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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la plenara lărgită a Comitetului 
municipal București

al Partidului Comunist Român

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, marți dimineața, delegația de chimiști din orașul Sumgait — R.S.S. Azerbaidjană, condusă de tovarășul Abbas- saliev Sabit Kasumovici, prim-se- cretar al Comitetului orășenesc de partid Sumgait, care se află în țara noastră Ia invitația secretarului general al partidului.Din'delegație fac parte Sverdlov Hafail Sapsaevici, directorul Combinatului chimic, Abdulaeva Saha- zada Iusuf Kîzi, laborantă la Combinatul chimic, Mutallimov Mu-

tallim Radjab, operator la Combinatul chimic.La primire au luat parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Dimitrie Ancuța, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.A participat, de asemenea, V. S. Tikunov, ministru consilier, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Ziaristul italian Enzo BettizaMarți, 12 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul italian Enzo Bettiza, de la cotidianul „Corriere

della sera", din Milano, căruia i-a acordat un interviu.La primire au fost de față Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, consilier la C.C.' al P.C.R.
Spectacol de gală prezentat 

de Teatrul Academic 

„Vladimir Maiakovski”
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului municipal și 

a activului de partid din București a dezbătut măsurile necesare 
în vederea îmbunătățirii activității politico-ideologice, a ridicării nivelului conștiinței partinice a comuniștilor, pentru formarea conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii din Capitală. Consider că dezbaterea acestor probleme — și măsurile care vor fi adoptate — vor avea rezultate pozitive în activitatea viitoare a comitetului municipal de partid, a activului, a tuturor comuniștilor, se vor reflecta în îmbunătățirea întregii activități a organizației de partid din București. (Aplauze pu
ternice).

In timpul discuțiilor au fost evidențiate realizările însemnate obținute de oamenii muncii din Capitală, sub conducerea organizației de partid. Fără îndoială, îndeplinirea cu succes a planurilor economice, dezvoltarea învățămîn- tului, științei, culturii sînt fapte care vădesc capacitatea și forța de care dispune organizația de partid din Capitală. Ne bucură că, pe primele 9 luni ale anului, oamenii muncii din Capitală au depășit sarcinile prevăzute pentru această perioadă în planul pe 1971. De altfel, după cum știți, în întreaga țară, pe primele trei trimestre ale acestui an, ale actualului cincinal, s-au realizat cu succes sarcinile privind dezvoltarea producției industriale, s-au obținut rezultate de seamă în agricultură, în toate domeniile de activitate. Putem spune că prin munca eroică a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, prind viață hotă- rîrile Congresului al X-l'ea al partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, ridicarea patriei noastre pe noi culmi de civilizație și progres. (Aplauze îndelungate).Pe această bază, sîntem într-ade- 
văr îndreptățiți să ne punem întrebarea : ce demonstrează realizările din primele 9 luni ale cincinalului 1971—1975 ? In primul rînd, putem afirma că ele evidențiază justețea liniei generale elaborate de Congresul al X-lea al partidului, a hotărîrilor Comitetului Central ai partidului, care — călăuzindu-se după concepția ma- terialist-dialectică și istorică despre lume și aplicînd în mod creator adevărurile generale ale mar- xism-lemnismului la condițiile concrete , ale României — au trasat orientările pentru mersul înainte al poporului nostru pe calea făuririi noii orînduiri socialiste și comuniste.In al doilea rînd, putem afirma că aceste realizări demonstrează capacitatea organizațiilor de partid, faptul că ele își îndeplinesc cu cinste rolul de forță conducătoare în toate sectoarele de activitate. Și tocmai datorită acestui fapt, poporul nostru realizează cu succes orientările și programul stabilit de Congresul al X-lea al partidului. 
(Vii aplauze).In al treilea rînd, toate aceste înfăptuiri subliniază încă o dată capacitatea creatoare a clasei muncitoare — clasă conducătoare a societății socialiste românești — a țărănimii și intelectualității, demonstrează unitatea de nezdruncinat a acestor clase și forțe sociale, a tuturor oameftilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român, văzînd în ea o politică ce corespunde pe deplin năzuințelor vitale ale în

tregii noastre națiuni socialiste. (A- 
plauze puternice)..Sublimez acest lucru pentru că, dezbătînd problema activității politico-ideologice, trebuie să pornim de. la felul în care partidul nostru, conducerea sa rezolvă sarcinile de bază ale dezvoltării societății noastre, în care elaborează politica internă și externă a țării. Putem a- precia că faptele, viața, desfășurarea evenimentelor — atît interne cit și internaționale — demonstrează ■ în mod pregnant justețea liniei generale marxisț-leniniste a partidului nostru, ceea ce înseamnă că a- vem intr-adevăr o bună bază ideologică și politică. (Aplauze prelun
gite).Pornind de la aceste constatări, putem aprecia că avem toate condițiile pentru a realiza cu succes hotărîrile Congresului al X-lea, pentru a parcurge în acest cincinal o etapă importantă pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, a creării condițiilor necesare pentru trecerea la făurirea treptată a comunismului în România.Stimați tovarăși,Organizația de partid a Capitalei, cu cei peste. 211 000 de membri ai‘săi, constituie o forță uriașă. în cadrul acestei organizații își desfășoară activitatea mii, aș putea spune zeci de mii de activiști de bază ai partidului nostru. Aici, în București, se află atît organele centrale de partid, cît și conducerile organizațiilor obștești, guvernul, ministerele — deci forța politică principală a societății noastre socialiste. De aceea, Comitetul Central acordă o atenție deosebită muncii organizației și activului de partid din București ; de aceea și pretențiile Comitetului Central față de organizația de partid, de comitetul muni- . cipal de partid sînt mult mai mari.în cadrul acestei ședințe trebuie să ne punem întrebarea : cum răspund .comitetul municipal, activul său, organizațiile de partid din Capitală sarcinilor mari care le revin ? Desigur, nu este acum cazul să facem o analiză multilaterală a întregii activități a comitetului municipal, avînd în vedere că ordinea de zi definește precis că ne ocupăm îndeosebi de activitatea politico-ideologică ; dar, analizînd felul în care sînt realizate prevederile de plan în toate domeniile de activitate, nu putem să nu apreciem că organizația de partid a Capitalei își îndeplinește în bune condiții sarcinile, că ea constituie una din cele mai puternice organizații, o forță de bază a partidului nostru. (Aplauzi: pu
ternice). In acest cadru, putem, fără nici o îndoială, aprecia că și în ce privește activitatea de educare ideologică, de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii există o serie de rezultate. De altfel, aceste aprecieri sînt valabile pentru activitatea întregului partid, a tuturor organizațiilor de partid din țara noastră.Menționez acest lucru pentru că trebuie să privim lucrurile în- tr-o strînsă interdependență ; dacă constatăm cu toții că avem realizări însemnate în toate domeniile, că . politica internă și externă a partidului și statului nostru duce la dezvoltarea cu succes a socialismului în România, la întărirea colaborării și prieteniei cu țările socialiste, cu partidele comuniste, cu forțele antiimperialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială — și dăm o apreciere corespunzătoare acestor rezultate — apoi nu putem să nu menționăm că toate aceste înfăptuiri sînt strîns legate și de faptul 

că am obținut succese de seamă în ridicarea nivelului politico- ideologic, a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Pentru că, fără aceasta, nu ar fi fost și nu ar fi posibile rezultatele pe care le a- vem în toate domeniile de activitate. (Vii aplauze).j Poate, însă, unii tovarăși vor pune întrebarea : dacă avem asemenea realizări, inclusiv în domeniul muncii ideologico-politice, a- tunci de ce mai criticăm o serie de neajunsuri, de ce a mai fost necesar să se ia, de către Comitetul nostru Executiv, măsurile cunoscute ?Pentru a răspunde la această întrebare, ar trebui să ne referim mai. pe Larg la o -serie-de., caracteristici aie comuniștilor, ale partidului nostru, care întotdeauna a acționat împotriva a tot ceea ce este vechi, perimat, a supus permanent criticii și autocriticii activitatea sa, a făcut și face din critică și autocritică o lege a propriei sale dezvoltări, a însăși dezvoltării societății românești. Fără nici o îndoială, dacă nu am proceda astfel, n-am fi comuniști ; ar însemna să dăm dovadă de auto- mulțumire, de îngîmfare, să considerăm că nu mai avem nimic de făcut; or, atunci am înceta de a mai fi comuniști, partidul nu și-ar mai putea îndeplini rolul de forță conducătoare a societății, rol care impune a promova permanent noul, a asigura dezvoltarea continuă a societății românești, a tuturor laturilor activității sociale. (Aplauze puternice).Tocmai de la aCeste considerente principiale am pornit atunci cînd am supus unei analize critice stările de lucruri din domeniul activității politico-ideologice. Față de dezvoltarea generală a tuturor sectoarelor de activitate și, mai cu seamă, față de creșterea uriașă a forțelor de producție -ale societății noastre, se observă o anumită rămînere în urmă în ce privește munca politico-ideologică, de formare a conștiinței socialiste ; în fapt, începuse să se manifeste tendințe de automulțu- mire, de îngîmfare, de a considera că putem face totul — și că este suficient să avem o hotărîre, pentru ca ea să se realizeze de la sine. Trebuie arătat că asemenea stări negative de lucruri și-au făcut loc chiar la o serie de cadre și activiști de partid și de stat.Există, de asemenea, anumite ră- mîneri în urmă și în ce privește formarea cadrelor noastre pentru diferite sectoare de activitate, în felul în care aceste cadre înțeleg să-și îndeplinească în cele mai bune condiții răspunderile încredințate de partid și de stat ; sînt manifestări negative, legate de o anumită slăbire a spiritului de răspundere, de combativitate în diferite domenii de activitate.Putem spune că și-a făcut Ioc și o anumită subapreciere a importanței activității politico-educative, de formare a omului nou — constructor al socialismului. Pornind de la faptul că, într-adevăr, marea majoritate sau cvasi unanimitatea oamenilor muncii înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a partidului nostru, unii tovarăși au început să spună : „Ce mai vrem, în definitiv ? Oamenii înțeleg lucrurile ; de ce trebuie să mai desfășurăm o activitate atît de intensă de partid, politico-educativă ?“ Am arătat mai înainte că hotărîrea cu care întregul nostru popor înfăptuiește politica partidului este tocmai rezultatul activității politico-ideologice, de educare a oamenilor, este urmarea realizărilor obținute în acest domeniu — iar a admite să se dezvolte stările de lucruri negative la 

care m-am referit ar însemna ca, treptat-treptat, să asistăm la o gravă rămînere în urmă a activității politico-ideologice, a ridicării nivelului general al cadrelor noastre de partid și de stat, a conștiinței socialiste a oamenilor muncii — ceea ce ar avea implicații negative asupra întregii activități de construcție socialistă din țara noastră.Noi ne propunem să făurim o societate în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor participă în mod conștient la făurirea propriei istorii, a propriului viitor. Or, a crea condiții pentru o participare reală— și nu fictivă — la conducerea societății presupune ‘ a făuri oameni cu oUrialță; conștiință politică, în stare să înțeleagă, toate problemele care apăr în dezvoltarea economico-socială, națională și internațională, să contribuie La găsirea căilor pentru a asigura mersul ascendent al societății noastre, la elaborarea unei politici corespunzătoare, a unei linii generale care să țină seama de condițiile în continuă schimbare.Iată de ce a fost și este necesar să supunem unei analize critice temeinice activitatea noastră în acest domeniu și să stabilim măsuri corespunzătoare pentru a preveni o rămînere în urmă, pentru a asigura un avînt general în domeniul muncii politico-educative, al formării conștiinței socialiste, unind în acest scop, sub conducerea partidului nostru comunist, toate mijloacele și forțele de care dispune societatea noastră socialistă.Este adevărat că aprobăm cu toții — și recunoaștem în toate împrejurările — rolul partidului ca forță conducătoare ; dar, de la a- cest adevăr general și pînă la practică există totuși o distanță. Mă refer acum la domeniile muncii politico-ideologice. Mai găsim însă oameni care spun : „Da, înțelegem acest rol, dar de ce trebuie oare să se amestece partidul și în domeniul meu de activitate ? în definitiv — zic unii — nu este suficient că accept ș.i recunosc rolul conducător al partidului ?“ 1 Ridic această problemă pentru că sînt chiar în sală comuniști care-și pun asemenea întrebări — și vrem să le clarificăm bine. De fapt, am mai avut prilejul să discutăm despre aceasta cu unii dintre ei. A accepta să fi comunist înseamnă mai mult decît a recunoaște rolul conducător al partidului, pentru că a- cest rol îl recunoaște astăzi fiecare cetățean al patriei noastre — și nu numai că-1 recunoaște, dar înțelege că fără partid nu este posibilă dezvoltarea societății ' românești, înțelege că numai pe baza conducerii de către partid a tuturor laturilor activității economiCo-sociale România poate merge înainte pe calea socialismului și comunismului, se poate dezvolta că stat independent și suveran ! (Aplauze puter
nice).A fi comunist înseamnă mult mai mult, înseamnă că te-ai angajat in mod benevol, conștient, să lupți împreună cu ceilalți membri ai partidului pentru înfăptuirea liniei partidului, a principiilor comuniste despre viață. Aceasta presupune că în întreaga ta activitate, oriunde acționezi, trebuie să promovezi și să înfăptuiești în practică aceste principii. Aceasta este o problemă — ca să spun așa— a „A.B.C.“-ului comunismului. A înțelege și a aplica linia partidului este o condiție elementară ce se cere oricărui om al muncii, oricărui cetățean al țării noastre care vrea să fie membru al partidului comunist. Iată de ce trebuie să înțeleagă toți tovarășii din toate sectoarele de activitate că a fi co

