (un mare număr de 
școli din satele județului 
Alba abia au trecut la 
„sondarea" unor posibili
tăți locale ; vreo 20 C.A.P. 
din județul Brăila n-au 
răspuns afirmativ La apelul 
școlilor ; foarte puține ate- 
llere din așezări gorjene 
dispun de o dotare cores
punzătoare. deși pe hirtie 
ele apar ca „echipate") ; 
delăsare arată unele con
duceri de școli (comuna 
Andrășești, Ialomița, sau 
școlile generale nr. 2 și 4 
Timișoara, unde ar fi de- 
ejuns doar puțină bună
voință ca să se pună pe 
roate atelierele-școalâ, spri
jinite de organele locale).

Pe un alt plan, nu toate 
conducerile de întreprin
deri economice au Înțeles 
sensul ictiunll de patro
nare a activității țehnico- 
productive din școli. Este 
adevărat, multe foruri de 
conducere din unităti pro
ductive au trecut deja La 
fapte. Mu mai exemplifi
căm marile întreprinderi 
din București. Iași. Brașov. 
Galați etc. despre care am 
mal scris Menționăm că 
unități productive mai mici, 
mal puțin cunoscute au în
țeles să vină in spriiin-l 
scolii in mod concret. Am 
putea cita întreprinderea

de 
sint 

că 
spre 

conturarea
acord

Problematică

majoră
Documentele de par

tid privitoare la îm
bunătățirea activității 
ideologice-politice și 
cultural-educative sint 
menite să dea o pon
dere mai marc și o 
semnificație mai com
plexă unei trăsături 
caracteristice a drama
turgiei contemporane 
românești. E vorba de 
implicațiile eticului in 
estetic.

E un adevăr banal că 
prin ceea ce are ea 
mai bun. dramaturgia 
noastră clasică și cea 
dintre cele două răz
boaie — mă gindesc 
îndeosebi la opera Iui 
Camil Petrescu — a 
tins totdeauna să de
pășească anecdotica 
măruntă șl să se ridice 
la semnificațiile largi 
morale șl patriotice.

Din acest punct de 
vedere n-a existat o 
ruptură între literatu
ra dramatică apărută 
după 23 August și cea 
a înaintașilor, ci, dim
potrivă, o continuitate 
marcată tocmai prin 
dezvoltarea puternică 
a acestor date caracte
ristice. Fenomenul e 
ușor explicabil, deoa
rece. dacă propensiu
nea pentru problema
tica etică apărea în 
dramaturgia mai veche 
ca o expresie a unor 
tnalte conștiințe Indi
viduale, 
spune că revoluția a 
făcut din ea expresia 
unei stări de conștiin
ță colectivă.

Repetatele îndemnuri 
adresate în acest sens 
de-a lungul anilor, nu
meroase îndrumări — 
dintre care cele 
iulie, cele rostite 
prilejul întîlnirilor re
cente cu creatorii ne 
sînt deosebit de pre
zente în memorie — au 
pentru noi, creatorii, in 
acest sens, o deosebită 
importanță.

Șl aceasta pentru că 
ele sînt formulate pe 
baza analizei atente, 
judicioase a unui pro
ces care își are rădă
cinile adinei în înseși 
modificările de struc
tură ale societății ro
mânești. Reprezintă a- 
ceste modificări un 
fapt pe care nici ad
versarii cei mai inrăiți 
ai literaturii noastre 
noi nu-1 mai contestă 
azi, cu toate că ani de 
zile au susținut cu în
verșunare teza unei li-

s-ar putea

din 
cu

leraturi chipurile pre
fabricate, plecată de la 
zero și practicată dato
rită unor dispoziții ad
ministrative.

Erorile care s-au co
mis cîndva, ca și ne
reușitele artistice nu 
afectează autenticita
tea procesului de 
transformare a litera
turii noastre, proces 
care de altfel nu 
se judecă cu anii, 
ci cu zecile de ani. 
Această literatură nu 
a apărut „din or
dinul partidului". ci 
din ordinul unor 
realități materiale și 
spirituale, nou crea
te prin strădania po
porului nostru, condus 
de partid. realități 
care își cer reflec
tarea în domeniul crea
ției.

Or, aceste realități, 
mai ales în perioada 
de mari frămintări și 
prefaceri revoluționa
re. au împins pe prim 
plan probleme funda
mentale de etică, din
tre care cea mai tran
șantă era aceea a op
țiunii.

Poate că n-am știut 
toți sau prea puțini să 
le dăm viață adevă
rată. De ce ? E o în
trebare cu multe răs
punsuri posibile, dar 
care nu schimbă cu 
nimic caracterul obiec
tiv al faptului în sine, 
al impunerii eticului 
ca substanță princi
pală în compoziția o- 
perei de artă.

Ulterior, o dată cu 
Instalarea temeinică și 
tot mai adincită a so
cietății noastre în or
dinea revoluționară, a- 
ceastâ dialectică a e- 
ticului s-a nuanțat și 
s-a diversificat simți
tor.

S-a $1 subțiat însă 
uneori, degenerînd fie 
în prelegeri edifian- 
te. fie coborînd la 
nivelul moralei cu
rente. Refuz să cred 
că apologia acestei 
morale mărunte, de 
zi de zi, făcuta cu 
mijloacele „de efect" 
ale dramei sau cu 
„glumițele" comediei, 
poate fi sorginte de 
opere artistice mari. 
La urma urmei, a fi 
cinstit, a munci con
știincios, ba chiar cu 
dăruire, a respecta 
normele de viață so
cială civilizată etc., 
reprezintă reguli ele-

mentare de comporta
re a căror încălcare 
cade mai degrabă sub 
autoritatea justițiară 
a aparatului de ordi
ne și a opiniei pu
blice, dccît a litera
turii.

îmi place să cred că, 
încadrată in planul 
vast de măsuri, cuprin- 
zind aria întregii noas
tre vieți morale și spi- ■ 
rituale și tinzind ambi
țios la crearea unul 
„om nou", literatura e 
chemata să agite In 
profunzime conștiințe
le, zguduind — con
form legilor ei — con- 
formismele de gîndire 
și puntnd întrebări 
fertile. „Eticul" cu 
marile lui probleme 
(responsabilitate, liber
tate, demnitate, tratate 
potrivit adevărului 
științific, marxist, la 
scara de raporturi în
tre om și societate, om 
și istorie, om și seme
nii lui, om față în față 
cu el însuși) este me
nit să creeze în litera
tura noastră o dimen
siune de o admirabilă 
verticalitate.

Așa cum mai spu
neam și altădată, a 
scrie mici drame sau 
comedioare agremen
tate cu glume ieftine, 
care au, sau pretind a 
avea in subsidiar im
plicații sociale și po
litice, nu înseamnă a 
face teatrul de care 
avem nevoie.

Dacă dorim ca scena 
să devină locul făuririi 
unor conștiințe noi, 
înaintate, este neapă
rat necesar ca 
ratura pe care 
cern, arta pe 
o creăm, roade
unei înalte conștiințe 
etice scriitoricești — să 
ducă nemijlocit la o 
încleștare pe viață și 
pe moarte între adevăr 
și minciună, intre pro
gres și obscurantism, 
între angajare socială 
și indiferentism.

Sintem chemați ca 
— dezvoltînd in mod 
creator dimensiunea e- 
tică a dramaturgiei 
noastre originale — să 
creăm, in spirit cu a- 
devărat revoluționar, 
cu îndrăzneală, o li
teratură militantă, aptă 
să mobilizeze energiile 
spirituale ale poporu
lui în sens socialist

Lite- 
o fa- 
care 
ale

Horla LOVINESCU

larg deschise pentru munca productivă!
de Industrie locală, fabrica 
de cărămizi „Unirea" și 
cooperativa meșteșugăreas
că „Paringul" din județul 
Gorj, Uzina de reparat 
tractoare Dragalina, Uzina 
mecanică Timișoara. ~ 
pul de construcții 
fabricile „Sebeșul" și „Că
prioara" din Sebeș și mul
te altele, care au creat in 
aceste zile cadrul tehnico- 
didactic corespunzător ac
tivității atelierelor-școală. 
Dar putem spune oare a- 
celași lucru despre alte 
zeci de unități economice 
chemate să îndeplinească 
aceeași cerință de mare în
semnătate social-educati- 
vă ? Pentru că, așa cum 
sublinia secretarul general 
al partidului, educația ti
nerei generații in spiritul 
muncii, al formării temei
nice pentru viață, este o 
sarcină a întregii societăți. 
Acele unități economice 
care nu au înțeles încă ne
cesitatea imperioasă de a 
sprijini invățămintul tre
buie să afle că in acest fel 
nu contribuie la cultivarea 
încrederii elevilor in mun
ca pe care ar dori s-o în
ceapă, dar pentru care nu 
au condiții.

Evident, nu se poate pre
tinde dintr-o dată ca in 
cele 600 licee de cultură ge
nerală de licee să apară 
din prima zi a anului șco
lar ateliere-școală. Acestea 
iși pot însă desfășura ac
tivitatea șl in grupurile 
școlare profesionale, pe lo
turi agTicole. în unități de 
producție sau de servire a 
populației. O dovedește 
faptul că pină la 1 septem
brie fuseseră deia amena
jate 3 300 de ateliere, cifră 
care acooerâ însă numai 36 
la sută din necesar Ia sate, 
pină la aceeași dată con- 
semnlndu-se existenta a 
peste 4 000 de loturi șco
lare. cu o suprafață de a- 
proape 2 000 hectare. Con
cluzia ? Pină să se înfiin
țeze pretutindeni, pe peri
metrul școlilor înseși, a- 
ceste nuclee de activitate

Gru-
Lugoj,

productivă, ele pot ființa 
in multe alte locuri în raza 
unităților școlare.

Firește, după primele 
două săptămini ar fl pre
matur să generalizăm niște 
concluzii, să anulăm niște 
intenții. Se impun totuși a 
fl luate in considerație cî
teva probleme de princi
piu. Una dintre ele se re
feră la faptul că trebuie 
făcut totul pentru ca încă 
de la primii pași să fie e- 
vltate orice manifestări de 
formalism. „Sursă de pri
mă însemnătate a educa
ției comuniste prin muncă, 
activitatea tehnico-produc- 
tivă a elevilor — este de 
părere prof. Rada Mocanu, 
inspector școlar general ai 
Inspectoratului județean Il
fov — nu trebuie să îm
brace aspecte derizorii, 
formale. După cum se im
pun pregătite cu seriozita
te temele pentru fizică, 
matematică sau română, tot 
așa trebuie pregătite orele 
de activitate tehnico-pro- 
ductivă". Aceasta incumbă 
— adăugăm noi — răspun
derea deopotrivă a corpu
lui profesoral și a elevilor, 
a forurilor de învățămint.

în altă ordine de idei, u- 
nele cadre didactice din 
școli gorjene s-au referit 
la faptul că nu s-au alcă
tuit tematici școlare, că nu 
există o metodologie . de 
predare. că nu s-a fixat 
personalul de instruire a 
elevilor. Sint lucruri ade
vărate. Dar tot adevărat 
este faptul că. de pildă. 
Ministerul Invățămîntului 
nu poate elabora o tema
tică unică, comună pentru 
miile de unități școlare din 
țară, că la această acțiune 
sint chemate să colaboreze 
cadrele didactice Insesi. 
conducerile de școli. In
spectoratele școlare, 
preună cu unitățile care le 
patronează. cu specialiști 
din producție, programe 
care să fie adecvate con
dițiilor locale, perspective
lor de dezvoltare economi
că a județelor respective. 
Un alt factor chemat să

Im-

sprijine școala este familia. 
„Ar trebui ca unii părinți 
să înțeleagă un lucru ele
mentar — spunea prof. Vic
tor Urdea, inspector șef la 
Inspectoratul școlar jude
țean Galați — anume că 
pregătirea copiilor pentru 
viață este posibilă nu nu
mai prin studiul în școală, 
ci și. deopotrivă, prin mun
ca fizică, in contextul acti
vităților practice". Din pă
cate. sint părinți care-i fe
resc pe copii de „munci 
grele", ii hrănesc cu iluzia 
unei profesiuni intelectuale 
de elită. Or. dacă in anii 
școlii elevii ar deprinde 
priceperea de a lucra in
tr-o meserie, indiferent ca
re. perspectiva încadrării 
lor în muncă ar fi cea pe 
care o așteaptă întreaga 
societate socialistă. Este de 
ajuns să amintim că in șco
lile generale de 10 ani. un
de activitatea tehnico-pro- 
ductivă s-a desfășurat in
tr-un ritm mult mai mul
țumitor decit în restul șco
lilor. elevii au înregistrat 
rezultate meritorii. Bună
oară. două treimi din 
solvenții clasei a X-a 
școlile bucureștene au 
tat pentru încadrarea 
producție. La rîndul lor. o 
serie de întreprinderi — 
Fabrica de antibiotice Iași. 
Combinatul petrochimic 
Brazi, „Tricotajul roșu" 
București. Uzina mecanică 
Cimnina. Complexul de se
re Țigănești-Teleorm.in etc 
— și-au manifestat dorința 
să angajeze tineri absol
venți in meseriile în care 
aceștia au efectuat prac
tica.