munist înseamnă a lupta pentru cauza partidului acolo unde lucrează — în fabrică, în cooperativă, în sat, în institut, în universitate, in școală, iar pentru cei din teatru prin piesele pe care le interpretează, pentru scriitori prin cărțile lor, pentru artiștii plastici prin operele lor. Nu ește o.pretenție prea mare, ci minimă, dar fără de care nu poți fi membru al Partidului Comunist Român. Și acest lucru trebuie înțeles de toți tovarășii ! (Aplauze 
^prelungite).în informarea prezentată de tovarășul Dumitru Popa și în cadrul discuțiilor au fost relevate o serie de lipsuri. Nu aș putea însă să spun că s-a mers într-adevăr în profunzime în țe privește, analiza unor mari neajunsuri care s-au manifestat în Capitală; nu pot spune că s-a pornit tocmai de la ceea ce am arătat mai înainte, de la faptul că aici își desfășoară activitatea aproape totalitatea organismelor centrale care au rolul de a îndruma și conduce activitatea pe întreaga țară ; or, pretențiile noastre față de munca organizației din Capitală sînt la nivelul acestei situații.Dacă privim ceva mai îndeaproape felul în care își îndeplinește organizația de partid a Capitalei sarcinile în diferite sectoare de muncă, am putea constata — de altfel în ședințele de partid de la ministere s-au și evidențiat aceste lucruri — că munca de partid în ministere a decurs la un nivel destul de scăzut, că atît comitetele sectoarelor de partid cît și comitetul municipal nu au asigurat îndrumarea efectivă a acestei munci, nu au căutat ca organizațiile din aceste, instituții centrale ' să-și îndeplinească rolul înscris în statut. Este adevărat, în statut nu este prevăzut rolul de control asupra conducerii ministerului, dar organizațiile de partid din a- ceste instituții centrale au atîtea sarcini și obligații încît dacă comuniștii și le vor îndeplini, atunci, fără îndoială, activitatea din ministere șe va îmbunătăți radical. Nu vreau să vorbesc acum despre unele neajunsuri din activitatea acestor organizații — nu aceasta este ■ tema adunării noastre — dar știm cu toții că există încă multe manifestări de indisciplină, de lipsă de răspundere față de gospodărirea și îndrumarea sectoarelor respective, față de folosirea mijloacelor pe care statul, clasa muncitoare le pun la îndemînă pentru a asigura progresul mai rapid al societății noastre.De ce să nu vorbim despre faptul că nu s-a făcut aproape deloc simțită prezența comitetelor de partid ale sectoarelor și a comitetului municipal la uniunile de creatori ? Mă refer la organizațiile de partid, pentru că organizațiile de partid din aceste uniuni sînt, de asemenea, sub conducerea și îndrumarea Comitetului municipal din București. De ce să nu ne punem întrebarea : Cum a fost posibil să se manifeste neajunsurile cunoscute la radio și televiziune, în cinematografie, în teatru și așa mai departe ? Acolo lucrează comuniști, și ei au obligația — cum au toți comuniștii — să înfăptuiască principiile comuniste în munca lor,- iar comitetele de sectoare și comitetul municipal de partid trebuia să îndrume și să asigure ca toți comuniștii din aceste domenii de activitate să-și facă pe deplin datoria.Deci, dacă privim lucrurile mai îndeaproape, vom constata că in însăși ședința de astăzi s-a trecut cu destulă ușurință, cu superficia-
(Continuare în pag. a III-a)

din Moscova
Teatrul Academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova, aflat pentru a doua oară în turneu în țara noastră, a prezentat, în seara zilei de 12 octombrie, pe scena Operei Române din București, un spectacol de gală cu piesa „Infrîn- gerea".La spectacol au asistat tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Janos Fazekas, Petre JLupu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte ' Răutu, “Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron Constanti- nescu, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, cu soțiile.Se aflau, de asemenea, în sală membri ai C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, 'și* organizații obștești, personalități ale vieții culturale și artistice, ziariști, un numeros public.Au luat parte V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, șefi ai misiunilor diplomatice, precum și membri ai corpului diplomatic.Asistența a întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze sosirea în lojile oficiale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat.

Succese de prestigiu 
in întrecerea socialistă

TR. SEVERIN. — (Corespondentul „Scînteii", Ion Anghel) : Oamenii muncii din industria județului Mehedinți au obținut — în primele trei trimestre ale acestui an — realizări remarcabile în întrecerea socialistă, îndeplinind în mod ritmic și la un înalt nivel calitativ planul de producție la toți indicatorii. Un bilanț sintetic, recenț întocmit, arată că pe cele trei trimestre ale anului curent planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 107,7 la sută, planul producției-marfă fabricată' de 103,1 la sută, planul productivității muncii de 101,4 la sută, iar planul producției pentru export în proporție de 112,8 la
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ÎN PAGINA A VII-A

„PĂRĂSESC ROMÂNIA

CU SENTIMENTUL CĂ AM FĂCUT

Împreună un lucru bun"
Interviu acordat „Scînteii" de vicepreședintele

Republicii Unite Tanzania, 
Rashidi Mafaume Kawawa

Piesa „Infrîngerea", dramatizare în două părți după cunoscutul roman cu același titlu al lui Alexandr Fadeev, evocă un episod eroic din anii războiului civil, este în esență un poem dramatic despre Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Realizat într-o formă originală de reprezentație muzi- cal-populară, spectacolul narează marșul legendar al unui detașament de partizani care, alături de trupele Armatei Roșii, a luat parte la lupta împotriva dușmanilor interni ai puterii sovietice, pentru alungarea intervenționiștilor străini.Spectacolul s-a bucurat de o primire călduroasă. în repetate rîn- duri, asistența a aplaudat îndelung, răsplătind asțfel măiestria interpretativă, înalta ținută scenică a colectivului actoricesc.în timpul pauzei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut prietenește cu R. Ekimian, directorul Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski", cu regizorul principal al teatrului, Andrei Goncearov, cu interpreți de frunte ai colectivului, felicitîndu-i călduros pentru valoroasa realizare artistică a spectacolului.Artiștilor sovietici le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat. (Agerpres)

sută. Peste sarcinile de plan pe perioada amintită, lucrătorii din industria județului Mehedinți au livrat mai bine de 400 milioane kW/h energie electrică, mobilă în valoare de 1 500 000 lei, 3 600 mp țesături de bumbac, 42 tone semiconserve de carne, 87 000 mp furnire, 66 tone plăci fibrolemnoase, 33 de vagoane de marfă, 2 cargouri de 1 500—2 000 t dw, două șlepuri de 1 200 tone și alte produse. Este de relevat faptul că mai bine de 85 la sută din sporul producției globale obținută în nouă luni din acest an s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii, ca urmare a utilizării judicioase a tuturor capacităților de producție.
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voluntari. Cel de-al donator este Mihai din comuna Vorona.

reclamă intr-ocunoaște limba

vă întrebe

Ioniță,pentru

într-una din secțiile Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Constanța

Pericol de împotmolire I

I

Gătej, cel care mi-a relatat mai sus, are 19 ani și este

fost de cu- practicarea

se organizează discuții inte- pe diferite teme educative, petrece timpul plăcut și cu

„cine, cînd și cum do- cel puțin opt-zece oameni aici fraudulos în fiecare

de la „Metrom". Inte- dotare, le calchiază pînă. pe cele văzute înainte, deosebește însă funda- negiijența. La întîmpla-

noastră socialistă le pro- Nu numai in uzină, ci și tinărul trebuie crescut în preceptelor etice ale orin-

Fără...

în- ca-

stau la „taifas" la mine. . Cel

I FAPTUL
DIVERS
7
de gesturi 
umaneNu de mult, județul Botoșani * stabilit un record simbolic. De la Paraschiva Aniței, din comuna Cristești — primul donator de singe din acest an — și pînă în prezent, la centrul de colectare și conservare a sîngelui din Botoșani s-au prezentat 7 000 de donatori 7000-lea Ciobanu, Concretizate în cifre, aceste donații însumează 1 873 litri de singe ce a luat drumul unităților spitalicești, ajutînd la salvarea multor vieți omenești. Așadar, 7 000 de donatori onorifici — 7 000 de gesturi umane. Tuturor, 'mulțumiri din inimă 1
„Plata“ 
vă rog!

Inspecția comercială de stat din 
județul Prahova a „sondat", în
tr-una din zilele trecute, cinstea 
casierițelor de la citeva maga
zine din Ploiești. Rezultatul ? 
Citeva dintre ele dăduseră, în 
dorința de căpătuială, cinstea pe 
rușine. Astfel, casieriței Teodora 
Petre, de la supermagazinul ali
mentar „Hale", i s-au găsit 269 
lei nemureați. De altfel, grijulie, 
T. P. își și pusese de o parte trei 
bancnote de 100 de lei pentru a 
pleca cu ele acasă. Numai în trei 
ore de vinzare, Elena Ghioc, de 
la unitatea nr. 8 „MetalO-chimi- 
ce", „strînsese" 691 lei. Cu aseme
nea nereguli au mai fost găsite și 
alte casierițe — toate dînd vina 
pe unele defecțiuni ivite, chipu
rile, la... aparatele de marcat. 
Cum acestea funcționau perfect, 
rămine de văzut cum vor „taxa" 
organele de resort atitudinea ca
sierițelor în cauză.

O sima 
la muzeuBucureștiul — „cetatea" ciobanului Bucur — va căpăta, în cu- riild, printre construcțiile sale... o stină. După'numeroase cercetări de teren;.in care .un.colectiv de specialiști, de,,lg Muzeu) r,Șă- tiilui a studiat' complexe' pastorale din mai- multe zone ale țării, alegerea s-a oprit asupra u- nei stîni din Munții Sebeșului. Datînd din secolul al XIX-lea, complexul pastoral, înzestrat cu un inventar etnografic de o deosebită importanță, a fost demontat,-piesă cu piesă, urmînd ca, peste citeva zile, să înceapă reconstituirea sa in incinta Mu- ' zeului Satului din Capitală. Astfel, popularul muzeu din parcul Herăstrău se îmbogățește cu un nou exponat și, în același timp, cu un nou punct de atracție pentru vizitatori.
acoperire

In luna mai a.c., blocul 2, din 
str. Amurgului nr. 4 din Capitală 
a rămas fără acoperiș. In urma 
unor lucrări prost executate, 
planșeul crăpase și trebuia înlo
cuit cu altul. Operația reclama 
multă operativitate din partea 
executantului — șantierul nr. 4 
aparținînd întreprinderii de con
strucții montaj nr. 5. Au trecut 
insă de atunci cinci' luni și lu
crările, practic, nici n-au început. 
In aceste condiții, ori de cite ori 
plouă, apartamentele de la etajul 
1 și parter (locatarii de la eta
jul II au fost evacuați de mult) 
se transformă în adevărate „co
răbii" naufragiate. Indiferentă 
însă la intervențiile tot mai dese 
ale locatarilor, unitatea con
structoare se „acoperă" cu justi
ficări : că n-au fost oameni, că 
n-au fost materiale etc. Sîntem 
în plină toamnă — sezonul ploi
lor. Pe lingă necazurile aduse 
locatarilor, ploile amenință să de
gradeze întreg blocul. In ritmul 
actual al lucrărilor, nici n-ar fi 
de mirare. N-ar fi cazul ca vino
vății să suporte consecințele ?