Tată pledoarii conclu
dente pentru punerea în 
valoare a activilăfii a’elie- 
relor-școală. modalități e- 
ficiente de educare a tine
rei generații în spiritul res
pectului pentru muncă, de 
orientare profesională, de 
influențare asupra profilu
lui etico-civic concordant 
cu cerințele muncii educa
tive in școlile noastre de 
astăzi.

ab- 
din

tatr
• Opera romană i Travlata — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) ; Cui t-e fri
că de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptftmîni în balcon — 9,30: Pinoc
chio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
- 19,30.

cinema
• Cermen : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tabla viselor : LUMINA — 9— 
16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Program do desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Aricii se nasc fără țepi : 11,30; 
13,45, Romeo șl Julleta — 16; 19,30 : 
DOINA.
• Frații : BUZEȘTI - 15,30; 18; 
20,15, MOȘILOR - 15.30; 17,45; 20.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, CAPITOL — 9; " 
14,15; 17; 20. LUCEAFĂRUL 
12,30; 16; 20.
» Așteptarea : GIULEȘTI - 15,30; 
17,45; 20. MUNCA - 16; 18; 20.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Start la moștenire : FAVORIT 
- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FEROVIAR - 8.45; 11,15: 13,30: 
16; 18.30- 20,45.
• După vulpe : BUCUREȘTI
11,15; 13.30; 16,30; 18 45; 21,

11,30;
— 9;

- 9;
.................  .. ... ... EX

CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30, MODERN - 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Cromwell : CENTRAL — 10; 
13,30; 16 45; 20, MELODIA — 9; 
12,30; 16- 19,30, GLORIA — 9; 12,30: 
16; 19,30.

Se împlinesc, în această lună, 125 
de ani de la înființarea Asociației de 
întrajutorare n tipografilor din Bra
șov, una din primele organizații 
muncitorești din țara noastră. Ani
versarea ne oferă prilejul de a evoca, 
cu legitimă mindrie, vechimea de 
peste un veac și jumătate a mișcării 
muncitorești din țara noastră, de a 
reliefa bogatele sale tradiții de luptă 
Împotriva exploatării șl asupririi, 
pentru interesele fundamentale ale 
oamenilor muncii, pentru transfor
marea progresistă a societății româ
nești. pentru marile idealuri ale so
cialismului.

★
In anii în care se creează această 

asociație, schimbările structurale eco
nomice, sociale și politice survenite 
in evoluția țărilor române țn prima 
jumătate a secolului al XÎX-lea evi
dential! tot mai mult criza de sistem 
a orinduirii feudale. ~ ”
istorică — înce- 
pind cu mișcarea 
revoluționară din 
1821 condusă de 
Tudor Vladimi- 
rcscu și jalonată 
de mari și fun
damentale eveni
mente : revoluția 
burghezo - demo
cratică de la 1848, 
Unirea Principa
telor din 1859, re
formele cu carac
ter burghezo-de- 
mocratic din 
timpul Iul Cuza, 
războiul pentru 
cucerirea inde
pendenței de stat 
a României din 
1877—1878 — mar
chează înaintarea 
țării pe calea dez
voltării capitaliste 
și apariția pe 
scena istoriei, o 
dată cu burghe
zia, a clasei mun
citoare. Prin lo
cul său funda
mental in pro
ducția materială, 
prin natura de 
clasă și țelurile 
sale, proletariatu
lui ii revenea sar
cina Istorică dc a 
duce societatea 
înainte, de a fi 
conducătorul și 
călăuzitorul transformărilor revolu
ționare necesare — mai întîl in di
recția burghczo-democratică și mai 
apoi socialistă.

Către mijlocul veacului trecut, o- 
dată cu înființarea unui număr me
reu mai mare de ateliere și fabrici 
— legate in special de agricultură, ca 
industria morăritului, cea alimenta
ră. de tăbăcării etc., sau de bogă
țiile naturale ale țării, ca industria 
extractiva și forestieră — se înregis
trează o creștere continuă a număru
lui muncitorilor, mai cu seamă in o- 
rașe ca București. Brașov, Galați. 
Arad, Timișoara, Ploiești, Cluj, Iași, 
etc. sau in unele bazine, cunoscute 
centre muncitorești de mai tîrziu. ca 
Valea Jiului, Valea Prahovei, Valea 
Trotușului, Valea Mureșului etc.

Condițiile specifice dezvoltării ca
pitalismului in România, intre care 
in primul rind împletirea •-■••• 
capitaliste cu rămășițele 
feudale, gradul 
rii, nivelul scăzut al 
tehnice, absența oricărei ___
țări privind durata lucrului ș.a., fă
ceau ca viața muncitorilor să fie deo
sebit de grea. Numeroase documente 
ale timpului ilustrează în mod 
grăitor această realitate. Deose
bit de sugestivă este, in acest sens, o 
relatare privind condițiile în care 
trăiau și munceau ucenicii tipografi 
din Brașov. „Aceștia stau in fața ma
șinii de cules in pantaloni zdrențuiți, 
dorm in tipografia și așa strimtă ; 
cițiva mai au. de bine, de rău, un 
fel de sac de paie, care toată ziua 
zace in curte ; seara le aduc înăun
tru și se culcă lingă zațuri... nici unul 
din ucenici nu a avut o duminică li
beră. Despre prinz nici vorbă, ei mă- 
nincă doar o bucățică de piine cu 
ceapă".

Condițiile deosebit de aspre de 
muncă și de viață ale lucrătorilor, 
exploatarea grea la care erau supuși 
au determinat o continuă ascuțire a 
contradicțiilor între burghezie și pro
letariat. Documentele timpului ates
tă o gamă deosebit de largă a for
melor de manifestare a nemulțu
mirii și împotrivirii muncitorilor, 
încă in 1804. muncitorii mineri de la 
Băița. Cojocna, Ocna Sibiului. Zlatna 
au organizat greve ; lucrătorii de la 
salinele Telega, Slănic, Ocnele Mari, 
Tg. Ocna au impus administrației in 
1832 întocmirea unui statut care să 
reglementeze raporturile de muncă ; 
in 1837 au avut loc la Cerna șl Gă- 
vojdia acțiuni puternice de luptă, ca
lificate ca „răzvrătiri" ale lucrători
lor de la topitoriile de fier. Pro
testele. grevele spontane, specifi
ce perioadei de început a miș
cării muncitorești caracterizată de 
Marx șl Engels ca „perioada co
pilăriei proletariatului". încep a fi 
înlocuite și în țara noastră, treptat, 
cu forme de luptă ce aveau un ca
racter mai larg, mai organizat. 
Ele au demonstrat încă în acea fază 
primară a dezvoltării clasei munci
toare întărirea rezistenței muncitori
lor față de intensificarea exploatării 
capitaliste, creșterea spiritului lor

O întreagă epocă

dr lupii șl, mal presus dc toate, 
voința lor dc a acționa organizat. 
Muncitorii nu început să-și dea sca
ma că pentru satisfacerea revendică
rilor lor șl pentru înlăturarea ex
ploatării trebuiau să-și unească for
țele, să pășească pe calea luptei co
mune.

Desigur, organizarea muncitorilor 
s-n realizat In decursul unul proces, 
care a cunoscut forme mereu mai 
evoluate, în raport direct cu însăși 
dezvoltarea conștiinței de clasă a 
proletariatului, cu maturizarea Iul.

Primele forme de organizare ale 
muncitorimii din țara noastră Iau 
naștere Încă la mijlocul secolului 
trecut, în condițiile in care proleta
riatul se mai manifesta ca o clasă „In 
sine", fără conștiința datoriei genera
le, dezrobitoare, simțind însă nevoia 
căutărilor pentru ieșirea din situația 
grea In care se afla. Intre cele dinții 
societăți de acest fel se numără și

relațiilor 
relațiilor 

acut al exploată- 
înzestrării 
reglemen-

a Parada circului : TIMPURI NOI 
— 9,30; 11,15; 13; 14.45; 16,30, MIO
RIȚA - 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
« Chopin In Polonia ; Eu, omul ; 
Vara printre'ghețuri ; Meșterii din 
Iran : TIMPURI NOI — 18,30; 20,15.

Asediul : ARTA - 15,30; 18; 20,30.
• Tick, Tick, Tick : GRIVIȚA — 
9 ; 11.15, 13,30; 16; 18.15; 20,30, FLO- 
REASCA - 15,30; 18; 20,30.
O Galileo-Galilei : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
o Boxerul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17.45; 20.
o Articolul 420 : BUCEGI — 9.30; 
16; 19.15 VOLGA — 9: 12,15; 15,45; 
19,15, AURORA - 9: 12,30; 16; 19,30, 
FLAMURA - 9; 12,30; 16; 19,30.
• Brigada diverse în alertă : VII
TORUL - 15.30; 18; 20.15, POPU
LAR - 15.30. 18; 20,15.
• Hello. Dolly ! : TOMIS - 9,30: 
12,30; 16; 19,30.
g, Eu sînt Jerom : UNIREA — 
15,30. 18; 20,15.
• Omul orchestră : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15,30; 17,45: 
20.
• Floarea soarelui : LIRA — 15,30; 
18; 20.15, COSMOS - 15.30: 18: 20,15.

t
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14,55 Deschiderea emisiunii. Polo i 
România — Ungaria (aspec
te înregistrate de la HvarL

și lucră- 
in 1846. 
fost îna- 

____  ____ ... ____ in I860, 
datorită vicisitudinilor vremii și a 
abuzurilor autorităților administrati
ve, ele au fost aprobate abia in anul 
1861. în acea vreme o serie de aso
ciații asemănătoare se creează la 
București. Anina, Reșița, Timișoara, 
Iași, Arad etc. Prin aceste asociații, 
muncitorii din țara noastră încercau 
să-și organizeze rindurile, să-și spo
rească forțele și resursele de luptă 
împotriva exploatării patronale prin 
stringerea de fonduri, prin co
tizații proprii, donații și acorda
rea de ajutoare in cazuri de boală, 
invaliditate, inmormintare, ajutor de 
călătorie, în căutare de lucru etc. — 
să dezvolte legăturile de solidaritate 
proletară.

în statutele acestora se arăta că 
lucrătorii „chibzuind împreună des
pre mijloacele de a se adăposti in 
viitor de relele care amenință toate 
clasele lucrătoare prin lipsa mijloa
celor pecuniare, la întimplare de 
lipsă de lucru, de boală, de moarte 
sau de alte împrejurări, au găsit de 
cuviință a fonda o casă comună". 
Privitor la scop, statutele mai preci
zau că societățile respective urmă
resc „să ridice și să promoveze pre
gătirea intelectuală a membrilor, per
manenta apărare a intereselor lor 
materiale". în ceea ce privește com-

Asociația creată de calfele 
torii tipografi din Brașov 
Deși statutele asociației au 
intate organelor in drept

ponența acestora, se arăta că mem
bru al societății putea fi oricare mun
citor, indiferent de naționalitate, 8ex 
sau religie — ceea ce atestă Încă 
o dată cit de vechi sint tradițiile 
unității șl frăției de luptă a oameni
lor muncii din țara noastră fără deo
sebire de naționalitate. O serie de 
prevederi se refereau la drepturile și 
îndatoririle membrilor asociațiilor, 
formele de conducere șl de desfășu
rare a adunărilor generale, relații
le cu alte organizații muncitorești, 
în comitetele unora din socie
tăți, in faza de Început, ală
turi de lucrători se aflau și patroni 
care îndeplineau mai ales funcții o- 
norifice. Cu toate limitele și confu
ziile manifestate în activitatea lor, 
aceste asociații au constituit o primă 
treaptă în procesul complex al or
ganizării clasei muncitoare din țara 
noastră pe baze politice.

In deceniile următoare acest pro
ces complex de 
organizare a evo
luat rapid. De la 
organizațiile sim
ple cu caracter 
mutuallst, de în
trajutorare tovă
rășească, proleta
riatul a trecut, 
treptat, la orga
nizarea de sindi
cate bazate pe 
principiile luptei 
de clasă ; de la 
greve izolate și 
spontane a pășit 
pe calea luptei 
organizate contra 
exploatării capi
taliste, imbinind 
revendicările eco
nomice ale clasei 
muncitoare cu 
cele politice. In 
același timp, miș
carea socialistă ( 
cunoaște o dez- ‘ 
voltare ascenden
tă, de La faza 
socialist - utopica 
concretizată prin 
falansterul de tip 
fourlerist de la 
Scâeni — Prahova 
(1835—1836) con
dus de Teodor 
Diamant, la crea
rea primelor 
cercuri socialiste 
în deceniul opt al 
veacului trecut, 
acestora în anii 

se
Odată cu trecerea ____
1384—1885 pe pozițiile marxiste, . 
fac însemnați pași înainte în direcția 
unirii socialismului științific cu miș
carea muncitorească, se creează orga
nizații politice proletare sub forma 
unor cercuri și cluburi muncitorești. 
Un moment nou, calitativ mai înalt, 
exprimind o nouă treaptă a maturi
zării mișcării muncitorești, il înscrie 
anul 1893 cind ia ființă Partidul So
cial-Democrat al muncitorilor din 
■România, primul partid politic al 
clasei muncitoare din țara noastră.

Procesul de organizare profesio
nală și politică a clasei muncitoare 
a fost dus mai departe și ridicat pe 
trepte superioare în deceniile care 
au urmat, prin crearea, în mai 1921, 
a Partidului Comunist Român — 
partid de tip nou, consecvent revo
luționar, sub conducerea căruia cla
sa muncitoare, in alianță cu țărăni
mea și intelectualitatea, a răsturnat 
vechile orinduieli și a obținut vic
toria în lupta pentru eliberarea so
cială și națională — și sub a cănii 
conducere pășește astăzi pe drumul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

Ion IACOȘ
șef de sector
la Institutul de studii istoric® 
și social-politice
de pe lîngâ C.C. al P.C.Fl

A Vl-a ediție a Festivalului

„Toamna muzicală clujeană11
CLUJ — (Corespondentul „Scînteli". 

Al. Mureșan). — Cea de-a Vl-a edi
ție a festivalului „Toamna muzicală 
clujeană", manifestare artistică pres
tigioasă, care și de astă dală va reuni 
nu numai formații muzicale, soliști 
și dirijori români, dar și oaspeți de 
peste hotare, a fost inaugurată 
miercuri seară in sala mare a Casei 
universitarilor cu concertul susținut 
de Filarmonica cehă, dirijor Vaclav 
Neumann. După cum ne informează 
compozitorul prof. univ. Sigismund 
Toduță, directorul Filarmonicii de 
Stat, programul festivalului cuprinde 
14 concerte și recitaluri date de for
mații de valoare internațională, cum 
sînt Filarmonica cehă, orchestra de 
cameră „Barsai" din Moscova, Filar
monica „George Enescu" din Bucu
rești, ansambluri corale ca, de pildă, 
„Kreutzchor" din Drezda, corul Fi
larmonicii „George Enescu", Ca- 
pella Transilvanica a conservatorului 
„George Dima". Tuturor acestora li 
se vor adăuga, firesc, valorile inter
pretative clujene : orchestra și corul 
filarmonicii, împreună cu formațiile 
complementare și anume : orchestra 
de cameră, cvartetul și „Ars Nova".

Ediția din acest an a festivalului

„Toamna muzicală clujeană" este de
dicată lui George Enescu, de la a 
cărui naștere se împlinesc 90 de ani. 
Vox Maris, Simfonia a IlI-a, Suita I 
pentru orchestră, Suita a Ill-a săteas
că, Simfonia de cameră și altele 
sint numai cîteva piese din bogata și 
inestimabila moștenire enesciană cu
prinse in programul festivalului. Una 
din principalele coordonate ale festi
valului este promovarea muzicii ro
mânești actuale, a creațiilor unor va- . 
loroși compozitori care continuă tra-1 
dițiile marelui Enescu. Tot cu acest J 
prilej vor avea loc două manifestări 
științifice muzicologice, corelate cu 
creația enesciană. Prima, a compozi
torului Cornel Țăranu, se axează pe 
creația zr.zzziir.I „2tz_ 
doua, a lui Vasile Herman, analizează 
spiritul enescian în creația compozi-

. torilor clujeni.

enesciană „Strigoii", iar a

15.30 Fotbal : Rapid București — 
A. C. Napoli. (Meci retur în 
Cupa U.E.F.A.). Transmisiune 
directă de la stadionul „23 
August" din Capitală. In pau
ză : Tragerea de amortizare 
ADAS.

17.15 Polo : România — R. F. a 
Germaniei (aspecte înregis
trate de la Hvar).

17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 La volan — emisiune pentru 

conducători! auto.
18.50 Timp și anotimp în agricul

tură.
19.10 Pentru sănătatea dv. Ce tre

buie să știm despre hepatita 
epidemică ?

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Panoramic științific
20,45 Pagini de umor : Stan 

Bran buclucași.
21,25 Cadran Internațional
22.10 Gala interpretllor
22,35 Interpretul 6ăptămînil : Gig! 

Marga.
22.50 Telejurnalul de noapte.

*1
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20,00

21,45
21,50
22,10

Deschiderea stagiunii de con
certe a Radlotelevlzlunii. 
Buletin de știri.
Viața economică a Capitalei. 
Film serial : ..Planeta gigan- 
țllor**.

în fața Operei române din Capi
tală a fost dezvelită, miercuri dimi
neața, o statuie a marelui muzician 
George Enescu, lucrare monumentală 
— în bronz — operă a artistului po
porului Ion Jalea.

La festivitatea care a avut loc eu 
acest prilej au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ilie 
Rădulescu. secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., Ion 
Borca șl Vasile Lixandru, vicepre
ședinți ai Consiliului popular al mu
nicipiului București. Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii compozitorilor, 
Ion Jalea, președinte de onoare al 
Uniunii artiștilor plastici, Brăduț 
Covaliu. președintele U.A.P., repre
zentanți ai organelor de partid șl de 
stat municipale, cetățeni ai Capitalei.

După un cuvînt omagial, rostit de 
Amza Săceanu. președintele Comi
tetului de cultură și educație so
cialistă al municipiului București, a 
fost dezvelită statuia marelui nostru 
muzician Asistența a păstrat un mo
ment de reculegere. La monument au 
fost depuse apoi coroane de flori din 
partea Uniunii compozitorilor și a 
comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București și 
jerbe din partea pionierilor.

(Agerprei)
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Președintele Consiliului de Slat. 
Nicolae Ceausescu, a primit scrisorile 

de acreditare a ambasadorului 
Republicii Democratice Congo

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul Julrs Bobind a trans
mis președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, Nicolae Ceaușescu, și poporului 
român urări de sănătate și fericire 
din partea președintelui Republicii 
Democratice Congo și a poporului 
congelez.

După ce a arătat câ poporul con
golez îșl amintește cu plăcere de 
vizita pe care președintele Repu
blicii Democratice Congo, Joseph 
Deșiri Mobutu, a întreprins-o anul 
trecut In România, de primirea 
caldă, prietenească ce i s-a făcut, 
ambasadorul congolez a evocat 
eforturile țării sale pe calea dezvol
tării economi co-sociale indepen
dente.

„Asigurtndu-șî pacea și stabilita
tea politică sub egida președintelui 
*ău — a spus el — Republica De
mocratică Congo s-a angajat în mod 
ferm în opera de consolidare a su
veranității sale naționale, printr-o 
politică de independență econo- 

\ mică. Această independență se 
xzează pe o idee puternică și a- 
ime : scoaterea economiei con- 

\ leze de sub orice tutelă externă 
și, prin urmare, cucerirea dreptului 
de a decide în mod suveran orien
tarea politicii economice a țării, în 
funcție de nevoile reale ale po
porului său. Pentru a atinge acest 
•cop, guvernul congolez este con
vins că cooperarea cu alte state 
constituie unul din factorii deter- 
minanți. Republica Democratică 
Congo înțelege ca această coope
rare să se desfășoare pe baza res
pectului mutual, al suveranității și 
independenței naționale, precum și 
a egalității intre toate statele. Iată 
de ce guvernul meu este convins că 
respectarea nobilelor principii în
scrise în Carta Națiunilor Unite si 
adeziunea fără rezervă la Declarația 
universală a drepturilor omului re
prezintă baze solide pentru coope
rarea internațională".

în continuare, ambasadorul con
golez a spus : „De asemenea, gu
vernul meu face cunoscute și pro
movează principiile respectării in
tegrității teritoriale a statelor, nea
mestecului în treburile interne, 
dreptul popoarelor la libertate și in
dependență și dreptul la autodeter
minare pentru teritoriile ce nu sint 
încă independente. în acest context, 
președintele Republicii Democratice 
Congo, generalul-locotenent Joseph 
Desire Mobutu, susține toate iniția
tivele menite să favorizeze apro
pierea între popoare, dezarmarea și 
nediseminarea armelor nucleare, 
întărirea păcii și securității in 
lume.

Republica Democratică Congo 
este bucuroasă să constate că poli
tica externă a țării dumneavoastră 
se aseamănă mult cu cea a țării 
mele".

Referindu-se la relațiile româno- 
congoleze și arătînd că prezența sa 
în țara noastră îmbracă un caracter 
deosebit, avind în vedere relațiile 
tot mai largi pe care Republica De
mocratică Congo înțelege să Ie în
trețină cu Republica Socialistă 
România, ambasadorul congolez a 
spus :

„Desigur. în ultimii doi ani. și 
îndeosebi după vizita președinte
lui țării mele, Republica Demo
cratică Congo a stabilit relații cor
diale cu România, concretizate prin 
acordurile de cooperare și prin pre
zența pe teritoriul congolez a nu
meroase delegații române. Acest 
început de cooperare in domeniile 
cultural, comercial, economic și 
tehnic constituie o realizare pe 
care noi înțelegem s-o dezvoltăm 

interesul mutual al celor două 
poare ale noastre".
tr încheiere, ambasadorul R.D. 

Congo a exprimat convingerea că. 
în îndeplinirea misiunii ce i s-a în
credințat in România, se va bucu
ra de sprijinul Consiliului de Stat 
și al guvernului român.

Luind cuvântul. președintele 
Consiliului de Stat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a mulțumit am
basadorului congolez pentru urări
le adresate și a transmis poporului

congolez pneten și președintelui 
Republicii Democratice Congo, Jo
seph Desird Mobutu, calde urări 
de progres, de prosperitate și pace.

„România socialistă — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
profund solidară cu lupta popoare
lor care se ridică împotriva asu
pririi și dominației imperialiste, a 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui. pentru libertate și independen
ță națională, pentru dreptul lor de 
a se afirma nestingherit, de a-și 
făuri o viață mai buna. Poporul 
român urmărește cu simpatie și 
sprijină eforturile tinerelor state 
îndreptate spre dezvoltarea lor de 
sine stătătoare pe calea propășirii 
economice, politice și sociale. Ne 
bucurăm că printre statele afri
cane care au pășit pe această cale 
se numără și Republica Democra
tică Congo. In România este cu
noscută și apreciată lupta îndelun
gată și plină de sacrificii dusă de 
poporul congolez pentru eliberarea 
de sub dominația străină, pentru 
consolidarea independenței și reali
zarea unității sale naționale, pen
tru dobîndirea dreptului de a-și 
făuri o viață liberă și demnă".