Și-a găsit 
nasul»Responsabil la secția de sifonă- rie a cooperativei de consum din comuna Mihăilești (Ilfov), Gheorghe Nicolae s-a gindit să tragă și alte foloase (ilicite) din munca sa. Ori de cite ori in comună sau în satele învecinate avea loc cite o nuntă sau altă petrecere, dumnealui Închiria, contra cost, firește, sifoanele și vesela cooperativei. Sumele Încasate le băga însă in propriul său buzunar. Și lucrurile au durat așa timp de un an de zile. Recent însă, cu o- cazia unui control inopinat, întreprins de organele de resort. G. N și-a găsit nașul, cei in drept stabilind că prin acest procedeu responsabilul păgubise cooperativa cu citeva zeci de mii de ini. Fapt pentru care, după întocmirea dosarului penal, urmează să compară la o „ceremonie" in fața instanței de judecată.

Rubrică redactată de :
Gheorghe DAVID
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CĂMINUL
intră și el in perimetrul

educativ al uzinei
Unsprezece mii. Cit populația unui oraș mediu. Acesta este numărul tinerilor care locuiesc în cele 69 de cămine și dormitoare comune ale intreprinderilor din Brașov.Căminul și dormitorul comun muncitoresc uu este numai un spațiu de găzduire, de adăpostire, ci și un loc unde se plămădește un „mod de existență", unde se făuresc comportări și atitudini, care, la rîndul lor, exercită o adineă înrîurire asupra comportamentului la locul de muncă.Cum funcționează acest resort educativ care este căminul, cum contribuie la modelarea conștiinței, Ia formarea personalității celor care constituie schimbul de mîine al uzinei ? — iată ce am dorit să aflăm in ancheta pe care am întreprins-o recent la Brașov.cămin și în dormitoarele comune locuiesc adesea mulți tineri care abia se califică și care s-au desprins nu de multă vreme de viața de la sat, sau tineri care, calificați fiind, dar neavind incă o familie proprie, apelează la căldura colectivului uzinei, care a devenit pentru ei o a doua familie. Căminul muncitoresc, ca tip de unitate socială, poate (și trebuie) să îndeplinească, în acest moment oarecum critic în viața tî- nărului, funcția unui focar de educație, de formare, de călire. Condiția : locatarii căminului să nu alcătuiască un simplu conglomerat, ci să fie ajutați să se constituie într-un grup omogen, cu norme și vederi comune, cu structuri proprii, cu o opinie și cu o morală sănătoasă, activă și intransigentă.Eduqarea tinerilor la locul de muncă, dar și in orele libere, la cămin, poartă (sau ar trebui să poarte) pecetea valorilor și a țelurilor pe care societatea movează. în cămin respectul duirii noastre, învățat ce înseamnă astăzi a fi muncitor, om.— O să vi se pară că ridic o problemă de formă, dar, după opinia mea, educația tînărului în cămin începe de la cadrul de viață pe care i-1 creezi — ne spune tovarășul Ni- chita Petrineac, membru al Comitetului executiv al Consiliului sindicatelor din Brașov.L-am rugat pe tovarășul Petrineac I să-și concretizeze ideea.— Eu consider că un cadru de viață omenesc, demn, civilizat, curat, | bine îngrijit, impune și un stil de comportare corespunzător, influen- i țează nemijlocit felul tinerilor de a I se comporta în muncă și în societate.Cuvintele tovarășului Petrineac conțin mult adevăr, insă nu tot adevărul. Cadrul e important, am spune chiar esențial, dar în afară de cadru mai trebuie ceva. Dar să nu Vorbim noi înșine în abstract, ci să trecem la constatările concrete....Blocul nr. 2 din str. Barbu Lău- taru nr. 2 B. Camere frumoase, curate, modern mobilate, peste tot se observă grija deosebită a locatarilor — tineri muncitori de la uzinele de . autocamioane — <^e.. a menține., o .am- .bianiță'plăcuță, odihnit'oare. - ______.— Avem condiții dp locuit foarte tovarășul Vasile Zimleanski, admi- l;- bune. Uzina' ne-a,.pus la dispoziție , nisțratorul.-Atît — pp..răspun,dgj.Iri.' I aici, in cămin, club, televizor, biblio- tecă, sală de tenis de masă. Destul| de des resante I îți poți folos.Eugen cele de muncitor tratamentist. Colegul lui de cameră. Ion Furtună (25 de ani, pre- sator) are aceleași aprecieri.Aceeași ordine, atmosferă plăcută, o găsim și în alte camere, unde discutăm cu Ionel Bratu, Miu Eugen Ciocan.— în cămin ne simțim ca acasă.Ba aș zice mai mult, grija educarea tinerilor, pentru modelarea lor și, în același timp, pentru folosirea plăcută a timpului liber se face mereu simțită, prin atenția părinților din uzină. Sintem des vizitați de maiștri, ingineri, tovarăși din organizația U.T.C. a uzinei, de la partid. Vin, discută cu noi, se interesează de munca noastră, de viata noastră din afara uzinei. Nu de mult am primit un grup de oaspeți de la care iarăși am avut ce învăța: tovarăși ingineri, medici, juriști, muncitori în vîrstă. Am discutat cu ' ei pină seara tîrziu, apropiat, de la | om la om. Am aflat o mulțime de lucruri despre trecutul uzinei, despre oraș, împrejurimi. Să nu rîdeți : am discutat chiar și despre felul cum trebuie să te porți cu fetele, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne folosim salariile. Cînd ai astfel de oaspeți, cind ți se pun la dispoziție condiții ca cele pe care le vedeți, e greu să nu I fii rece_ptiv, să nu înveți.O atmosferă civilizată întilnim și la blocul tinerilor, și la dormitoarele de la uzina „Metrom".— E foarte important — ne spune Traian Benciu, strungar la secția 214, uzina „Metrom" — cum te organizezi. cum știi să respecți, pentru ca la rîndul tău să fii respectat. Avem colegi care invață, sint la liceu. Avem I grijă să nu ne deranjăm pentru a putea studia, citi. Mîndria noastră e că în camera aceasta au învățat și și-au trecut toate examenele patru tovarăși de-ai noștri care sint astăzi ingineri. Uzina ne ajută permanent...Și în dormitoarele uzinei „Metrom" și în cele ale Rafinăriei 9 intîlnim elementele unui climat de viață normală, plăcută, rod al unei munci de | educație continuă, prelungită din uzină aici la cămin.— Viața în cămin, cînd se desfășoară într-un bun climat educativ, are o influență neîndoielnică asupra comportamentului tinerilor în întreprindere. Ne străduim i “ ' I gurăm tinerilor condițiii tru odihnă și recreere.considerăm că procesul | care a tinerilor nu poate cunoaște pauze. El trebuie continuat și în

afara uzinei, în cămin, pe stradă, în generai în societate. De asta sîntem răspunzători în priinui rind noi, cei din uzină. Sint maistru la Rafinăria 9 ; asta nu înseamnă că atribuțiile mele încetează cind tinerii sint în afara porților întreprinderii — ne spunea tovarășul Aurel Mănoiu. în drum spre casă — stau la doi pași de rafinărie — îmi găsesc timp să trec și pe la dormitoare. Nu numai eu, ci și alți tovarăși de la noi din întreprindere. Așa am aflat că Adrian Gavriliu, căminist, obișnuia să se cam „afume" în timpul lui liber. De aceea venea . în rafinărie „o- bosit", fără prea multă tragere de inimă pentru lucru. Randamentul muncii era slab, in plus creșteau și posibilitățile de accident. Pentru a nu mai avea astfel de situații, organizăm, zilele acestea, o discuție cu tinerii căminiști pentru a-i face mai combativi față de cazuri de acest gen.Strada Zizinului nr. 78, blocul C. în acest edificiu aproape nou locuiesc tineri care lucrează în cadrul întreprinderii 501 construcții civile (aparține de Trustul 5). Un bloc cu nimic mai prejos decit cele ale că- miniștilor de la Uzina de autocamioane sau rioarele, ca la amănunt Ceea ,ce le mental este re, intrăm în camera 411. Un aspect mai mult decit jalnic. Pe sticla ferestrei este lipită o - - ■ -limbă străină.— Care dintre voi asta ?Cei șase tineri ce se uită nedumeriți care-mi răspunde, despre care aveam să aflu că este șofer, se uită chiorîș, pe sub cozorocul șepcii :— Aaa, reclama ? 1 O ținem de frumusețe. Cînd ne plictisim, ne uităm la ea.— Și ce mai faceți cind vă plictisiți ?— Depinde... o tablă, o „foiță"....La portar aveam să aflu că tîmplarea ne dusese tocmai în mera unor tineri care au rind sancționați pentru jocurilor de noroc.— Nu vine nimeni să ce-ați dori să faceți, cum trăiți aici ?— Nimeni. Uneori rriăi dă pe ia rioi

Vă trimit sănătate

să le bune în I de asi- pen- plus. edu-

mia Vasile, 17 ani, necalificat.Cele constatate aici nu ne surprind. Faptul este cunoscut : cind nu există preocupare, cind modelele pozitive lipsesc, cînd viața tinerilor în afara uzinei, șantierului, este lăsată să se desfășoare la întimplare, atunci apar atitudini cum sint cele observate.Ne îndreptăm spre dormitoarele Uzinei 2. Intrăm fără să ne întrebe nimeni nimic. Aici aveam să aflăm de Ia tovarășul Constantin Matei, magazioner principal, că în dormitoare poate intra rește : , dorm i noapte".Felul de a gîndi al tovarășilor de aici este cel puțin ciudat. Pe de o parte, „din necesități obiective", suprimă clubul, iar pe de alta, chiar magazionerul principal declară că in fiecare noapte intră în dormitoare fără a avea dreptul „cei puțin 8—19 persoane". De unde vine ciudățenia ? Din faptul că în fiecare dormitor este afișat un regulament de funcționare care „interzice cu desăvârșire adăpostirea în camere a persoanelor străine... iar vizitele se vor face numai la club" (punctul 9). Regulamentul citat mai conține încă 17 asemenea restricții. în paranteză fie spus, pedagogia lui „nu“, văzută ca o modalitate exclusivă, este unilaterală și nu dă cele mai bune rezultate in cazul unor tineri care abia au intrat în viața muncitorească, care trebuie, prin multiple acțiuni, să fie ajutați să se integreze profesional și, mai mult decit atît, printr-o complexă muncă educativă, să fie ajutati să-și formeze profilul politico-moral. Necesitatea modelului pozitiv pe care să și-I asimileze devine cu atît mai imperioasă.— Activitate educativă în cămin ? Probabil că glumiți 1 Totul aici e un fel de n-ar mai fi — se exprimă cu amărăciune Grigore Costea, 21 de ani, galvanizator.Uzina 2. Citesc punctul șapte din planul de măsuri al comitetului de partid : „în scopul îmbunătățirii muncii cultural-educative în rîndul tinerilor nefamiliști, cazați în cămine, conducerea administrativă și comitetul sindicatului vor asigura baza materială și organizatorică a unui club cu televizor și bibliotecă volantă (la cămin și dormitoarele comune) ; șefii de secții, șefii de ateliere și maiștrii, cit și organele sindicale din secții, vor vizita periodic pe salariații din cămine". Răspund : tovarășii Olimpiu Munteanu și Iosif Pop (directorul și președintele comitetului sindical). întocmit la 30.08. 1971.Mă adresez tovarășului Iosif Pop :- Cîți " 'zitat pe
__ ?r

— Știați că, în planul de măsuri, există o sarcină care vă privește personal ?— Eu am foarte multe sarcini...Marius Zaharescu, inginer, șeful secției cu cel mai mare număr de salariați din uzină :— Cînd m-am angajat aici am stat și eu în cămin. Anul trecut i-am vizitat pe căminiști. în acest an, nu ; în ultimele 4—5 luni nu știu să se fi trecut vreo astfel de sarcină în- tr-un plan de măsuri. Problemele producției sint foarte importante...Răspunsuri asemănătoare am primit și de la inginerul Victor Bol- ileanu, adjunct al șefului secției turnătorie, și (de-a dreptul surprinzător), chiar de la tovarășul Ion Bărbat, secretarul comitetului de partid din Uzina 2.„Nu știu", „n-am fost informat", „n-am avut timp", „problemele producției sint foarte importante" — iată numai cîteva din răspunsurile prir mite din partea unor factori de răspundere din această întreprindere.— Nu există săptămînă în care eu să nu trec, cel puțin o dată pe Ia cămin și pe la dormitoare. în astfel de situații . rețin propunerile făcute de tineri, le aduc la cunoștință forurilor superioare...„Explicațiile" tovarășului Liviu Pință, secretarul comitetului U.T.C., cel care „răspunde" din partea comitetului de partid al Uzinei 2 de îndrumarea și educarea tinerilor din căminul și dormitoarele uzinei, par— confruntate cu realitatea — un basm pentru copii. Și apoi se pune întrebarea : oare nu apare și mai grav faptul că — vizitind căminul și văzînd ce lucruri se petrec acolo— n-a luat sau n-a propus măsuri ?- Nici noi nu străluceam înainte în această problemă — ne declara Ion Urzică, secretarul comitetului U.T.C. de la „Metrom". însă după discutarea în uzină a propunerilor făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 6 iulie 1971, toți am început să privim altfel munca de educație a tinerilor, nu numai în uzină, ci și în afara ei, în cămine și în dormitoarele comune. Ne-am dat seama mai bine că în cămine și dormitoare se află un teren de acțiune politico-educativă extrem de larg, de care depind multe în „recolta" noastră pe planul formării unor muncitori înaintați, cu o atitudine conștientă față de muncă și viață.— Lipta de continuitate, de permanență, iată ce dăunează cel mai mult procesului educativ ce trebuie să se desfășoare în căminele muncitorești— ne spune, autocritic, Doru Munteanu, de curînd ales secretar al Comitetului municipal Brașov al U.T.C. în pianul nostru avem acțiuni frumoase cerute de tinerii căminiști, dar, din păcate, trebuie să recunosc că au ’ cam . rămas doar in plan...Ne așteptata ca din discuția. purtată la comitetul municipal U.T.C. șă reiasă cu mai multă pregnanță hotă- rirea de a trece la fapte, de a se renunța la practica întocmirii formale a unor programe ireproșabile de activități politico-educative, dar care numai arareori au fost aplicate.Ceea’ ce trebuie să caracterizeze în primul rînd munca educativă desfășurată in căminele muncitorești trebuie să fie forța de convingere și perseverența. Cu atenție, răbdare, înțelegere, exigență, răspundere — ca într-o școală. Fiindcă căminul muncitoresc poate și trebuie să fie o școală, laolaltă cu marca școală a educației muncitorești care este uzina ; în același timp, căminul muncitoresc este și o familie. O familie care face parte, din marea familie a uzinei și care asigură căldura necesară creșterii intr-un climat muncitoresc sănătos a celei mai prețioase valori : omul nou, omul societății socialiste multilateral dezvoltate, omul civilizației socialiste.
Mircea BUNEA

Strada Pomiculturii este principala arteră de circulație și aprovizionare în cartierul Viile Fabric’ din Timișoara. Magazinele alimentare și de textile, circumscripția sanitară, căminul cultura] se află pe această stradă. Dar, după introducerea^ canalizării, strada aceasta a rămas a- tît de stricată incit circulația mașinilor este aproape imposibilă. Un autocamion împotmolit într-o groapă abia a fost scos cu două tractoare ; autocamionul care transportă laptele s-a răsturnat. S-ar potrivi să i se spună strada „împotmolirii11. Toate intervențiile cetățenilor la forurile locale pentru efectuarea s-au soldatNe adresăm ziarului, cu convingerea ------ ----î: —face lui. că publicarea sesizării îi va mai receptivi pe edilii orașu-
Semnează Dan VOICU 
și alfi 47 de cetățeni de ps 
strada Pomiculturii-Timișoara

La moara
care macină...

dintre șefii de secții au vi- căminiști în ultimul timp ?

calitatea mobilei de la băi

fabricateO expoziție organizată în- incinta C.E.I.L.-ului din . Constanța a prilejuit reprezentanților comerțului o întîlnire revelatoare cu frumusețea, utilul și bunul gust, exprimate convingător prin tipurile de mobilă proiectate și fabricate, în_ ultimii trei ani, la această întreprindere modernă a industriei lemnului. Au atras atenția, în mod deosebit, garniturile de mobilă „Pelican". ,,Tomis", „A- frodita", paturile tip „Mamaia" executate in 4 variante, cuierul de hol, setul de planșete pentru studenți - etc. Calitatea acestor produse, modul lor de realizare au determinat pe reprezentanții comerțului să contracteze chiar la fața locului întreaga producție de mobilă a anului 1972. Cererile pentru export, de asemenea, s-au triplat față de anul precedent. Conducerea întreprinderii. cu sprijinul forului tutelar, se preocupă în prezent de găsirea unor modalități în vederea lărgirii posibilităților de fabricare a sortimentelor amintite.Acest succes —. și îl numim în primul rînd al calității mobilei constănțene — relevă măsura capacității și a talentului colectivului de la acest C.E.I.L., care din anul 1967, cînd a ieșit pe poarta fabricii prima garnitură de mobilă realizată aici, a proiectat și produs pînă acum zeci de tipuri. Important este și faptul că girul producției de serie, dat cu maximă exigență, l-au primit aci numai produsele care au înmănuncheat, laolaltă, atributele unei înalte funcționalități și ale unui colorit atrăgător. Un model apreciat de mobilă, de exemplu, este garnitura „Pelican”, adecvată cu ușurință la apartamente avînd grade diferite de confort. La această unitate, pentru tipurile noi de mobilă se folosesc, de asemenea, în mai mare măsură' repere realizate din metal și mase plastice. Dorința întregului colectiv de aci este ca, în continuare, produsele livrate să ridice neîncetat ștacheta bunului renume pe care și l-au ciștigat muncitorii. inginerii și tehnicienii de la C.E.I.L.-Constanța.
Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii

tat și citeva unități comerciale, printre care magazinul „Sora", de lingă Gara de Nord și restaurantul „Lugoj", care aparține de I.A.P.L. „Perla". Neplăcut impresionat de a- titudinea reprobabilă a unor vînză- tori, atitudine străină normelor de comerț, cetățeanul a scris redacției despre neajunsurile constatate.întreprinzînd investigații la fața locului, direcția generală comercială a constatat justețea celor sesizate și a luat măsuri în consecință, măsuri enunțate în răspunsul pe

scrie țăranul cooperator Petru Petrica
din satul Cirnecea

>

I

în satele județului Vaslui

Extinderea și modernizarea rețelei comercialeDe la începutul anului pînă în prezent, în județul Vaslui au fost date în folosință 4 unități comerciale moderne, în Be- rezeni, Coroești, Cepești și Murgeni. Alte 7 unități, cu o suprafață de aproape 1000 mp, sint în stadiu de recepție. „Organizate pe principiul expunerii deschise a mărfurilor, noile magazine, cit și cele modernizate — ne spunea tovarășul V. Lupu, vicepreședinte al U.J.C.C.

Vaslt)i — asigură o mai rapidă desfacere a produselor și satisfac mai bine cerințele crescinde ale cumpărătorilor din localitățile rurale. De pildă, la Berezfini, prin darea in folosință a magazinului, unde s-a introdus sistemul expunerii libere a mărfurilor și, la anumite articole, cel al autoservirii, creșterea desfacerilor înregistrează un procent de 43. la sută, iar la TutOva de 35 la sută".

*

Gazeta la care
ez primește zilnic 

numeroase scrisori. Nu 
o dată ele sint atît de 
simplu și de emoțio
nant frumoase stilis
tic, Incit diploma mea 
de filolog, amintin- 
du-și de scrisoarea lui 
Neacșu din Cîmpu- 
lung, e pusă parcă să 
mai dea un examen 
de certitudini, să re
pete și să redescopere 
adevărul că semnele 
cele mai adinei ale 
literaturii noastre 
au izvoarele în 
străvechi scrisori 
pîrgari și țărani.

Vreau, în cele 
urmează, să vorbesc 
despre o astfel de 
scrisoare, despre în
cărcătura metaforică 
surprinzătoare conți
nută in vorbele și fra
zele ei.

Autorul scrisorii’este 
un țăran cooperator 
din satul Cirnecea, de 
lingă Oravița. Este un 
sătean în vîrstă de 
șaptezeci de ani, pen
sionar al cooperativei, 
agricole din comună. 
Se numește Petru Pe
trica. Are o bibliotecă 
de peste trei 
volume, iar 
vatru decenii 
Si-a vindut 
vacă din bătătură ca 
să-și tipărească o pie
să de teatru.

Azi are gata un vo
lum de peste 600 de 
pagini, 
poeților, 
si compozitorilor ță
rani. din Banat". Poa
te că numele și opera 
acestui țăran vă sint. 
necunoscute și poate 
că astăzi auziți .pentru 
vrima oară de ele. Cu
noașteți in schimb mă
surile de ordin social 
adoptate de conduce
rea de partid

ce

mii ' de 
cu vreo 

în urmă 
singura

„Antologia 
prozatorilor

stat, privitoare 
rirea pensiilor 
lor cooperatori, 
toarele bănești, . 
copiii, lor, la spitaliza
rea gratuită în caz de 
boală, la trimiterea 
lor in stațiuni balnea
re. E un întreg an
samblu de măsuri me
nite să ocrotească bă- 
trinețeg celor care 
și-au bătucit palmele 
pe ogor. Cei care au 
fost în 
Băile 
Btlziaș, la Moneasa. la 
Borsec, - — ■ ~
nei sau la Slavic, 
remarcat desigur 
prezența sătenilor.

Mă veți întreba, dar 
ce legătură au toate 
aceste lucruri cu ma
nuscrisele lui Petru 
Petrica din Cirnecea ? La ora asta el se află 
la Băile Herculane. A 
fost și în .1970 la băi. 
Atunci, la clubul din 
stațiune, în fața oame
nilor muncii veniți în 
concediu, acest bătrîn 
țăran cooperator a ți
nut o conferință des- 
pre... scriitorii țărani. 
Acum, înainte de a 
pleca la Băile Hercu
lane, mi-a scris aceste 
extraordinare șiruri : 
„Pe la începutul lunii 
lui august a anului, de 
lată, timp de patru 
zile, am scris înconti
nuu la un manuscris, 
iar a cincea zi dimi
neața cînd m-am scu
lat, ,m-am trezit că nu 
mai văd bine și-mi stă 
înaintea Ochilor o ne
gură groasă întocmai 
-a o poneavă (scoarță 
țărănească — n.r.) am 
contractat un surme
naj fa ochi. întristat și 
îngrijorat am mers 
imediat la Oravita la 
medici, unde am con
sultat doi, unul pentru 
tensiune, pe care mi-a 
găsit-o 14 cu 6, iar cel

la mâ- 
țărani- 
la aju- 
pentru

vara
Herculane,

asta la 
la

la Vatra Dor- 
au
Și ■

de-al doilea pe un o- 
culist, dindu-mi amin- 
doi multe sfaturi și o 
poală de medicamente 
cu care să mă tratez, 
oprindu-mă totodată 
pentru un timp oare
care de a mai scrie fi 
ceti pină cind mă voi 
face bine pe deplin. 
Acum mă găsesc și 
simțesc mai binișor 
însă ' cu vederea tot 
cam fumuroasă..."