In continuare, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a arătat :

„Angajat cu toate forțele sale în 
opera de construcție a societății 
noi, socialiste, in patria noastră, 
poporul român este profund intere
sat în instaurarea unui climat de 
pace, securitate și cooperare inter
națională. România apreciază că o 
condiție esențială pentru realiza
rea unui asemenea climat, care să 
favorizeze asigurarea păcii și dez
voltarea cooperării internaționale, 
este așezarea relațiilor dintre sta
te pe principiile respectării rigu
roase a suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne, deplinei egalități 
în drepturi și avantajului reciproc, 
pe excluderea forței și a amenin
țării cu forța din raporturile inter
statale. Pe baza acestor principii, 
România militează cu consecvență 
pentru extinderea legăturilor sale 
cu toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică. Poporul 
român se bucură că — așa cum 
ați subliniat și dumneavoastră — 
aceste principii călăuzesc și poli
tica externă a Republicii Democra
tice Congo".

„Consemnînd evoluția pozitivă 
din ultimul timp a relațiilor ro- 
mâno-congoleze — -a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — conside
răm că există încă largi posibilități 
de a dezvolta în continuare priete
nia și colaborarea dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Democratică Congo. în interesul 
celor două popoare, al cauzei pă
cii și cooperării internaționale. A- 
cordurile încheiate, privind pro
movarea cooperării româno-congo- 
leze in diferite domenii, constituie 
in acest sens o dovadă elocventă. 
Doresc ca relațiile noastre să pro
greseze continuu în toate domenii
le și îmi exprim convingerea că. 
prin eforturile ambelor părți, ele 
vor cunoaște în viitor o dezvoltare 
și mai accentuată.

încredințai că prezența dumnea
voastră în Republica Socialistă Ro
mânia va contribui la întărirea le
găturilor dintre țările noastre, vă- 
urez. domnule ambasador, succes 
deplin in realizarea nobilei misiuni 
puse in slujba prieteniei și colabo
rării dintre popoarele român și 
congolez. Vă asigur, că. în tot 
timpul șederii în țara noastră, vă 
veți bucura de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernului 
român și al meu personal".

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Republicii Democratice Con
go, Jules Bokingi.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri 
au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Cu prilejul celei de-a 22-a 
aniversări a proclamării 

Republicii Populare Chineze
Cu prilejul celei de-a 22-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinfttaioa 
a organizat miercuri seara o recep
ție. la Casa oamenilor de știința.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mlzil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Iile Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunftri Naționale, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreșcdintc al I.R.R.C.S.. ge
neral-colonel Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate, mem
bri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii unor ministere șl institu
ții centrale, ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., oameni de știin
ță, artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost prezenți Cian Hal-fun, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

La recepție, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședlnte al I.R.R.C.S., si 
ambasadorul Cian Hal-fun au rostit 
toasturi, In care au înfățișat succe
sele remarcabile obținute do poporul 
chinez, în toate domeniile de activi
tate in cel 22 de ani de la procla
marea R. P. Chineze. Vorbitorii au 
relevat Însemnătatea vizitei făcute 
in R. P. Chineză de delegația de 
partid și guvernamentală româ
nă. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea relați
ilor de prietenie și solidaritate fră
țească dintre popoarele, partidele șl 
țările noastre, au toastat pentru În
tărirea continuă a prieteniei romft- 
no-chlneze, In sănătatea conducători
lor celor două țări.

Tn cursul recepției, a fost prezentat 
filmul documentar privind vizita In 
Republica Populară Chineză a dele
gației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, film In culori, realizat de 
studioul cinematografic „Alexandru 
Sahia".

(Agerpres)

Expoziție documentară de fotografii
„REALIZĂRILE CONSTRUCȚIEI

SOCIALISTE DIN CHINĂ"
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, miercuri la 
amiază s-a deschis în sala Dalles Ex
poziția documentară de fotografii 
„Realizările construcției socialiste din 
China", organizată în cadrul mani
festărilor care marchează implinirea. 
la 1 octombrie, a 22 de ani de la pro
clamarea Republicii Populare Chineze, 
sărbătoarea națională a poporului 
chinez.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Mihnea 
Gheorghiu. prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Nicolae iu- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., oameni de știință, artă 
și cultură, ofițeri superiori, ziariști, 
un numeros public.

Au luat parte, de asemenea. Cian 
Hai-fun. ambasadorul R. P. Chineze 
la București, alți șefi de misiuni di
plomatice si membri ai corpului di
plomatic.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni

V 
I

Cronica zilei

vicepreședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Tamara Dobrin, 
și ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, Cian Hai-fun.

Prin intermediul celor 200 de ima
gini fotografice, alb-negru și color, 
sint prezentate succesele obținute în 
diverse domenii ale activității de 
către harnicul și talentatul popor 
chinez, sub conducerea partidului său 
comunist, in cei 22 de ani de la pro
clamarea republicii. Numeroase fo
tografii înfățișează sugestiv aspecte 
din munca de pe marile șantiere, din 
uzine și fabrici, reflectă efortul des
fășurat in agricultură pentru obține
rea unor recolte bogate. Alte imagini 
redau preocupările pentru împletirea 
cercetării științifice cu munca pro
ductivă. activitatea in domeniul so
cial-cultural.

Expoziția prilejuiește o mai bună 
cunoaștere a vieții și strălucitelor 
succese obținute de poporul chinez in 
opera de făurire a societății noi so
cialiste, aducînd, în același timp, o 
contribuție importantă la dezvolta
rea colaborării și prieteniei dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză.

(Agerpres)

Reinnoiți-vă abonamentele la revista

Prețul unui abonament este de:
16 lei — pe un an
18 lei — pe șase luni
9 lei — pe trei luni.

Abonamentele se pot face pină

TEORETIC Șl POLITIC 
COMITETULUI CENTRAL

ORGAN
A L
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

la data de 7 octombrie inclusiv 
la toate oficiile și Agențiile 

P.T.T.R., prin factorii poștali și 
difuzorii de presă din întreprin
deri și instituții.
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2, șl 3 octombrie. în țară : In prima 
parte a intervalului vremea va avea 
un caracter închis, cu ploi temporare

în aproape toate regiunile țării, apoi 
se va ameliora, începînd clin vest. Vîn- 
tul va prezenta intensificări de scurtă 
durată în primele zile. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 10 șl 20 gra
de. La București : Vreme închisă în 
prima parte a intervalului, apoi în 
ameliorare. Cerul va fi mal mult în
chis. Temporar va ploua. Vînt cu in
tensificări trecătoare, temperatura în 
scădere la începutul intervalului.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Dinamo, Steaua și U. T. A. s-au calificat 

Azi, e rindul rapidiștilor...
Trei echipe românești de fotbal — Dinamo, Steaua și U.T.A. — au susți

nut ieri după-amiază meciurile retur ale primei etape a competițiilor con
tinentale de club, respectiv „Cupa campionilor europeni-. „Cupa cupelor“, 
t1Cupa U.E.F.A.“. Spre satisfacția suporterilor fotbalului, toate trei și-au asi
gurat calificarea in turul următor al întrecerilor.

CALDE FELICITĂRI DINAMOVIȘTILOR

Dinamoviștii și-au asigurat un suc
ces care, după acel 0—0 din primul 
meci de la București, părea celor mai 
mulți aproape imposibil. Cine se gln- 
dea oare că la Trnava. pe sta
dionul și in fața echipei locale Spar
tak, acolo unde nici formații ca 
Ajax’și Arsenal nu au reușit să se 
impună, vor reuși tocmai dinamoviș- 
tii ? Desfășurarea meciului a demon
strat insă că echipa bucureșteană — 
și tocmai in aceasta constă marele ei 
merit — departe de a se lăsa inti
midată de forța de joc a adversaru
lui, de faima si forma de zile mari 
• unor cunoscuți internaționali ca A-

damec, Dobias, Kuna, Hagara, a a- 
bordat jocul cu curaj, a luptat cu dir- 
zenie. neconsiderind pierdute șansele 
nici chiar atunci cind a fost condusă.

Jucătorii dinamoviști au oferit un 
exemplu de dîrzenie, de ambiție 
sportivă. Pent.ru modul in care au 
știut să-și susțină șansa merită toate 
felicitările. Iubitorii fotbalului speră 
în continuare la o bună comportare a 
echipei dinamoviste.

Scorul final, după cum se știe, a fost 
2_2 (golurile, in deplasare contînd 
dublu, echipa noastră s-a calificat 
in turul doi al competiției).

„ZESTREA DE ACASA A FOS1 
DECISIVA PENTRU U.T.A.
La Salzburg, peste 3 000 de specta

tori, dintre care cîleva sute erau tu
riști români, au asistat, pe un timp 
ploios și rece, la o partidă de mare 
luptă, specifică de cupă, disputată pe 
un teren desfundat. Fotbaliștii ară
deni au jucat peste așteptări în pri
ma repriză, cind au înscris unicul 
punct al celor 45 de minute prin 
Domide. Acesta — considerat de zia
riști și tehnicieni, cei mai bun jucă
tor de pe teren — a șutat năpraznic 
de la 25 de m„ trimițînd balonul la 
..păianjen".

în repriza a doua, jucătorii ară
deni au cedat unei echipe care s-a 
'.comodat mai bine cu terenul moale, 
în minutul 58, Hirnschrodt a marcat, 
restabilind egalitatea, ca în minutul 81 
Kibler să transforme o lovitură de la 
11 m., aducindu-și echipa in avantaj. 
Citeva minute mai tîrziu, Weidin- 
ger înscrie cel de-al treilea punct 
pentru gazde și jocul se încheie cu 
3-1.

D R H R Q B I
PENTRU STEAUA...

AU ÎNSCRIS ADVERSARII
Steaua a cîștigat cu 1—0 în fata 

echipei malteze F. C. Hibernians, 
dar comportarea generală a steliști- 
lor (din rindul cărora merită eviden
tial doar Sătmăreanu) a fost sub 
orice critică, nedumerind — și intri
gi nd deopotrivă. Pentru toată lumea 
prezentă pe stadionul Republicii a 
apărut clar că intre echipa bucu- 
roșteană și formația malteză există 
o netă diferență de tehnică și cali
tăți fotbalistice ; clar in jocul forma
ției noastre, ieri a apărut la fel de
clară neputința de a marca a unor 
jucători fruntași ai fotbalului nostru. 
Este inadmisibil ca o linie de înain
tare clin care au făcut parte Pan tea. 
Tătaru (golgeterul campionatului tre
cut), Iordănescu, Nâstase, apei .și 
Ștefănescu, și Allenei (care i-au în
locuit pe primii doi), o întreagă e- 
chipă să nu fie în stare să înscrie 
un gol măcar in 180 de minute de 
joc unei formații oricum inferioare ! 
Da, Steaua n-a marcat nici un gol, 
deși a cîștigat cu 1—0 ; punctul ca
lificării l-a realizat unul din fun
dașii echipei Hibernians (Carvana) 
care, in minutul 8, a trimis mingea 
in propria-i poartă Mai sint nece
sare oare și alte comentarii ?

★
Astăzi, de Ia ora 15,30, pe stadionul 

„23 August", tot in „Cupa U.E.F.A.". 
echipa Rapid susține partida retur 
cu A. C. Napoli. Un meci dificil 
pentru rapidiști, știut fiind că la Na
poli, acum două săptămini, au pier
dut cu 0—1.

I. D.

George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a ple
cat miercuri dimineață la Londra, 
unde va avea un schimb de vederi, 
la Ministerul Afacerilor Externe bri
tanic, asupra unor probleme bilate
rale și internaționale de interes re
ciproc.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, pre
cum și Denis Seward Laskey, amba
sadorul Marii Britanii la București.

★
O delegație comercială română, 

condusă de Victor Ionescu, președin
tele Camerei de Comerț, a părăsit 
miercuri Capitala, pentru a vizita o 
scrie de țări din Asia de sud-esl.

Membrii delegației vor avea con
vorbiri cu reprezentanți ai vieții eco
nomice din Malayezla, Tailanda, 
Singapore și Indonezia, referitoare la 
dezvoltarea șl diversificarea schimbu
rilor economice dintre România și 
aceste țâri. In Malayezia, delegația 
va participa și la inaugurarea expo
ziției românești, care va avea loc la 
începutul lunii octombrie in orașul 
Kuala Lumpur.

★
Cu prilejul Zilei armatei popu

lare ungare, colonel Toth Endre, a- 
tașatul militar și aero al R. P. Un
gare la București, a oferit miercuri 
la amiază un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., ge
neral-colonel Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, general- 
maior Ionel Gal, adjunct al minis
trului afacerilor Interne, generali șl 
ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, Fe
renc Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București, șefi de misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii Argentina 

la București, Rogelio R. Tristany, a 
oferit miercuri un cocteil cu prilejul 
plecării sale definitive din țara noas
tră.

Au luat parte Gheorghe Cioară, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. funcționari superiori din 
M.A.E., oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, și 
alți membri ai corpului diplomatic. I

★
Miercuri seara a părăsit Capitala 

delegația Tribunalului Suprem al 
Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de președintele Anghel Velev, 
care a făcut o vizită în țara noastră, 
Ia invitația președintelui Tribunalu
lui Suprem al Republicii .Socialiste 
România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem, pre
cum și Spas Gospodov, ambasadorul 
R. P Bulgaria la București.

★
Cu prilejul organizării in Capitală 

a expoziției „Omul, mediul și arhitec
tura", miercuri seara dr. Erwin Wic
kert, ambasadorul R. F. a Germaniei 
la București, a oferit o recepție.

Au participat conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri, lucrările Conferinței in

ternaționale asupra pneumoconioze- 
lor au continuat pe secții de specia
litate.

Seara, participanții la conferință 
au asistat la un spectacol folcloric 
prezentat de Ansamblul artistic al 
U.T.C. în Sala mare a Palatului.

Lucrările conferinței continuă.
★

In a treia zi a lucrărilor Conferin
ței internaționale consacrată poluă
rii accidentale a apelor interioare, 
miercuri au continuat discuțiile asu
pra unor probleme de o deosebită 
importanță privind prevenirea ur
mărilor poluării accidentale a apelor 
interioare.

Plecarea la Moscova 
a unei delegații 
a A.R.L.U.S.

Miercuri la amiază a plecat spre 
Moscova o delegație a A.R.L.U.S., 
condusă de Gheorghe Bunghez, pre
ședintele Comitetului județean ue 
cultură și educație socialistă Neamț, 
președintele consiliului județean 
A.R.L.U.S., care, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-române, va 
face o vizită in Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., precum și repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București. (Agerpres)

H H ■ ■ SE
Aseară, la „europenele" 

de voiei 
ROMÂNIA -

CEHOSLOVACIA 3-0
MILANO 29. (Prin telefon de la 

trimisul ..Agerpres", 1. Goga) : A- 
seara tîrziu, la .,Palalido“ din Mila
no. in turneul final al campionatului 
european masculin de volei, echipa 
României a intilnit selecționata Ce
hoslovaciei. Voleibaliștii români au 
repurtat un remarcabil succes cu 
scorul de 3—0 (15—13, 16—14, 15—5).

Astăzi dt la ora 20,30 echipa Româ
niei primește replica formației Un
gariei, iar vineri, in ultima zi a com
petiției, joacă in compania echipei 
R. D. Germane.

La Bologna, in turneul feminin 
pentru locurile 7—12, echipa noastră 
a cîștigat cu 3—0 (15—5, 15—6, 15—2) 
meciul cu echipa Israelului.

„Trofeul Jadran" la polo
In cea de-a cincea zi a tur

neului internațional de polo pe 
apă dotat cu „Trofeul Jadran" (intre- 

. cerile se desfășoară la Hvar), echipa 
României a intilnit redutabila selec
ționată a Ungariei. Poloiștii maghiari 
au obținut victoria cu scorul de 6—4 
(0—2, 2—1, 3—0. 1—1). în prima par
te a partidei, formația română a e- 
voluat excelent și a condus de două 
ori (cu 2—0 și 3—1). Performera eta
pei a fost echipa Olandei care a reu
șit să termine la egalitate : 4—4
(3—2, 0—0. 0—2, 1—0) cu reprezenta
tiva U.R.S.S.

Un an de la încetarea din viață 
a lui Gamal Abdel Nasser

Poporul egiptean comemorează îm
plinirea unui an de la încetarea din 
viață a lui Gamal Abdel Nasser, 
fost președinte al Republicii Arabe 
a Egiptului, eminent om de stat, re
marcabilă personalitate politică a vie
ții internaționale, luptător hotărit 
pentru împlinirea năzuințelor po
porului său spre libertate și indepen
dență națională, spre progres econo
mic și social, militant dc seamă îm
potriva imperialismului.

încă din anii tinereții. GamaJ 
Abdel Nasser și-a cîștigat mari me
rite față de poporul egiptean prin 
rolul îndeplinii in lupta acestuia pen
tru lichidarea îndelungatei dominații 
coloniale, afirmindu-se ca un con
ducător al mișcării revoluționare 
a tinerilor ofițeri care, in 1952, a răs
turnat monarhia și a instaurat repu
blica. După victoria insurecției din 
iulie, Gama! Abdel Nasser a deținut 
funcții importante în guvern, iar in 
1956 a fost ales președinte al repu
blicii, avind un rol marcant in orga
nizarea procesului de lichidare a 
structurilor feudale din Egipt, pe li
nia dezvoltării unei vieți democra
tice. Din inițiativa lui a fost creată 
Uniunea Socialistă Arabă — organi
zație politică de masă, in fruntea că
reia a activat pină la sfîrșitul vieții. 
Răspunzind cerințelor obiective ale 
dezvoltării societății egiptene, a pro
movat reforme cu caracter pro
gresist în domeniul politic și so
cial-economic, a inițiat măsuri de 
naționalizare in diverse sectoare ale 
economiei, intre care naționalizarea 
Canalului de Suez — act ce a asigu
rat trecerea acestui important obiec
tiv din miinile capitalului străin in 
patrimoniul statului, al poporului 
egiptean. Pe harta țării au apărut 
numeroase obiective industriale, cum 
ar fi marele baraj și complex hidro
energetic de la Assuan, construit, așa 
cum se știe, împreună cu U.R.S.S. 
Din inițiativa lui Nasser au fost pro
mulgate o serie de legi privind ’în
făptuirea reformei agrare in țară.

Gamal Abdel Nasser a fost, în ace
lași timp, o figură prestigioasă a 
vieții internaționale, afirmindu-se ca 
un militant de seamă în lupta îm
potriva colonialismului și imperialis
mului, penlru promovarea dreptului 
popoarelor la o viață liberă și inde
pendentă. Tn repetate rînduri, 
el a subliniat necesitatea ca re
lațiile interstatale să fie fun
damentate pe principiile Cartei 
O.N.U. — independență și suverani
tate națională, egalitate in drepturi, 
neamestec in treburile interne, avan- 
tai reciproc.

Evocind personalitatea lui Gamal 
Abdel Nasser, se cuvin a fi relevate 
meritele sale in direcția stabilirii 
unor raporturi prietenești și de co
laborare multilaterală cu ReDublica 
Socialistă România, cu celelalte țări 
socialiste, activitatea sa consecventă 
pentru continua întărire și dezvoltare 
a acestor raporturi pe plan econo
mic, politic, tehnico-științific și cul
tural, convingerea sa că această co
laborare constituie un puternic spri
jin pentru tinerele state independen
te in dezvoltarea lor pe calea pro
gresului. în acest spirit, el a mani
festat prețuire și stimă față de Româ
nia socialistă, exprimîndu-și nu o 
dată dorința ca relațiile româno-egip- 

,, tene să cunoască o continuă dezvol
tare. In legătură cu aceasta, Gamal 
Abdel Nasser a subliniat „profunzi
mea relațiilor prietenești existente 
între cele două țări ale noastre, care 
se vor întări din ce in ce mai mult, 
in interesul reciproc al ambelor noas
tre popoare".

Colaborarea româno-egipteană, cate 
are la bază statornice legături de 
prietenie dintre cele două popoare, 
a cunoscut, in timpul lui Gamal 
Abdel Nasser, cit și după încetarea 
sa din viață, o continuă extindere și 
are largi perspective de dezvoltare, 
spre binele ambelor țări, corespun
zător intereselor lor naționale, cit și 
intereselor generale ale păcii și pro
gresului in lume. Este concludentă in 
acest sens dinamica schimburilor co
merciale și a formelor de cooperare 
economică și tehnico-științifică ale 
României socialiste cu Republica 
Arabă a Egiptului, care reflectă do
rința ambelor părți de a ridica pe 
noi trepte colaborarea reciprocă. O 
contribuție esențiala în această di
recție o aduce activitatea comisiei 
mixte guvernamentale a celor două 
state. Alături de specialiștii, tehni
cienii și muncitorii egipteni, specia
liștii români au lucrat la construirea 
fabricii de produse sodice de la Ale
xandria și a complexului minier pen
tru extragerea și îmbogățirea fosfa-

ților de la Hamrawein, expresii grăi
toare ale cooperării româno-cgiptenc.

Totodată in acești ani s-au extins 
și se extind raporturile pe Urim po
lii ic, între țările noastre avind loc 
numeroase contacte și vizite oficiale, 
pe linie guvernamentală, schimburi 
de delegații ale diferitelor organiza
ții dc masă și obștești. Relații cor
diale s-au statornicit intre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Arabă, o delegație a acesteia 
participind la lucrările Congresului 
al X-lca al P.C.R.

Noi, considerăm că dezvoltarea 
continuă, amplificarea șl aclincirea a- 
cestor relații pe multiple plariurl, ser
vește atit intereselor ambelor popoare, 
cit și intereselor generale ale cauzei 
luptei antiimperialiste. Așa cum sub
linia președintele Consiliului de Stat 
al României. secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Un loc important ocupă în politica 
noastră internațională relațiile de co
laborare economică, politică, cultu
rală cu țările arabe, față de care po
porul român nutrește sentimente dc 
prietenie și solidaritate. Țin să men
ționez In mod deosebit dezvoltarea 
pe caro au cunoscut-o in ultimii ani 
relațiile noastre multilaterale cu Re
publica Arabă Unită".

La rindul său, dind glas sentimen
telor nutrite de poporul egiptean 
față de România socialistă, președin
tele Republicii Arabe a Egiptului, 
Anwar Sadat, spunea : „...vă pot asi
gura că legăturile de prietenie care 
din fericire există între țările noastre 
prietene se vor întări continuu, in 
avantajul reciproc al ambelor noas
tre popoare șl în Interesul promovări) 
păcii mondiale".

Dezvoltarea relațiilor noastre cu 
Republica Arabă a Egiptului, cu ce
lelalte state arabe, se inscrie ca o 
preocupare constantă a politicii ex
terne a țării noastre. Poporul nostru 
urmărește cu sentimente de adincă 
simpatie și solidaritate eforturile sta
telor arabe pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru valorifi
carea bogățiilor naționale în vederea 
dezvoltării economiei, pentru progres 
și bunăstare. O contribuție rodnică 
aduce in acest sens activitatea pe 
care o desfășoară Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, in vederea amplificării legă
turilor cu toate popoarele arabe.

România se preocupă, totodată, 
îndeaproape de evoluția eveni
mentelor din Orientul Apropiat. Țara 
noastră iși exprimă îngrijorarea pen
tru faptul că încă nu s-a ajuns la o 
soluție pentru realizarea păcii in a- 
ceastă zonă. România consideră că 
trebuie făcut totul pentru soluționa
rea cit mai grabnică a conflictului, a 
problemelor litigioase, pe calea poli
tică, în baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. Așa 
cum au declarat, în repetate rînduri. 
cu toată claritatea. reprezentanții 
țării noastre, reglementarea conflic
tului din Orientul Apropiat reclamă 
imperios retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, asigu
rarea integrității teritoriale și inde
pendenței tuturor statelor din aceas
tă zonă, rezolvarea — in conformi
tate cu interesele naționale — a pro
blemelor populației palestinene. în 
legătură cu aceasta, considerăm ne
cesar să se vină in întimpinarea re
centelor propuneri egiptene menite 
să conducă la o rezolvare pașnică a 
crizei din regiunea Orientului Apro
piat.