Desigur, scriitorul 
din. mine mă îndeam
nă să mă opresc cu un 
sentiment de îneîntare 
estetică înaintea unor 
cuceritoare 
expresii 
cum sint 
groasă întocmai ca 
poneavă".

ci fruste 
metaforice 

„negura 
o 

poneavă". „poala de 
medicamente" și vede
rea „fumuroasă". Re
porterul din mine, deși 
verișor primar cu poe
tul. vrea să remarce 
faptul că bătrinul coo
perator a consultat 
gratuit doi specialiști, 
că „poala de medica
mente" nu l-a costat 
nici un ban, că țăra
nul Petru Petrica se 
află in aceste zile la 
Herculane pentru tra
tament și că el ilus
trează simplu și evi
dent măsurile de ordin 
social adoptate de 
partid și de stat pen
tru lumea de la sate. 
Frumusețea faptului 
se mărturisește de la 
sine și orice comenta
riu este, de prisos. Cu 
simplitatea lui de ti
ran (dar și de con
deier), bătrinul Petru 
Petrica ne trimite tu
turor „sănătate de la 
băi" și iată că mă gră
besc să-i strecor 
ceste rînduri o 
mă de bucurie 
recunoștință. Să 
iești, moșule !

în a- 
lacri- ?i de

Petru VINTILA

că familia respectivă nu a- vea dreptul la locuință din fondul locativ al statului. Și, în consecință, s-a cerut comitetului executiv al consiliului popular municipal și inspectoratului miliției să anuleze ordinul de repartiție și mutațiile definitive de care au beneficiat cei în cauză, deoarece au fost încălcate prevederile legale în vigoare, în urma acestui răspuns credeam că se va restabili legalitatea. Dar, la 25 iunie a.c., mă pomenesc cu o altă adresă, de data aceasta, din
reparațiilor necesare doar cu promisiuni. » RECLAMAȚII

• RĂSPUNSURI

ales cind cei aproximativ 1 600 da salariați din schimbul de zi se întorc acasă, are loc în condiții cu totul nesatisfăcătoare. Datorită slabei organizări și indisciplinei unor șoferi, la sosirea trenului, în piața gării nu se găsesc aproape niciodată suficiente autobuze. într-una din zile, tocmai cînd sosise trenul, 4 autobuze au pornit goale pe motiv că se duc la alimentare. Dar de ce nu s-âu alimentat din timp ? De obicei, la sosirea trenului nu se află în piața gării decit un autobuz de pe traseul 2, care deservește două cartiere mari ale o- rașului. Imaginați-vă cum e luat cu asalt, cîți oameni rămîn să aștepte alt autobuz despre care nu se știe cind va veni. Ne întrebăm, ce va fi cînd va veni vremea rea ?
Zamfir ZAINEA
salariat al Uzinei de țevi Roman

Un singur zidar 
și acela a plecat...

comuna noastră există o moa-în _ră pentru cereale. Dar de foarte multă vreme — nu cunoaștem din ce motive — stă celor 5 sate care sint nevoiți, din parcurgă zeci de morile din alte demersurile ce le-am făcut pe plan local, pentru a se pune din nou în funcțiune moara, nici un rilor în sperînd noastră zolvată.

închisă. Locuitorii alcătuiesc comuna această cauză, să kilometri pînă la localități. Toate
au rămas fără rezultat. Ne adresăm foru- drept și pe această cale, că pînă la urmă cererea îndreptățită va fi re-

Semnează un grup 
de 68 locuitori 
ai comunei Plâtârești, 
județul Ilfov

Regulile de comerț 
trebuie respectateFiind în trecere prin Capitală, Gheorghe Brelen, din comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin, a vizi-

care l-a trimis ziarului. „Vă facem cunoscut — ni se arată — că despre atitudinea necorespunzătoare a vânzătorilor de la raionul de lenjerie bărbați s-a discutat cu întreg colectivul magazinului „Sora". în legătură cu cele sesizate despre restaurantul „Lugoj", conducerea I.A.P.L. „Perla" a desfăcut contractul de muncă ospătarului vinovat, care nu se afla la prima abatere.
Ori e laie, ori bălaie

partea serviciului de spațiu locativ al consiliului popular municipal, cu nr. 40 965, în care scrie negru pe alb că repartizarea locuinței respective către familia Stoica Soare s-a făcut cu respectarea legislației locative în vigoare. Așa că. ilegalitatea n-a fost înlăturată, ci a nit... legală.Așa stind lucrurile, mă cine are dreptate : organul țean sau cel municipal ?
deve-întrebjude-

Am semnalat, cu cîtva timp în urmă, organelor locale, (atît la nivelul municipiului cit și al județului), că în mod ilegal s-a repartizat locuință, in municipiul Pitești, din fondul locativ al statului, soților Floarea și Stoica Soare, care locuiau la 25 km de oraș, în comuna Rătești. La sesizarea mea am primit două răspunsuri care se bat cap în cap. Direcția gospodărie comunală și locativă din cadrul Consiliului popular al județului Argeș mi-a comunicat la 13 mai 1971, prin adresa nr. 837,

Constantin FLOAREA 
comuna Poiana Lacului, 
județul Argeș

Dar cînd va veni iarna ?Ca să ajungă la locul de muncă și să revină la domiciliu, salariații de la Uzina de țevi Roman folosesc autobuzele și o garnitură de tren (din gară pină la uzină). Dacă drumul cu trenul decurge oarecum normal, călătoria cu autobuzul, mai

în urma hotărîrii luate anul trecut, într-o adunare populară, în satul nostru se construiește un magazin cu etaj. U.J.C.C. Cluj, care a contractat lucrarea, ne-a asigurat că pînă la 30 decembrie a.c. noua unitate comercială va fi terminată și dată în folosință. Dar nu va fi așa. Deși șantierul a fost deschis Încă din luna martie a.c., pină în prezent de-abia .s-a turnat fundați* și s-au ridicat stilpii de beton, care trebuie să susțină construcția. Toată vara, aici a lucrat doar un singur zidar, iar acum a plecat și acesta, pe motiv că nu are materialele necesare. Delăsarea și indiferența față de mersul de care au U.J.C.C.-Cluj, cooperativei de Ciucea, nu potcate, cu atît mai mult cu cit sătenii sint gata să contribuie prin muncă patriotică la urgentarea lucrărilor.

acestei construcții dat dovadă atit cit și conducerea consum din comuna fi cu nimic justifi
Gheorghe OROS
impiegat de mișcare C.F.R. 
satul Bucea, comuna Ciucea, 
județul Cluj
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din png. I) litate, peste o serie de răspunderi și sarcini — iar unii tovarăși au crezut, poate, că este suficient să se dea asigurări, să se ia angajamente. De aceea, sînt de acord că nu trebuie să răspundem numai cu angajamente, ci cu fapte. (Vii a- 
plauze). Este necesar să trecem la activitate practică, să acționăm fiecare în domeniul său pentru a lichida neajunsurile, pentru a face ca munca noastră politido-ideolo- gică, de formare a omului nou, să se ridice la nivelul rezultatelor pe care Ie avem in dezvoltarea generală a țării.De asemenea, nu putem trece cu vederea că au început să se înmulțească manifestările de carierism, de căpătuială, că, în locul grijii pentru interesele generală ale clasei muncitoare, ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii, unii încep să se îngrijească numai de ei, de familia lor. Nu e nimic rău dacă cineva se îngrijește de familia sa — noi punem, cum se știe, un accent deosebit pe dezvoltarea și întărirea familiei — dar această grijă trebuie.să se manifeste în contextul general al societății noastre și în strînsă unitate cu marea noastră familie — națiunea socialistă. Nu acceptăm și nu vom accepta conceptul mic-burghez sau burghez, individualist, că „nu mă interesează ce se întîmplă cu alții", că totul este ca „eu să-mi asigur pen-' tru familia mea cit mai mult“, chiar dacă aceasta se face în dauna altora și chiar frustrînd, mai mult sau mai puțin, societatea, deci pe alți membri ai marii noastre familii.Este necesar să vorbim și de a- ceste lucruri. De ce să ne fie rușine să le discutăm cu activul de partid ? Oare în Capitală nu sînt asemenea manifestări ? Chiar în activitatea consiliului popular municipal sînt asemenea manifestări de favoritism, de aprobare a diferitelor intervenții și parainterven- ții, de încălcarea legilor, țării noas- trejjSacă aș lua numai problema construcțiilor de locuințe, cred că am găsi sute și mii de asemenea încălcări. De ce oare să nu vorbim de ele aici, în activul de partid ? Aceasta este una din laturile principale ale răspunderii noastre, ale conștiinței și atitudinii socialiste în societate, ale eticii și echității sociale.Deci, este greu să apreciez că discuțiile de astăzi au mers la rădăcina problemelor și că au atras • atenția activului de partid asupra unor stări de lucruri a căror înlăturare trebuie să constituie o preocupare de seamă a comitetului de partid, a activului, a organizațiilor de partid, a tuturor organelor noastre de stat.în țara noastră, în rîndul opiniei publice se desfășoară o activitate intensă împotriva unor manifestări negative, antisociale, cum sînt delapidarea, furtul, favoritismul, bacșișul, parazitismul. Aceste lucruri n-au fost abordate în suficientă măsură în discuțiile purtate în cadrul plenarei noastre. De ce nu ne referim la ele ? Oare acestea nu fac parte din etică, din echitatea socialistă ? Nu ne dau de gîndit asupra felului în care desfășurăm activitatea politico-ideologică 1 Dacă am ține seama de aceste fapte, ar apărea și mai pregnant în evidență cum și-a îndeplinit rolul p.olitico-educativ Radioteleviziu- nea, ce influențe negative a avut prezentarea la televiziune — și la cinematograf — a tot felul de filme, peste care aici tovarășul Rî- peanu a trecut cu ușurință, în mod superficial, ținîndu-ne, în schimb, o lecție de estetică. Rog să nu fiu rău înțeles: apreciez mult și consider necesar că activul nostru de partid să cunoască problemele esteticii — dar nu la o ședință de activ de partid, unde trebuie să dezbatem lucrurile în mod deschis.Eu mă așteptam ca plenara noastră să fie mai combativă, să abordeze problemele într-un spirit mai concret. Este drept, au fost cîteva intervenții bune, care au ridicat probleme importante, dar peste o serie de lucruri s-a trecut superficial, ca și cînd în Capitală asemenea probleme nici nu ar exista. Cum ne putem propune să lichidăm neajunsuri despre care nu vorbim, pe care nici nu le înțelegem ? Cum putem declara că vrem să dezvoltăm activitatea noastră de educare în spiritul eticii și echității comuniste, dacă nu știm ceea ce vrem, ce ne propunem ? Eu m-am uitat și în planul de măsuri al comitetului municipal, dar nici el nu răspunde cerințelor mari ce se pun astăzi în fața organizației de partid din Capitală.Nu am auzit aici prea multe lucruri despre desfășurarea activității din învățămînt, deși în 