Poporul rgmân participă, alături de 
poporul egiptean la comemorarea 
unui an de la dispariția lui Gamal 
Abdel Nasser. După cum este cunos
cut, la Cairo au loc în prezent un șir 
de manifestări prin care este cinstită 
memoria fostului președinte al țării ; 
printre aceste manifestări se înscrie 
și simpozionul internațional, la care 
participă și o delegație din Româ
nia. Exprimînd aprecierea față 
de personalitatea fostului președin
te egiptean, mesajul adresat aces
tui simpozion de către președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, se face ecoul do
rinței țării și poporului nostru de a 
asigura o dezvoltare mereu ascenden
tă relațiilor cu țările și popoarele 
arabe.

In acest spirit, poporul român va 
milita și în viitor pentru dezvoltarea 
in continuare a raporturilor de prie
tenie și colaborare româno-egiptene, 
fiind convins că aceasta corespunde 
intereselor ambelor popoare, intere
selor păcii și progresului în lume.

Eugen IONESCU

Ședința speciala a C. C. 
al Uniunii Socialiste Arabe

CAIRO 29 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor organizate in memo
ria fostului președinte egiptean, Ga
mal Abdel Nasser, la Cairo a avut 
loc o ședință specială a Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe 
(U.S.A.).

Deschizînd lucrările ședinței, pre
ședintele Republicii Arabe a Egiptului 
și al U.S.A., Anwar Sadat, a rostit un 
discurs in care a relevat că încetarea 
din viață a lui Gamal Abdel Nasser 
nu înseamnă sfîrșitul luptei pentru 
libertatea șl progresul popoarelor a- 
rabe, începută de acesta. Prima co
memorare a morții lui Nasser, a sp-.is 
Sadat, trebuie să fie „nu o ceremo
nie funerară, ci un eveniment politic 
în viața țării, care trebuie să cin
stească memoria omului care a intrat 
în istorie". Șeful statului egiptean a 
arătat apoi că întreaga viată a lui 
Nasser reprezintă un exemplu oe 
luptă eroică împotriva dușmanilor 
poporului egiptean și ai altor po
poare arabe, împotriva exploatării,

colonialismului și neocolonialismului. 
Anwar Sadat a chemat poporul 
egiptean să continue această luptă, 
pentru realizarea obiectivelor trasate 
de Gamal Abdel Nasser.

Luinci cuvintul. Abdel Salam El 
Zayyat, prim-secretar al C.C. al 
U.S.A., a relevat rolul Istoric pe care 
l-a jucat Gamal Abdel Nasser, pri
mul președinte al țării, in mișcarea 
de eliberare a națiunii arabe. Nu
mele lui Nasser, a spus el, este inse
parabil de cuceririle poporului egip
tean dobîndite după revoluția din 
iulie 1952 in Egipt ; el este strins le
gat de toate transformările progresis
te din lumea arabă.

La ședința C.C. al U.S.A, au luat, 
de asemenea, cuvintul reprezentanți 
ai diferitelor pături sociale ale popu
lației și ai forțelor armate, care și-au 
reafirmat hotărirea fermă de a mer
ge neabătut pe drumul indicat de 
fostul președinte, Gamal Abdel 
Nasser.

LOTO

CIȘT1GURILE TRAGERII DIN 24 
SEPTEMBRIE 1971

EXTRAGEREA I : Categ. a II-a : 
3,45 variante a 23 316 lei ; categ. a 
IIl-a : 11,25 a 7 150 lei ; categ. a IV-a • 
28,05 a 2 868 lei ; categ. a V-a : 126,70 
a 635 lei ; categ. a Vl-a : 243.65 a 
330 lei.

REPORT CATEGORIA I : 161 078 
lei.

EXTRAGEREA a 11-a : Categ. A : 
1 variantă (25%) a 68 297 lei ; categ. 
B : 3 variante (25 %) a 13 659 lei șl 
5 variante 10% a 5 464 lei ; categ. C : 
9,85 a 6 934 lei ; categ. D : 14,85 a 
4 599 lei ; categ. E : 29,40 a 2 323 lei ; 
categ. F : 32.40 a 2 108 lei ; categ. ,Z : 
1 137,80 a 100 lei.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 29 SEPTEMBRIE 1971

FOND GENERAL DE ClȘTlGURI : 
2 029 120 lei din care 934 015 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 9 13 29 27 18 15

FOND DE CIȘTIGUR1: 1 502 737 
lei, din care 934 015 lei report cate
goria I.

EXTRAGEREA a II-a : 8 35 17 3 23

FOND DE CIȘTIGURI : 526 383 lei.

Pent.ru


viața internațională
LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A 0. N. U

NEW YORK 29. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite: în 
cuvintul rostit in cadrul dezbaterilor 
din Adunarea Generala a O NU . mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko. a arătat câ. cu cil 
este mal larg cercul statelor care a- 
pârâ cauza păcii ți contribuie activ 
la căutarea soluțiilor pentru proble
mele internaționale litigioase, cu atit 
sint mai numeroase posibilitățile de 
înaintare spre o securitate trainică, 
oriclie piedici ar trebui înlăturate.

Referindu-se, in continuare, la si
tuația din Europa. A Gromiko a sub
limat .ă pe continentul nostru se ob
servă in prezent semnele unei evolu
ții a evenimentelor In direcția destin
derii. Relevând marea importanță a 
propunerilor țârilor socialiste privind 
convocarea conferinței general-euro- 
pene în problemele securității și co
laborării, vorbitorul a menționat că 
problema convocării acestei conferințe 
s-a maturizat și că este momentul ca 
activitatea de pregătire să fie plasată 
pe o bază trainică. In continuare, el a 
spus că convocarea conferinței gene- 
ral-europene, progresele pe calea des
tinderii in Europa trebuie să apropie 
rezolv arca problemei lichidării blocu
rilor militare pe continent — țel care 
se conturează in prezent ca principial 
posibil, ceea ce constituie un nou mo
ment pe orizontul politic european.

Ministrul de externe sovietic a ară
tat apoi că tara sa acordă o mare în
semnătate dezvoltării relațiilor cu ță
rile din Europa, Asia. Africa. America 
Latină, Oceania, nefăcînd nici o ex
cepție pentru nimeni.

Guvernul sovietic, a spus vorbitorul, 
consideră câ sarcinii activizării conti
nue a eforturilor în lupta pentru de
zarmare i-ar răspunde convocarea 
conferinței mondiale pentru dezarma
re. cu participarea tuturor statelor lu
mii, și că această problemă trebuie a- 
bordatâ multilateral la actuala sesiu
ne a Adunării Generale.

în cuvintul său, ministrul afaceri
lor externe al Franței. Maurice 
Schumann, s-a referit la tendința de 
afirmare a ființei naționale a state
lor și a subliniat că „afirmarea in
dependenței naționale este o mani
festare de profundă solidaritate : 
solidaritate care unește popoarele, 
indiferent de distanțele sau diferen
țele de opinii dintre ele, popoare a 
căror singură ambiție este de a nu 
împărți cu nimeni hotărârea desti
nului lor". Prin refuzul de a accepta 
orice fel de hegemonie, a spus mi
nistrul francez, o țară își aduce cea 
mai bună contribuție la crearea unei 
adevărate comunități internaționale.

Referindu-se la problema convo
cării unei conferințe general-eu- 
ropene de securitate, Schumann a a- 
firmat că aceasta ar trebui să poar
te titlul de „Conferința asupra secu-

dezl
ritfițll 
trucît 
legale 
nu este, desigur, de a aproba 
organiza o confruntare Intre blocuri, 
ci, dimpotrivă, de a reduce această 
posibilitate pină la dispariție", a 
subliniat vorbitorul.

După ce s-a referit pe larg la e- 
voluția fructuoasă a raporturilor in- 
tereuropene, el a subliniat că ră- 
mine ca relațiile dintre statele eu
ropene să fie astfel organizate Incit 
fiecare țară să se bucure de drep
tul la integritate teritorială, la su
veranitate și de toate prerogativele 
care insoțesc aceste drepturi, de 
dreptul de a nu fi supusă la nici un 
fel de presiuni din absolut nici o 
parte, de a nu fi supusă amestecu
lui în treburile interne sau încercă
rii de amestec.

Ministrul de externe al Ugandel, 
Wanume Kibcdi, a relevat in cuvin
tul său că Africa nu mai poate to
lera oprimarea popoarelor din colo- 

" ‘ a
să- 
din 

Este

și cooperării în Europa", In
securitatea și cooperarea sint 
lndastructibil. „Planul nostru 

sau

Ciocnire între poliție ți monifestonți pe strdzile Saigonului

Intensificarea mișcării de protest

între miniștrii de externe 
ai României și Mauritaniei

NEW YORK 29 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Corneliu Mă- 
nescu. șeful delegației țării noastre la 
cea de-a 26-a sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut miercuri la prinz o în
trevedere ru ministrul afacerilor ex
terne al Mauritaniei, Hamde Ould 
Moukness.

In cadrul întrevederii, cei doi mi
niștri'de externe au abordat, intr-un 
util și fructuos schimb de păreri, o 
serie de probleme care figurează ne 
ordinea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale și formează obiectul 
interesului a numeroase delegații ale 
statelor membre, precum și probleme 
ale relațiilor bilaterale în continuă 
dezvoltare dintre Mauritania și Româ
nia. întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de lucru.

niile 
spus 
racâ, 
partea blocului nord-atlantic. 
insă și mai revoltător faptul că 
N.A.T.O. și-a ținut ultima sa confe
rință ministerială la Lisabona, de- 
monstrindu-și astfel in mod public 
sprijinul față de colonialiștii portu
ghezi care subjugă popoarele afri
cane din Angola. Mozambic și Gui- 
neea-Bissau“. Această idee a fost 
subliniată și de ministrul de externe 
al Voltei Superioare, care a arătat că 
..întrunirea N.A.T.O. de la Lisabona 
a fost o provocare Ia adresa între
gului continent african**. Asemenea 
acțiuni nu fac decit să întărească 
voința de luptă a popoarelor subju
gate și să sporească solidaritatea 
tumii cu lupta lor justă, a declarat 
vorbitorul.

In continuarea dezbaterilor, minis
trul de externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, s-a declarat in favoarea re
stabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. Ministrul 
canadian a evidențiat apoi impor
tanța deosebită pe care țara sa o a- 
cordă realizării unui acord pentru 
încetarea tuturor experiențelor nu
cleare in toate mediile și a sugerat 
ca. pină la realizarea unei astfel de 
înțelegeri, statele nucleare să cadă 
cel puțin de acord să-și reducă nu
mărul și amploarea exploziilor nu
cleare subterane.

Criticind ridicarea de către S.U.A. 
a unor noi bariere in comerțul in
ternațional. vorbitorul a apreciat ca 
foarte pozitivă dezvoltarea continuă 
a schimburilor comerciale dintre ță
rile cu sisteme social-politice dife
rite.

Ședința plenară de miercuri dimi
neață s-a încheiat cu discursul mi
nistrului de externe al Libanului, 
Khalyl Abou Hamad, axat in spe
cial pe situația din Orientul Apro
piat. El a cerut retragerea tuturor 
trupelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate și s-a pronunțat pen
tru rezolvarea situației populației 
palestinene, problemă care se află 
pe agenda O.N.U. de peste două de
cenii fără a se fi realizat nici cel 
mai mic progres. Vorbitorul a cerut, 
de asemenea, ca Israelul să se con
formeze rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. in problema 
Ierusalimului, adoptată simbăta tre
cută.

portugheze. „Portugalia, 
el, care este o țară 
obține ajutor militar

B B B B B B

împotriva regimului saigonez
SAIGON 29 (Agerpres). — In Viet

namul de sud se intensifică mișcarea 
de protest împotriva regimului sai
gonez și a așa-ziselor alegeri prezi
dențiale de la 3 octombrie. La Sai
gon și in principalele orașe sud-viet- 
nameze au continuat demonstrațiile 
studenților, veteranilor de război și 
ale altor pături ale populației care 
au lansat apeluri la boicotarea „ale
gerilor*" și la intensificarea acțiunilor 
împotriva regimului dictatorial din 
Vietnamul de sud. Poliția și armata

saigoneză au intervenit cu brutalitate 
pentru a împrăștia pe demonstranți. 
In cursul incidentelor au fost rănite 
șase persoane, iar alte 56 au fost 
arestate. Agenția U.P.I. relatează că 
demonstrații împotriva regimului de 
la Saigon și antiamericane au avut 
loc, de asemenea, șl in orașele Hue, 
Can Tho, Da Nang, unde poliția a 
făcut uz de grenade cu gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pe parti- 
cipanții la aceste acțiuni.

MOSCOVA

Seară consacrată aniversării
R. P. Chineze

(Agerpres). U-MOSCOVA 29 . w .
niunea asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu țările 
străine și Asociația de prietenie so- 
vieto-chineză au organizat, la 28 sep
tembrie, o seară consacrată celei de-a 
22-a aniversări a proclamării Repu-

blicii Populare Chineze, la care au 
participat reprezentanți ai opiniei 
publice din Moscova, anunță agenția 
T.A.S.S.

Au luat parte ambasadorul R. P. 
Chineze la Moscova, Liu Sin-ciuan, 
și membri ai ambasadei.

DECLARĂ SECRETARUL GENERAL AL P.C. DIN MAREA
BRITANIE, J. GOLLAN

LONDRA 29 — Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite : 
Marți seara, în sala clădirii Friends 
Meeting House din Londra, s-a des
fășurat o mare adunare populară îm
potriva aderării Angliei la Piața co
mună, manifestare organizată dc 
P.C. din 
prilej, J. 
P.C. din

Marea 
Gollan,
Marea

organizată de 
Britanie. Cu acest 
secretar general al 
Britanie, a subli-

niat că pentru Anglia este imperios 
necesar „să militeze pentru secu
ritatea europeană, pentru desființa
rea blocurilor, pentru cooperarea e- 
conomică și comercială cu toate ță
rile". „Aderarea la Piața comună, a 
adăugat J. Gollan, ar însemna sfir- 
șitul suveranității britanice asupra 
sferelor cheie ale economiei, care 
decid viitorul nostru**.

0 declarație a M.A.E
al R.P.D. Coreene

PHENTAN 29 (Agerpres). - Mi
nisterul Afaceriior Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție care condamnă aspru S.U.A. pen
tru faptul de a fi strecurat la cea 
de-a 26-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. propunerea privind 
scoaterea de pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni și aminarea cu un an 
a examinării unor probleme privind 
Coreea. în declarație se arată că 
scoaterea de pe ordinea de zi a ce
lei de-a 26-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a problemei privind retrage
rea trupelor americane din Coreea de 
sud și a problemei privind dizolva
rea „Comisiei O.N.U. pentru unifi
carea și refacerea Coreei" reprezintă 
o încercare a imperialismului S.U.A. 
de a permanentiza ocuparea Coreei 
de sud. Guvernul R.P.D. Coreene și 
întregul popor coreean, relevă de
clarația, condamnă in mod hotărit 
aceste acțiuni, care pun piedici in 
calea reunificării pașnice a Coreei, 
și insistă ca Organizația Națiunilor 
Unite să adopte neintirziat măsuri 
In vederea retragerii din Coreea de 
sud a trupelor S.U.A., care ocupă 
Coreea de sud sub stindardul O.N.U., 
precum și in vederea dizolvării „Co
misiei O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei". în Încheiere, de
clarația subliniază poziția justă a gu- « « rx r--------- -S lupta

pro- 
cale 
de-

vernului R.P.D. Coreene și. 
dreaptă a poporului coreean in 
blema reunificării Coreei pe 
pașnică, pe baza 
mocratice. prin 
coreean Însuși, 
afară.

Coreei pe 
unor principii 
eforturile poporului 

fără amestec din

*— A doua lntre-PANMUNJON 
vedere din cadrul convorbirilor pre
liminare ale reprezentanților organi
zațiilor de Cruce Ro-ie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud a început 
miercuri la Panmunjon. Pe agenda 
acestei zile, relatează agenția A.C.T.C., 
figurează unele probleme ridicate de 
reprezentanții R.P.D. Coreene in 
cursul primei întrevederi.

Vizita tovarășului 
Janos Fazekas

P. Polonă
29. — Corespondentul

Festivitățile de la Montevideo cu ocazia

aniversării P. C. din Uruguay

VARȘOVIA _ ____r_______
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La 29 septembrie, tovarășul Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții române 
in Comisia mixtă de colaborare eco
nomică româno-polonă, a vizitat, îm
preună cu membri ai delegației, com
binatul metalurgic „V. I. Lenin“ de 
la Nowa Huța.

în aceeași zi, Jerzy Pekala, preșe
dintele Sfatului popular voievodal 
Cracovia, a oferit o masă in cinstea 
delegației române. Delegația a fost 
Însoțită de E. Poraka, prim-adjunct 
al ministrului industriei miniere și e- 
nergeticli. A fost prezent Mihai Ma
rin. ambasadorul României la Var
șovia.

încheierea sesiunii

româno-iraniene
TEHERAN 29 (Agerpres). — La 

Teheran a fost semnat miercuri pro
tocolul celei de-a 7-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-iraniene. Do
cumentul a fost semnat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele părții române în 
Comisia mixtă, șl de Houshang An
sari, ministrul economiei al Iranu
lui, președintele părții iraniene în 
Comisia mixtă. în protocolul sesiu
nii se prevăd măsuri în vederea dez
voltării in continuare a cooperării 
economice bilaterale și a schimburi
lor comerciale.

în timpul sesiunii a fost semnat 
și memorandumul privind schimbu
rile de mărfuri în anul 1972. La 
semnare au participat Alexandru 
Boabă, ambasadorul țării noastre Ia 
Teheran, și membrii celor două de
legații.

PARTIDULUI COMUNIST DIN URUGUAY
MONTEVIDEO 29 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei dc-a 51-a aniver
sări a creării Partidului Comunist din 
Uruguay, in marea sală „Penarol" 
din Montevideo a fost organizată o 
mare adunare populară. Cu acest 
prilej s-a dat citire mesajului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român cu ocazia aniversării 
creării Partidului Comunist din Uru
guay, prin care se urează P.C. din 
Uruguay noi succese in activitatea 
consacrată întăririi rîndurilor sale și 
a capacității politico-organizatorice, 
unirii tuturor forțelor progresiste, de
mocratice și antiimperialiste in ca
drul Frontului Amplu, in lupta im-

potriva imperialismului, pentru vic
toria idealurilor democrației și pro
gresului social, ale independenței na
ționale și păcii.

în cadrul adunării populare a luat 
cuvintul primul secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, tovarășul Rodney 
Arismendi, care a rostit un amplu 
discurs, in care s-a ocupat de pro
blemele actuale ale vieții politice in
terne, subliniind că, in Uruguay, 
„clasa muncitoare uruguayană con
stituie coloana vertebrală a alianței 
populare „Frente Amplio“, acest 
front antiimperialist, democratic a- 
vansat, care iși propune să conducă 
poporul la guvernare**.

Vizita Primirea
delegației

guvernamentale
chineze la Paris
PARIS 29 (Agerpres). — Miercuri a 

sosit la Paris, într-o vizită de priete
nie în Franța, o delegație guverna
mentală chineză condusă de Pai Sian- 
kuo, ministrul comerțului exterior. 
Această vizită constituie un răspuns 
la cea făcută în R. P. Chineză, în iu
lie 1970, de Andră Bettencourt, mi
nistrul francez însărcinat cu planifi
carea șt amenajarea teritoriului, în 
fruntea unei delegații guvernamen
tale franceze.

DECLARAȚIE COMUNĂ
SOVIETO-INDIANĂ

In care se

MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. transmite declarația 
comună sovieto-indiană 
arată că, la invitația guvernului
U.R.S.S., Indira Gandhi, prim-minis- 
tru al Republicii India, a efectuat o 
vizită oficială Ia Moscova între 27 
și 29 septembrie. Convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej s-au re
ferit la relațiile sovieto-indiene, pre
cum și la unele probleme interna
ționale de interes reciproc. Cele 
două părți și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu evoluția relațiilor 
multilaterale dintre Uniunea Sovie
tică și India, precum și convingerea

că această colaborare va căpăta o 
bază tot mai puternică datorită tra
tatului de pace, prietenie și colabo
rare dintre U.R.S.S. și India, semnat 
la 9 august 1971 la Delhi. Părțile au 
căzut de acord să înființeze o comi
sie interguvernamentală pentru co
laborarea economică și tehnico-ști- 
ințifică.

Schimbul de păreri In problemele 
i referit, printre 
situației din Asia, 
și Europa.

și-au realirmat 
de principiile co- 
a statelor cu sis-

în P, C. Germaiî
DUSSELDORF 29 (Agerpres). — 

Adunarea membrilor de partid a gru
pei din cartierul Rheinhausen (raio
nul Moers) a P.C. German a hotărit, 
in unanimitate, primirea lui Max 
Reimann in P.C. German, anunță a- 
genția A.D.N. în prezența reprezen
tanților Prezidiului Comitetului Re
gional Ruhr-Westfalia și a Comite
tului raional Moers, președintele gru
pei de partid, Toni van de Water, a 
elogiat marile merite ale lui Max 
Reimann in mișcarea muncitorească, 
în încheiere, a fost predat lui Max 
Reimann carnetul de membru de 
partid al P.C. German.

DESFIINȚAREA

SENATULUI CEYLONEZ
• UN SUCCES AL FORȚELOR 

PROGRESISTE

agențiile de presă transmit
Guvernul iordanian • ce_ 

rut convocarea de urgență a unei 
reuniuni extraordinare a țărilor mem
bre ale Pieței comune arabe (Egipt, 
Siria, Irak și Iordania), pentru exa
minarea situației create ca urmare a 
închiderii frontierelor Siriei și Iraku
lui cu Iordania — a anunțat un pur
tător de cuvînt al Ministerului Eco
nomiei Naționale de la Amman.

Cu prilejul alegerii țării 
noastre în Consiliul guver
natorilor al fl.I.E.fl. (Agenția 
Internațională pentru Energia Ato
mică), Dumitru Aninoiu, ambasado
rul ~ ....... ‘ “
nia 
manent al României pe 1 
A.I.E.A.. a oferit marți seara 
cocteil. Au participat prof. 
Ursu, președintele Comitetului 
stat pentru energia nucleară, guver
nator din partea țării noastre in Con
siliul guvernatorilor, șeful delegației 
române la cea de-a 15-a sesiune a 
Conferinței generale a A.I.E.A., Sig- 
vard Eklund, director general al 
A.I.E.A., John Hall, prof. Ivan Jelu- 
dev, A. Finkelstein. R. Rometsch. di
rectori generali adjuncți, alți 
ționari superiori ai A.I.E.A.

Republicii Socialiste Româ- 
la Viena, reprezentant per- 

al României pe lingă 
un 

loan 
de

func-

înscenări judiciare în 
Portugalia. 31 de persoane acu- 
zate că aparțin unei organizații afi
liate la Partidul Comunist din Por
tugalia au fost deferite marți unui 
tribunal din Lisabona, a anunțat Di
recția generală a siguranței portu
gheze. Printre acuzați se află liderii 
sindicali Daniel Cabrita, a cărui ares
tare a constituit motivul 
roase manifestații, și Maria 
Santos.

a nume- 
Julia dos

Cardinalul Jozel Mind- 
SZ6nty a Părâsit marH definitiv te
ritoriul Ungariei, plecînd la Roma, 
pe baza acordului între guvernul 
R P. Ungare șl Vatican, anunță agen
ția M.T.I.