București sînt concentrate aproape o treime din institutele de învățămînt superior și o bună parte din. învățămîntul liceal și de cultură generală. Este adevărat — am mai vorbit despre aceasta — s-au luat un șir de măsuri, dar nu se poate spune că în Capitală lucrurile au fost soluționate și a- cum am putea să stăm liniștiți. Cu toată aprecierea bună pe care o dăm rezultatelor obținute în activitatea de învățămînt, trebuie să spunem că în acest domeniu s-au manifestat și continuă să existe neajunsuri serioase. Nu putem, trece peste lipsurile pe care le avem în acest sector — m-am referit recent la ele și nu mă mai opresc acum asupra lor — și mă așteptam ca în cadrul activului de partid asemenea probleme să fie analizate într-un mod mai concret.Pînă la urmă, putem spune că lipsurile din activitatea educativă se resimt într-o oarecare măsură și în munca organelor noastre de partid și de stat, în felul în care activiștii de partid și de stat își îndeplinesc îndatoririle pe care le au, în atitudinea lor față de avutul obștesc, față de gospodărirea întreprinderilor, a instituțiilor ce le sînt încredințate și — dacă m-aș referi la Capitală — în gospodărirea și întreținerea Capitalei. De aceea, dezbătînd problemele activității ideologice, măsurile care trebuie luate, se impune să avem în vedere și repercusiunile pe care aceste neajunsuri le au în toate sectoarele de activitate, precum și faptul că uneori sînt neglijate sau soluționate cu încetiheală problemele ridicate de masele largi populare.Iată, tovarăși, o serie de stări de lucruri negative, care arată că în activitatea politico-ideologică, în munca de formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii s-au manifestat lipsuri importante — și, dacă nu vom interveni cu toată fermitatea pentru înlăturarea lor, ele pot avea consecințe deosebit de dăunătoare, de grave asupra, activității de edificare a societății noastre socialiste. De aceea, punîndu-ne problema îmbunătățirii muncii po- litico-ideologice, a ridicării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, avem în vedere că trebuie să trecem cu hotărîre la lichidarea lipsurilor în toate sectoarele de activitate. Să facem ca organizația de partid din Capitală să fie un detașament de frunte în lupta împotriva a tot ceea ce este negativ, pentru promovarea noului, aducîn- du-și și în acest domeniu al muncii politico-educative o contribuție de seamă la activitatea partidului nostru. (Vii aplauze)Dragi tovarăși,\ Au trecut trei luni de la adoptarea hotărîrilor Comitetului Executiv privind îmbunătățirea activității ideologice-politice. După cum este cunoscut, în întreaga țară au avut loc largi dezbateri ;. se poate spune că. întregul partid și întregul nostru popor au aprobat cu însuflețire aceste măsuri, vă- zînd în ele o expresie a preocupării și grijii partidului pentru crearea celor mai bune condiții pentru mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismului. Plenarele comitetelor județene de partid, plenara Comitetului municipal București, activele de partid care au participat la aceste adunări au elaborat — așa cum veți face și dumneavoastră — programe de măsuri pentru înfăptuirea acestor sarcini.Despre importanța ridicării nivelului muncii ideologice, educative, s-a vorbit mult, s-a scris mult. Desigur, despre aceasta s-ar mai putea vorbi — și. fără îndoială că se va mai vorbi — s-ar putea scrie, și se va scrie mult. Nu va trebui să considerăm aceasta o campanie, să credem că, o dată cu încheierea adunărilor de activ- de partid și, ulterior, a plenarei Comitetului Central, am terminat cu munca ideologică și trebuie să ne apucăm de altceva. De altfel, activitatea politico-ideologică nu poate fi tratată în nici un fel ca o activitate de campanie ; nici în agricultură problemele nu se mai rezolvă în campanii, pentru că anul agricol începe de la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie, și numai acel gospodar, acel lucrător din agricultură care ține seama de a- ceasta face treabă bună. Este în sală președintele Academiei de Științe Agricole — întrebați-1 ce înseamnă agricultura de astăzi ! 
(Aplauze prelungite). Cu atît mai mult nu pot fi rezolvate în campanii problemele activității ideologice.Trebuie să înțelegem că acum sînt necesare măsuri concrete, acțiuni practice pentru a traduce în viață hotărîrile Comitetului nostru Central, programele de măsuri elaborate în acest scop de activele de partid din județe și din Capitală. 

La aceasta trebuie să concure toate forțele pe care le avem.îmi pare rău că aici nu s-a vorbit deloc de Academia de Științe Politice și Sociale, care a fost creată tocmai pentru a impulsiona, pentru a introduce un spirit nou în domeniul activității ideologice, pentru a desfășura o intensă și permanentă muncă în sfera științelor sociale. Consider că această Academie trebuie să-și facă mai puternic simțită prezența în viața noastră ideologică, în dezvoltarea gîndirii sociale din România, în clarificarea numeroaselor probleme teoretice, de principiu, încă insuficient aprofundate.Pentru rezolvarea marilor sarcini din domeniul activității ideologice este necesar să începem prin îmbunătățirea muncii comitetului municipal de partid, a comitetelor de sectoare, a activului de partid. Pînă la urmă, de felul cum aceste organisme vor acționa pentru realizarea în practică a măsurilor depind lichidarea neajunsurilor și îmbunătățirea muncii politico-ideolo- gice din Capitală.în primul rînd, biroul comitetului municipal de partid și birourile comitetelor de sectoare trebuie să fie ceva mai active. Ar trebui să se înțeleagă clar că atît comitetele de partid de sectoare cit și comitetul municipal nu sînt niște organisme reprezentative care doar participă la unele adunări sau a- probă anumite rapoarte și dări de seamă, ci sînt organisme vii de muncă, ele purtînd răspunderea întregii activități. Biroul este un organism executiv al comitetului. Răspunderea pentru întreaga muncă de partid din Capitală o poartă comitetul municipal — și aș putea spune că nu se simte cum trebuie prezența comitetului municipal în conducerea întregii activități de partid din București. Trebuie să începem eu aceasta, tovarăși ! Fiecare membru al comitetului municipal să înțeleagă că are obligația să ia parte activă la înfăptuirea în viață a hotărîrilor de partid și de stat în sectorul în care lucrează în Capitală.■ 'Este -necesar, de asemenea, să ridicăm rolul activului de partid. Să înțelegem că nici un comitet, că nici un om, oricît ar fi el de capabil, nu poate să soluționeze cu succes problemele pe care le are de rezolvat fără a se sprijini în munca sa pe un larg activ de partid în toate domeniile de activitate, și mai cu seamă în domeniul muncii politico-ideologice. în Capitală avem multe forțe în stare să acorde _ un ajutor uriaș comitetului municipal, dar ele nu sînt folosite cum trebuie, pentru că nu se apelează în măsură suficientă la acest activ de partid.Este, de asemenea, necesar să fie luate măsuri în vederea îmbunătățirii muncii și ridicării rolului organizațiilor de partid în toate întreprinderile și instituțiile. Atît acolo unde este prevăzut dreptul lor de control, cît și unde acest drept nu este înscris formal, organizațiile de partid poartă răspunderea pentru activitatea politico-ideologică, pentru bunul mers al instituției respective ; ele răspund de felul în care comuniștii puși în diferite munci de răspundere își îndeplinesc îndatoririle. Organizațiile de partid au obligația să tragă la răspundere, să controleze și să îndrume munca pe care comuniștii o desfășoară în toate sectoarele de activitate.Realizarea măsurilor de îmbunătățire a învățămîntului de partid, a activității politice de masă, a întregii munci ideologice nu este posibilă decît cu participarea largă a tuturor comuniștilor. Numai în măsura în care comitetul municipal de partid va ști să unească eforturile acestui detașament uriaș de 211 000 de comuniști, va putea într-adevăr să obțină rezultate bune în activitatea sa. Eu cunosc bine organizația de partid din Capitală, știu ce forțe are și sînt convins că, acționînd cu fermitate, comuniștii din București vor putea să țichideze într-un scurt timp neajunsurile care s-au manifestat. Să facem ca Bucureștiul, capitala patriei noastre, să devină și din punct de vedere al activității politice-ideologice un puternic centru care să influențeze întreaga țară ! (Aplauze prelungite).3” Este necesar să dezbatem foarte serios problemele politicii partidului și statului nostru, diferitele fenomene noi care apar în viața socială, spre a Ie face înțelese de membrii de partid, de toți cetățenii patriei noastre. Pînă la urmă, vorbind de activitatea ideologică, este necesar să asigurăm tocmai înțelegerea fenomenelor noi, pentru a ști ce poziție trebuie să adoptăm față de ele.Este îmbucurător că problemele generale ale politicii, inclusiv ale politicii externe, sînt bine înțelese ; dar sînt și o serie de alte fenomene

— ce apar continuu în viața societății noastre — care nu sînt aprofundate ; nu ne oprim suficient a- supra lor, nu le dezbatem îndeajuns în partid și în instituțiile noastre, nu înarmăm în măsura cuvenită pe comuniști, pe oamenii muncii cu înțelegerea clară a transformării societății, pentru a putea fi astfel participanți conștienți, activi, la făurirea noii orînduiri sociale. M-am referit la unele din a- ceste probleme cu prilejul întîlni- rii cu activul de bază din iulie și nu doresc să mă opresc acum asupra lor. Vorbind de activitatea ideologică, țrebuie să pornim de la aceste probleme, ele trebuie să stea în centrul învățămîntului de partid, al tuturor formelor muncii ideologice. Vreau să menționez și cu această ocazie că munca de însușire a unei educații înaintate, comuniste, este vastă, multilaterală, ea însemnînd însușirea a tot ce a creat mai ' bun, mai valoros cunoașterea umană.Este oare astăzi posibil progresul societății fără fizică, fără bio;. logie, fără chimie — ca să nu mai enumăî1-?ntTCS' ramuri ale științei ? Este de înțeles pentru toată lumea că educația, formarea conștiinței socialiste presupun tocmai cunoașterea cuceririlor științei înaintate. Numai înțelegerea și cunoașterea marilor descoperiri ale omului, însușirea noilor cuceriri ale științei— care, în epoca actuală, a revoluției tehnico-științifice, transformă radical întreaga omenire, modul de a înțelege diferitele fenomene sociale — vor putea să dea omului înaintat orizontul de care avem noi nevoie, o conștiință comunistă. Eu aș putea spune că a- ceasta este o cerință generală pentru toate sectoarele, inclusiv pentru cele ale creației literar-artis- tice. Numai înțelegerea implicațiilor mari ale revoluției tehnico- științifice asupra dezvoltării sociale va putea să dea omului de artă, de literatură, de muzică, dimensiunea nouă, perspectiva nouă a viitorului și îl va putea pune în condiția de a crea, corespunzător epocii în care trăiește, cerințelor 'viitorului spre care se îndreaptă omenirea' Vorbind, deci, de activitatea de ridicare a conștiinței generale a societății noastre, trebuie totuși să începem cu științele de bază, care dau adevărata conștiință a omului despre capacitatea lui, despre faptul că în el stă acea forță în stare să modifice, să transforme natura, dar și șă se transforme pe el insuși, cum arătau Marx și Engels. Aș putea spune că una din lipsurile noastre în activitatea ideologică o constituie tocmai faptul că nu suficient și nu în măsura corespunzătoare înarmăm societatea, membrii societății, tine-"Tetul nostru mai cu seamă, cu înțelegerea acestor realități.în al doilea rînd, este necesar totuși să se înțeleagă — deși, într-adevăr, s-ar părea că de mult s-a înțeles în întreaga lume acest adevăr — că factorul principal în societate îl constituie munca și că, pină la urmă, așa cum spunea Engels, chiar și omul este rezultatul muncii. Prezentul omului este rezultatul muncii, viitorul omului va fi rezultatul muncii — desigur, munca amplificată cu toate cunoștințele și descoperirile tehnicii. Deci, pînă la urmă, munca rămîne factorul de bază al educației, al formării omului, al progresului social. La noi sînt oameni care nu înțeleg nici măcar acest adevăr elementar, care consideră munca o corvoadă, o rușine, ceva nedemn de ei. O lipsă a învățămîntului nostru constă și în felul în care această problemă fundamentală este abordată din punct de vedere filozofic, teoretic, pentru a fi cît mai bine înțeleasă.Este, de asemenea, necesară lupta împotriva concepțiilor filozofice retrograde. Lumea s-a dezvoltat în confruntarea dintre diferite concepții despre viață, ea se va dezvolta și în viitor în această confruntare. Dezvoltarea societății demonstrează zi de zi, ceas de ceas, minut de minut — pentru că astăzi cuceririle științei sînt de o asemenea amploare incit nu este minut sau chiar secundă în care să nu apară pe plan universal o cucerire științifică — justețea concepției materialist-dialectice despre viață și despre societate. Aceasta nu înseamnă însă că dezvoltarea materialismului dialectic și istoric a fost încheiată și că de acum ne putem mulțumi să repetăm niște adevăruri generale — cum fac unii din filozofii noștri. Este necesar să acționăm pentru dezvoltarea și îmbogățirea concepției noastre despre lume cu noile cuceriri, pentru a o ridica la dimensiunile noi ale cunoașterii științei și nu de a ne închina în fața unor citate și a unor date învechite. Materialismul dialectic și istoric creează premisele pentru a înțelege mai bine procesul dezvoltării sociale, feno