25 de ani de la crearea 
01 Z Praga a avut loc aduna_ 
rea festivă consacrată Împlinirii a 
25 de ani de la crearea Organizației 
Internaționale a Ziariștilor. Cu acest 
prilej a luat cuvintul președintele 
O.I.Z.. Jean Maurice Hermann, care a

trecut in revistă activitatea Întreprin
să de organizație in acest pătrar de 
veac. El a anunțat că O.I.Z. a insti
tuit cu prilejul acestei sărbători „In
signa de onoare"* și „Medalia comemo
rativă'1, care au fost decernate unui 
mare număr de membri ai uniunilor 
naționale din toate țările membre.

Expoziția mondială

de vînătoare

de la Budapesta

PAVILIONUL ROMÂNIEI 
VIZITAT DE CONDUCĂ
TORI Al R.P. UNGARE

BUDAPESTA 29 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Miercuri diminea
ța, pavilionul Republicii So
cialiste România la Expoziția 
mondială de vînătoare de la 
Budapesta a fost vizitat de că
tre Losonczi Pal. președintele 
Consiliului prezidențial al R.P. 
Ungare, Jeno Fock, președinte
le guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, 
Cseterki Laios, secretarul Consi
liului prezidențial al republicii, 
și Dimeny Imre, ministrul agri
culturii și industriei alimentare 
ungare. Oaspeții au fost conduși 
in timpul vizitei de ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, Ion Cotoț.

Delegația parlamentară 
franceza, condusă de Jean de 
Broglie, președintele Comisiei de po
litică externă a Adunării Naționale 
Franceze, aflată in vizită în R. D. 
Germană, la invitația Comisiei de 
politică externă a Camerei Populare 
a R.D.G., a avut întrevederi cu pre
ședintele Camerei Populare. Gerald 
Gotting. în convorbirile care au avut 
loc, Jean de Broglie s-a pronunțat 
pentru normalizarea și dezvoltarea 
relațiilor între cele două state, pen
tru intensificarea legăturilor econo
mice bilaterale. Delegația parlamen
tară franceză a fost primită, de ase
menea, de ministrul de externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer.

intemaționale s-a 
altele, la evoluția : 
Orientul Apropiat •

Cele două părți 
atașamentul față c 
existenței pașnice . 
teme sociale diferite, pronunțindu-se 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase care apar în 
relațiile dintre state.

Leonid Brejnev și Alexei Kosîghin 
au acceptat invitația adresată de 
premierul Indira Gandhi de a face 
o vizită în India.

COLOMBO 29 (Agerpres). — Ca
mera Reprezentanților a Parlamen
tului ceylonez a aprobat, in a doua 
lectură, proiectul de lege privind 
desființarea Senatului. Prima oară, 
acest proiect a fost sancționat, cu 
două treimi din voturile Camerei 
Inferioare, în luna mai anul acesta. 
Potrivit prevederilor constituționale, 
orice proiect aprobat de două ori de 
Camera Reprezentanților devine au
tomat lege.

Observatorii politici din Colombc 
apreciază această hotărîre ca un suc 
ces al forțelor progresiste ceylonezc 
împotriva elementelor conservatoa
re. care in ultimele luni au blocat 
o serie de măsuri democratice, pro
puse de guvernul Frontului unit de 
stingă. Senatul, compus în special 
din deputați ai partidelor de dreap
ta, reprezenta interesele marii bur
ghezii. Recent, Camera Superioară a 
Parlamentului a refuzat să sancțio
neze proiectul de lege, aprobat în 
prealabil de Camera Reprezentanți
lor, privind naționalizarea unor în
treprinderi particulare.

Primul secretar al C.C. al
P.M.U.P., E. Gierek, a primit, in 
ajunul noului an de învățămînt, la 
Comitetul Central, reprezentanți ai 
Uniunii Studenților Polonezi. Parti- 
cipanții la intîlnire, relatează agenția 
P.A.P., s-au referit Ia o serie de pro
bleme esențiale ale vieții studențești, 
legate de îmbunătățirea activității de 
învățămînt, de creșterea nivelului de 
cunoștințe politico-sociale în rindul 
studenților, de perfecționarea pro
gramelor i........................................
superior în 
a acestora 
economiei.

institutelor de invățămînt 
i vederea legării mai bune 

de nevoile concrete ale

★
Gierek a avut o în-Edward 

trevedere cu membrii delegației P.C. 
Italian, condusă de Giancarlo Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii P.C.I., 
aflată în vizită in R.P. Polonă. Cu a- 
cest prilej, relatează agenția P.A.P.. 
a avut loc o convorbire desfășurată 
intr-o atmosferă prietenească.

0 misiune a O.U.A. <OrEa_ 
nizația Unității Africane), condusă 
de președintele Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah, a cerut președintelui 
Nixon ca Statele Unite să înceteze 
orice asistență către țările care prac
tică colonialismul și opresiunea ra
sială in Africa. Membrii misiunii au 
fost primiți marți la Casa Albă de 
către președintele Nixon.

Noul guvern iranian, prc~ 
zidat de Amir Abbas Hoveida, a ob
ținut miercuri votul de încredere al 
Senatului.

La KieVx s-au *nc^eiat lucru
rile celui de-al 25-lea congres și fes
tival al Asociației Internaționale a 
Filmului Științific, la care a partici
pat și o delegație română. Regizorul 
Ion Bostan a fost ales vicepreședin
te al asociației Filmul românesc „A 
doua premieră", o producție a stu
dioului „Al. Sahia", in regia lui A- 
lexandru Gaspar, a primit diploma 
de onoare a juriului festivalului.

„Luna-19". In noap‘ea de 29 
septembrie, la observatorul astrono
mic Sternberg din apropiere de 
Alma-Ata a fost efectuată măsurarea 
traiectoriei stației automate „Luna-19" 
cu ajutorul aparatelor optice și de 
fototeleviziune. S-a stabilit că stația 
a fost plasată cu mare precizie pe 
traiectoria antecalculată, anunță 
agenția T.A.S.S.

CIPRU IN COORDONATELE u
4 

«OREALITĂȚILOR MODERNE {

Agenția

La Washington s-a des
chis Festivalul filmului ro- 
mânesc care va dura patru ziie. 
Vor rula cu acest prilej „Mihai Vi
teazul**, „Duminică la ora 6**, „Pădu
rea spinzurațtlor** și alte filme artis
tice și documentare. Ele vor fi pre
zentate apoi și in alte mari orașe din 
Statele Unite. Cu ocazia deschiderii 
festivalului, ambasadorul României 
la Washington, Corneliu Bogdan, a 
rostit o scurtă alocuțiune.

„Cosmos-442",
T.A.S.S. anunță că în Uniunea Sovie
tică a fost lansat miercuri satelitul 
artificial al Pămintului „Cosmos-442“. 
Aparatura științifică instalată la bor
dul navei funcționează normal.

De pe poligonul de Ia 
Cape Kennedy a tosl lansat 
miercuri satelitul „Oso-7“, echipat 
cu aparate pentru efectuarea unor 
cercetări asupra coroanei solare. Cu 
aceeași rachetă purtătoare „Thor- 
Delta“ a fost lansat și satelitul 
„Tetr-4** destinat perfecționării sis
temului de stații pentru captarea 
semnalelor vehiculelor din cadrul 
programului „Apollo*1.

Un avion aparținînd li
niilor aeriene braziliene 
„Cruzeiro do sul" s-a prăbușit, pro- 
vocînd moartea celor 28 de pasageri 
și 4 membri ai echipajului. La scurt 
timp după decolarea de pe 
aerodromul din Sena Madureira. unul 
din motoarele aparatului s-a defectat, 
încercarea pilotului de a reveni 
aeroportul din Sena Madureira 
eșuat. avionul prăbușindu-se 
junglă.

pe 
a 

în

După cum relatează agenția 
TASS, un grup de fizicieni so
vietici, in frunte cu prof. univ. 
luri Prokoșkin, a înregistrat, cu 
ajutorul sincrofazotronului de la 
Serpuhovo, cu energie de peste 
70 miliarde electron-volți, cel 
mai mare din lume, nuclee de 
antiheliu-3. Existența de anti- 
materie in natură a fost prezisă 
de mult. Studiul antiparticulelor 
a progresat insă o dată cu apa
riția unor acceleratori puternici. 
O dată cu descoperirea anti- 
heliului la acceleratorul din 
Serpuhovo au fost înregistrați 
peste 50 000 de antideutron.

Străbatem, în noapte, 
cîmpia ’*-----
acoperă 
nord-vest a Ciprului, 
între o localitate și 
alta se distinge doar 
panglica cenușie a șo
selei, flancată, ici- 
colo, de perdele de eu
calipți, adăpostind in 
beznă livezi de por
tocali. La o cotitură, 
pe cer se ivește o 
constelație de lumini, 
sugerînd. în goana 
mașinii, farurile unei 
escadrile de avioane. 
E de fapt zona mine
lor de cupru din ma
sivul Troodos, exploa
tate, cu intermitențe, 
din vremuri pe care 
nici istoria nu le poa
te aborda decit luin- 
du-și ca mărturie le
gende și mituri. Ro
mantica insulă a A- 
froditei — care și-a 
proclamat independen
ța cu 11 ani în urmă 
— se oferă vizitatoru
lui de azi în coordo
natele realităților fău
rite de poporul ci
priot, în procesul unei 
laborioase activități 
pentru înfăptuirea as
pirațiilor sale de pro
gres și pace.

Cimpia Messaoria o- 
feră o imagine vie în 
acest sens. Pîrjolită 
adesea de arșiță, pur- 
:înd urmele culturilor 
neîmplinite, 
sența sevei vitale, ea 
este de la 
smulsă, fișie cu fîșie, 
imperiului naturii oar
be și modelată potri
vit unai program me
nit a o transforma în 
cea mal mare produ
cătoare de citrice din

Messaoria ce 
partea de

în ab-
un timp

țară. Populația din 
Morfu, principala lo
calitate din zonă, lo
cuitorii satelor, nume
roși specialiști, avînd 
la îndemînă o gamă 
variată de mecanisme 
și instalații, sint an
trenați in depistarea 
posibilităților de a în
drepta spre Messaoria 
pînă și cele mai firave 
surse de apă.

Torentele de pe ver-

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

sântele munților, for
mate îndeosebi după 
topirea zăpezilor, se 
acumulează acum in
tr-un bazin ce mărgi
nește mai multe sate, 
pentru a ajunge apoi, 
in lunile de vară, in 
livezile tinere, al că
ror rod este așteptat 
peste doi-trei ani. Pen
tru metamorfozarea în
tregii cimpii se preco
nizează construirea u- 
nei instalații de desa
linizare a apei de ma
re. între timp, peste tot 
unde e posibil se 
plantează livezi de 
portocali. Pentru a do- 
bîndi un randament 
sporit, populația s-a 
organizat in cooperati
ve și a unificat parce
lele în tarlale întinse, 
care îngăduie folosirea 
tehnicii moderne. De 
pe acum zona și-a spo- 
rlt ponderea în volumul 
exportului de citrice, 
care, la rindul lui, s-a
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dupădublat in anii de 
cucerirea independen
tei.

Paralel cu încuraja
rea dezvoltării pro
ducției agricole, auto
ritățile cipriote iși 
concentrează atenția 
asupra valorificării și 
altor resurse naționa
le, in scopul satisface
rii nevoilor populației 
in sortimente mai 
largi de produse in
dustriale. în această 
perioadă, specialiștii e- 
laborează al treilea 
program de cinci ani 
de dezvoltare a econo
miei. în afara proiec
telor de implantare a 
unor noi ramuri în 
peisajul industrial ci
priot, se preconizează 
ridicarea indicilor ca
litativi 1 .... 2. . / 
actuale pentru asigu
rarea ____ :*.i
lor pe piața internă, dar 
și pe unele piețe străi
ne. Se speră, de ase
menea, că noul pro
gram va reduce pro
centajul populației în
că neantrenată in cir
cuitul economic, va 
determina diminuarea 
șomajului, îmbunătăți
rea condițiilor de
viață.

în pofida situației 
politice dificile a in
sulei, asupra căreia 
planează adesea incer
titudini, poporul ci
priot face să progre
seze an de. an țara sa, 
convins de cauza 
dreaptă și dornic 
vadă independenta Ci
prului consolidindu-se.

ai produselor
competitivității

sa 
să
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