menele noi, pentru a interpreta realitatea, pentru a acționa în vederea transformării societății și a omului. Nu aș putea spune că sîn- tem mulțumiți de felul în care realizăm acest lucru, lată — ca să nu merg mai departe — unele aspecte asupra cărora este necesar să ne oprim, confruntînd părerile, pentru a găsi căile în vederea dezvoltării societății noastre.In acest spirit trebuie privite și activitatea și locul uniunilor de creatori. Societatea noastră are nevoie de muzică, de poezie, de pictură, de teatru. în viitor, cred că vom avea nevoie de și mai multă muzică, de și mai multă poezie ; omul va avea mai mult timp liber, va simți și mai mult nevoia îmbogățirii sale spirituale. Trebuie r însă să ne punem întrebarea: ce' fel de artă și ce fel de literatură oferim societății ? Asupra acestor lucruri am discutat de multe ori. în principiu, toată lumea este de acord — poate cu unele mici excepții să se realizeze o artă corespunzătoare necesităților societății noastre. Cînd se trece la traducerea în fapt a acestui deziderat, se vede că înțelegerea sa este foarte diferită. De aceea, comitetul municipal, organizațiile de partid din uniunile de creație au datoria de a clarifica mai bine teoretic, principial, problemele ideologice ale artei, astfel ca toți creatorii să ajungă la același mod de înțelegere a valorii sociale educative a artei, rămînînd, bineînțeles, ca fiecare să scrie, să picteze sau să compună corespunzător capacității și talentului său, în forma pe care o crede cea mai potrivită. Fără îndoială, societatea prezentă și viitoare, ca și cea trecută, are nevoie de tot felul de lucrări de artă. Dacă vorbim de literatură, de pildă, un rol educativ important au poeziile patriotice, poeziile politice — așa-numitele „poezii manifest" ; dar în aceeași măsură cititorii apreciază poezia filozofică, precum și poezia de dragoste Sau pastelul. £>tiț.i cu toții cu cită sensibilitate a descris Coșbuc în poezia sa viața satului. Este adevărat, pe .alocuri el a. idealizat ...realitățile din vremea sa'. Dar oară-%ăfel,l'de': astăzi nu may.’jibpte oferi poetului subiecte de inspirație ? Nu e vorba, desigur, de a scrie la fel ca George Coșbuc, ci este vorba ca poetul de azi să se a- plece cu aceeași dragoste, cu aceeași înțelegere asupra . acestei lumi, în care societatea noastră a produs u- riașe schimbări revoluționare. A- cesta este numai un exemplu, dar viața poporului este infinită în diversitatea ei. Așa concepem să fie și arfa. Eminescu însuși a scris și poezie filozofică, și revoluționară, și'patriotică, și poezie de dragoste. Vedeți, el nu a fost exclusivist. 
(Aplauze). Dar, indiferent ce a scris, oricine înțelege ce a vrut să spună ! (Aplauze). Și cînd a reflectat asupra marilor probleme ale existenței, și cînd a cîntat iubirea, a scris pe înțelesul tuturor, într-un limbaj 'poetic care face plăcere oricui. (Aplauze). Toate lucrările literare și artistice clasice, care la noi sînt difuzate pe scară largă, fie că tratează teme de mare profunzime sau teme mai,minore, sînt scrise astfel incit să poată fi înțelese, să poată da o anumită satisfacție estetică cititorului, privitorului sau ascultătorului. De ce oare astăzi unii creatori ignoră acest lucru ?Cititorii din țara noastră sînt, de asemenea, în drept să se întrebe : prin ce trebuie să se manifeste arta românească ? Prin ce oare s-au remarcat în trecut și trebuie să se remarce creatorii noștri ? Prin copierea și imitarea a ceea ce se face în străinătate, sau prin redarea vieții, a realităților poporului nostru ? De unde trebuie să se inspire un scriitor, un om de artă ? Eminescu a răspuns la această întrebare în „Scrisoarea a III-a“ : „Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelei". Intr-adevăr, tovarăși, nu de pe Calea Victoriei, de la cafenea, se pot scrie romane, poezii și piese de teatru valoroase, ci trăind în mijlocul poporului, în mijlocul clasei muncitoare, al țărănimii, intelectualității, acolo unde clocotește viața. (Aplauze prelun
gite). Și dacă mari scriitori ca Eminescu nu admiteau ideea că geniile se nasc în cafenele, cu atît mai mult nu putem accepta asemenea concepții în societatea socialistă. Este străină filozofiei noastre mar- xist-leniniste teoria că arta poate fi scrisă de oameni care, trăind departe de viață, înțeleg viața mai bine decît ceilalți muritori. (A- plauze). De unde îi poate veni a- ceastă înțelegere unui om care ignoră realitatea pămînteană ? Din cer ? Asemenea creatori care nesocotesc și nu înțeleg viața de pe pămînt nu au ce căuta în partidul nostru și nici în uniunile de creatori. (Aplauze).. Eu sînt de acord cu libertatea de creație a artistului. Dar și societatea este liberă să a- leagă ceea ce-i place. Pe scenele noastre, în librăriile noastre nu

nul, omul potrivit Ia locul potrivit, în orice sector de activitate astăzi poate lucra un om, mîine altul. Acestea sînt legile democrației socialiste. De ce trebuie să se simtă cineva jignit cînd este criticat că nu a lucrat prea bine, că trebuie să muncească mai bine acolo unde este pus ? Aceasta este valabil și pentru ministru, pentru directorul de fabrică, pentru primii secretari, inclusiv pentru secretarul general al partidului — pentru toată lumea, tovarăși ! Putem rămîne în munca pe care ne-au încredințat-o partidul și poporul numai în măsura în care ne îndeplinim sarcinile, în măsura în care servim poporul ! 'Nu trebuie să ne închinăm în fața nimănui, numai în fața poporului. (Aplauze puternice, în
delungate).Iată, tovarăși, o serie de aspecte ale activității noastre ideologice- educative, ale muncii organelor și organizațiilor de partid în diferite sectoare de activitate, pe care trebuie să le discutăm mai deschis. Dacă trecem cu vederea peste neajunsuri dorind să menajăm a- numite susceptibilități, dăunăm însăși muncii, dezvoltării noastre, în felul acesta facem un rău și acelora care comit greșeli, care nu-și îndeplinesc obligațiile. Ne- criticîndu-i la timp, încep să se considere infailibili, să creadă că pot face ce vor, că nimeni nu se poate atinge de ei. în felul acesta facem rău și societății, mersului nostru înainte. Trebuie să înțelegem că numai dezbătînd și abordînd deschis problemele vieții noastre sociale — atît ceea ce este bun, cît și ceea ce este rău — trăgînd învățămintele necesare pentru munca de viitor, putem asigura mersul nostru înainte. Am spus Ia început că aceasta constituie caracteristica de bază a societății noastre, a partidului nostru — și trebuie ca ea să devină caracteristica de zi de zi a activității în toate domeniile ; atunci, multe neajunsu:- ’aspre care am discutat astăzi i or mai exista. Mersul nostru îna o va fi de o mie de ori-mai rapid,., yu, rezultate mai,., bune și-astfel vom reuși să asigurăm înfăptuita atît ■«'programului elaborat de' Congresul al X-lea cît și a programelor de viitor privind ridicarea patriei noastre pe noi culmi, pe culmile comunismului. (Aplauze puternice).Nu doresc să mă opresc asupra ‘’problemelor internaționale, pe care le-am dezbătut nu o dată pe larg ; m-am referit la ele recent, la adunarea cu prilejul deschiderii anului de învățămînt. Este cunoscută politica noastră internă și externă. Faptele demonstrează că politica internațională a partidului și statului nostru corespunde pe deplin atît intereselor naționale ale poporului român, cît și cauzei socialisniului și păcii în lume. Zi de zi, evenimentele confirmă justețea politicii noastre internaționale ; zi de zi, viața atestă că numai acționînd pentru depășirea divergențelor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, militî-nd pentru u- nitatea lor, servim cauza socialismului și comunismului — atît la noi în țară, cit și pe plan internațional ; zi de zi, faptele demonstrează că numai aplici nd în relațiile cu toate statele principiile independenței, suveranității naționale, ale neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale, putem contribui la instaurarea în lume a unei politici de pace și colaborare între popoare. Aceasta este politica partidului nostru, aceasta este politica pe care o vom continua cu toată fermitatea, pentru că ea constituie o necesitate a dezvoltării sociale de astăzi ! (Aplauze puternice, pre
lungite)Avem în fața noastră un minunat program de dezvoltare a societății socialiste românești, un program de politică internațională. Avem un partid puternic și unit, întregul popor înfăptuiește neabătut politica partidului comunist, convins că aceasta corespunde intereselor șale vitale, viitorului națiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice)îmi exprim convingerea că organizația de partid a Capitalei, comuniștii, toți oamenii muncii din București nu vor precupeți nici un efort pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-Iea al partidului. (Aplauze prelungite)Urez activului de partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Capitală succese tot mai mari în toate domeniile de activitate. Vă doresc multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, urale și ovații. 
Se scandează : „Ceaușescu, P.C.R.". 
Cei prezenți ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

trebuie Să-și facă loc ceea ce societatea consideră că nu servește intereselor sale. Libertatea trebuie înțeleasă în complexitatea ei dialectică, ce, înglobează atît interesele individului, cît și intereselecolectivității sociale. Altfel, setransformă în anarhie. Libertate înseamnă a înțelege necesitățilesocietății și a acționa în sensul intereselor societății, ale națiunii tale. Aceasta înseamnă să fii cu' adevărat liber ! (Aplauze prelun
gite).M-am referit la toate acestea pentru a înțelege bine că atît comitetul municipal de partid, cît și organizațiile de partid trebuie să-și îndeplinească atribuțiunile pe care le au, să acționeze cu hotărîre în acest sens. Aceste probleme trebuie soluționate printr-o muncă politică intensă, nu recurgînd la măsuri administrative. Nu este vorba de nici un fej de întoarcere la trecut. Am răspuns la aceasta încă acum trei luni. Noi vrem să creăm viitorul și nu putem crea viitorul cu oameni care ne trag înapoi — în trecutul întunecat — care vor să ne rupă de societate, cu oameni care nu-și înțeleg nici rostul lor pe lume. Noi putem crea viitorul numai cu oameni care înțeleg sensul dezvoltării sociale, care sînt hotărîți să meargă înainte, împreună cu partidul, spre făurirea comunismului în România. (Aplauze puternice). A- tunci cînd vorbim de necesitatea aplicării în literatură a concepțiilor noastre despre lume, cînd vorbim despre umanismul socialist — care pune în centrul întregii activități sociale omul, ridicarea sa spirituală și materială, fericirea sa — aceasta nu înseamnă întoarcere la trecut ! Trecutul este reprezentat de acei care vor să excludă — din literatură, din artă — omul, viața, creația, aspirațiile sale, care vor să ne tragă înapoi spre literatura retrogradă a evului mediu. Ce noutate reprezintă arta ruptă de preocupările omenești ? Asemenea teorii retrograde au existat în trecut, în t toate ..epocile istorice. Cei care gîn- desc astfel vor să ne întoarcă îhă-' poi, nu acei care ne cheamă spre o artă' pusă ;în slujba poporului, a câ- od munismului, a fericirii omului. De o asemenea literatură, de o asemenea artă militantă are nevoie poporul nostru. (Aplauze puternice).în dezvoltarea sănătoasă a vieții spirituale a poporului nostru un rol important are Consiliul Culturii și Educației Socialiste, recent creat. Consiliul Culturii și Educației Socialiste va trebui să-și îndeplinească sarcinile mari care i-au fost încredințate de partid, să lichideze lipsurile existente în trecut în îndrumarea vieții cultural-artistice din țara noastră, să joace un rol activ în crearea unei culturi socialiste care să contribuie Ia elevarea morală a oamenilor, la educarea lor în spirit revoluționar.Noi am criticat și vom critica abuzurile, inechitățile sociale, ilegalitățile. Nu le vom admite și vom acționa cu hotărîre împotriva oricui ar încerca să promoveze asemenea stări de lucruri. Socialismul, democrația socialistă presupun respectarea riguroasă a legilor, a legalității, participarea conștientă, activă, a omului la conducerea societății. asigurarea condițiilor ca cetățenii să-și spună părerea în toate problemele. Dar problemele noastre sînt și problemele artei și literaturii, problemele generale ale culturii. Arta, literatura, învățămîntul, televiziunea, radioul nu constituie probleme doar ale celor care lucrează în aceste domenii, ci ale întregii societăți. Cei care activează în sferele respective sînt funcționarii societății — cum spuneau Marx și Engels. Ei nu sînt proprietarii școlilor, radioteleviziu- nii, ai revistelor sau editurilor, ai uniunilor de creație. Ei sînt reprezentanții și slujitorii societății, ei trebuie să servească poporul. A- ceasta este concepția despre democrația socialistă, în acest spirit trebuie să realizăm democrația în societatea noastră I Aceasta nu înseamnă întoarcere la trecut, ci — dimpotrivă — înaintare spre viitor.M-am referit la aceste probleme pentru că și aici s-a spus că unii nu înțeleg bine ce înseamnă trecutul și ce înseamnă viitorul. Probabil că va trebui să discutăm mai mult și despre aceasta, deoarece unii, vorbind de viitor, se gîndesc la trecut. Și, vrînd cîteodată chiar să servească viitorul, prin faptul că nu înțeleg din punct de vedere filozofic, principial, problemele, în fond servesc trecutul. De aceea trebuie să discutăm deschis toate aceste lucruri, fără să. se supere nimeni. Aceasta este democrația socialistă ! Nu putem închide ochii in fața realităților ! Să dezbatem deschis toate problemele, cu scopul de a lichida neajunsurile, de a îmbunătăți munca, pu- nînd, totodată, cum spune româ
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Mult timp, la uzina mecanică , material rulant „Grivița roșie" Capitală, problema-problemelor a neritmicitatea producției : proape fiecare lună în a IÎI-a se realiza 60—70 la sută din volumul producției marfă. La ședința din iunie a.c. a comitetului de direcție al uzinei, ritmicitatea fabricației a fost din nou adusă în discuție. Unii vorbitori — printre care și cadre de conducere din întreprindere — au recurs din nou la vechiul argument : „învinuirea" beneficiarilor, care nu au predat ritmic vagoanele pentru .reparații.— Aceasta este o cauză, într-ade- văr — a intervenit Stan Dumitru, reprezentant al salariaților în comitetul de direcție al uzinei. Dar de ce să trecem cu vederea defecțiunile propriei noastre activități ? Cînd o serie de muncitori norma de acord, a activitate urmărită fiindcă... ză în acord — cind nu s-a mai verificat stadiul pregătirii profesionale a torilor, cînd se depune cientă pentru generalizarea lui II și extinderea schimbului III, cînd se înregistrează întîr- zieri de la program, iar ordinea firească a fazelor de lucru nu este, de multe ori, respectată, nu ne putem aștepta la o ritmicitate ideală a producției.în același sens au vorbit atunci și alți reprezentanți ai salariaților în comitetul de direcție, la propunerea lor a- doptindu-se un plan de măsuri prin care se viza rezolvarea blemei. dovedit departe a.c., în zat 31 planificată, în decada la sută, 101,6 la sută (cît a fost’ indicele de îndeplinire a prevederilor de plan lunare) — în decada a IlI-a.Alt exemplu edificator. Cu citeva ■ luni în urmă, în comitetul de direcție al fabricii de încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală s-a analizat nivelul costurilor de fabricație. Cu a- ceastă ocazie, au fost inițiate o seamă de măsuri avînd. drept scop reducerea prețului de ..cost al producției. Printre altele, Ion Olteanu, u- nul din reprezentanții salariaților in direcție al fabricii, a una din operațiile de a încălțămintei, prin procesului tehnologic, muncitori să fie elibe-

de din fosta-indecada

nu-și realizeazămuncă — mai ales cei în cărornu etocmailucrea-

specialiști cu înaltă calificare din unități, din comitetele de direcție fac parte și reprezentanți ai salariaților Prin natura muncii lor, a- ceștia se află în „clocotul" producției ; ei au astfel posibilitatea de a cunoaște cel mai bine realitățile, cele mai mici unghere ale producției, de a-și consulta permanent tovarășii de muncă în toate problemele vieții e- conomice și sociale din întreprindere, de a-și contura o opinie pe care s-o exprime in fața comitetului de direcție. Tocmai consultarea efectivă a cit mai mulți oameni Ia formularea unui punct de vedere realist dă greutate cuvîntului acestora în comitetul de direcție, întărește spiritul muncitoresc în conducerea treburilor ințrcprinderii.Nu am insista asupra rolului reprezentanților salariaților în comitetul de direcție dacă nu ar mai fi întreprinderi în care aceștia nu reu

se reflecte fidel consumurile de materiale, s-a constatat că prețul de cost planificat al producției a fost depășit cu aproape patru milioane de lei. Cu această ocazie, evoluția cheltuielilor de producție a apărut ea problemă de urgență pe agenda comitetului de direcție ; au avut loc discuții, au luat cuvintul și și-au spus părerea și reprezentanții salariaților. Dar de ce așa de tîrziu ? Cum au putut ignoră faptul — pentru a nu ne opri decît asupra unui singur exemplu — ca într-un trimestru să se re- buteze piese de peste 800 000 de lei (și aici este vorba numai de cele înregistrate), datorită muncii lipsite de răspundere în unele din secțiile de producție ?E adevărat că Ilie Marghidan, Gheorghe Zaharescu, Petre Grecu sau Ilie Răduță — reprezentanții salariaților în comitetul de direcție ăl acestei mari uzine din Găești — sînt

lucră- nu sufi- stăruințăschimbu-
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în organul de conducere 
colectivă a întreprinderii?
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ACTIVĂ, NU PREZENTA FORMALĂ, DECORATIVĂ !

pro- Aplicate, rapid eficiența : nu ' mai decît augustdecada a reali-la șuti producția
a Ii-a 32 iar diferența pînă la

măsurile și-au

comitetul de propus ca, la confecționare îmbunătățirea un număr de rați și dirijați către alte sectoare de producție ale unității.'„In acest fel se va obține o importantă economie fa cheltuielile cu manopera, iar indicele productivității muncii va crește" — a arătat el. Propunerea a fost a- doptată de comitetul de direcție, iar măsura s-a aplicat în practică. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate : in fiecare lună se obțin economii de aproape zece mii lei la prețul de cost al producției.Am prezentat doar două împrejurări, două situații care reliefează contribuția importantă pe care reprezentanții salariaților în comitetul de direcție o pot aduce la bunul mers, al activității întreprinderii. Asemenea exemple sînt nenumărate, în sute și sute de unități industriale. Ele dovedesc că constituirea comitetelor de direcție - ca organe de conducere colectivă a întreprinderilor și organizațiilor economice — reprezintă un cadru organizatoric favorabil afirmării și adincirii democrației economice, participării efective a reprezentanților salariaților Ia elaborarea și’ adoptarea măsurilor menite să asigure îndeplinirea și depășirea indicatorilor plan. După cum se știe, alături de șefii unor compartimente de muncă, importante secții de producție, de
de

de conducători ai celor mai

șesc să-și îndeplinească mandatul în cele' mai bune condiții. Un exemplu in acest sens îl constituie Uzina de piese de schimb și reparații de utilaj chimic din Găești. în citeva dintre secțiile principale ale acestei tinere unități industriale, am întrebat pe' mai mulți muncitori : știți cine vă . reprezintă în comitetul de direcție al întreprinderii 1 Cazangii Ilie Gheorghe, Nicolae Alexandru, strungarul Ion Necșoiu ne-au răspuns printr-o totală tăcere.Oare, în uzina din Găești, reprezentanții salariaților în comitetul de direcție sînt niște anonimi ? în calitatea pe care o au, ei nu mai sînt dpar simpli strungari, turnători sau lăcătuși, ci au devenit reprezentanții celorlalte sute și sute de salariați din întreprindere. In folosul exercitării depline a atribuțiilor ce le revin se impune ca aceștia să fie bine cunos- cuți de marea masă a salariaților și, totodată, să fie, ei înșiși, buni cunoscători a tot ceea ce se petrece în jurul lor, în ateliere, in secții, să sesizeze neajunsurile din producție și, totodată, să caute neobosiți măsurile de eliminare a deficiențelor. Cum poți să participi la conducerea întreprinderii dacă nu cunoști în activitatea de la fiecare loc că ? Numai exercitîndu-ți mandatul devii cunoscut și in rindul salariaților. Astfel problema, din investigațiile întreprinse se desprinde clar că la Uzina de piese de schimb și reparații de utilaj chimic din Găești reprezentanții salariaților în comitetul de direcție sînt departe de a-și exercita cum trebuie mandatul ce le-a fost încredințat.Că lucrurile stau așa o confirmă și alte fapte : reprezentanții salariaților în comitetul de direcție ar fi trebuit să fie printre primii care să tragă „semnalul de alarmă" în legătură cu consumarea,.uneori la voia întîmplă- rii, a unor cantități de materii prime și materiale ; datorită deficiențelor grave ce au stăruit în sistemul de evidență al uzinei, diferite comenzi se executau fără ca din acte să rezulte consumul de materiale, iveală abia ceva de zile.

amănunt de mun- efectiv apreciat pusă

vreunei cantități Eroarea a ieșit în urmă cu o lună cînd, încercîndu-se la Și să

toți fruntași In muncă. Trebuie însă să se înțeleagă că pentru ei, ca reprezentanți ai salariaților în comitetul de direcție, a fi exemplu în producție nu e suficient. Ca reprezentanți ai salariaților, lor li se cere mult mai mult. în nici un caz nu trebuie să se mulțumească cu o poziție secundară, decorativă sau de pasivitate, atunci cînd în comitetul de direcție se discută și se hotărăsc problemele majore ale activității productive, atunci cînd in întreprindere stăruie încă deficiențe în domeniul organizării producției și a muncii, cind rezultatele în producție și mai ales cele pe plan finapqjar nu sînt pe măsura sarcinilor și a posibilităților existente.Aducînd in discuție-cazubFouzinei din Găești, am schițat de fapt una din cauzele care determină ca opinia reprezentanților salariaților în comitetul de direcție să nu aibă „greutate" : reținerea, neangajarea acestora în onorarea mandatului ce le-a fost încredințat de colectiv. Dar autoritatea reprezentanților salariaților este în egală măsură lezată și atunci cînd cuvintul acestora nu este ascultat în comitetul de direcție. La Fabrica de frigidere din Găești, Constantin Dumitrache, reprezentant al salariaților in ție, ne-a spus :— Se pare că lui de direcție al azi nu s-a încetățenit un stil corespunzător de muncă. în general, conducerea unității nu ține seama de opinia reprezentanților salariaților. Problema-problemelor în unitatea noastră este organizarea muncii. Zilnic, muncitorii sînt mutați fără rost de la o mașină la alta, din „ordine" venite de la „o mie de șefi": hotărîrea de azi a unui inginer este infirmată mîine de cea ă altui inginer, poimîi- ne de cea a inginerului-șef și apoi... ciclul se reia. în aceste condiții, realizarea ritmică a planului de producție nu este posibilă. Am ridicat a- ceastă problemă în comitetul de direcție — dar cine m-a ascultat ? !în discuția avută cu activiști ai Comitetului orășenesc Găești al P.C.R., această stare de lucruri a fost confirmată. „La fabrica de frigidere, reprezentanților salariaților le este

comitetul de direc-în cadrul comitetu- fabricii noastre nici

rezervat rolul de oameni care aprobă hotărîrile... în unanimitate" — ne-a spus tovarășul secretar Moșteanu.Este evident că asemenea care perpetuează un stil de defectuos, trebuie înlăturate ziat. Muncitorii sînt aleși în tele de direcție nu cu o funcție decorativă. nu ca o prezență formală. Principial, cine admite că realitatea oricărui plan economic sînt oamenii, trebuie obligatoriu să admită și că realitatea oricărei măsuri privind producția să se bizuie pe priceperea și experiența celor care lucrează nemijlocit la mașini. Cunoașterea problemelor unei întreprinderi rămî- ne amputată dacă privirii de ansamblu a cadrelor de conducere nu î se adaugă și cunoașterea de detaliu, intimă, a nenumărate amănunte, care de multe ori pot schimba soarta unei decizii de ansamblu ; reprezentanții salariaților, tocmai prin cunoașterea acestor a- mănunte, pot depista rezerve interne necunoscute în cabinetele de conducere. Tocmai de aceea este necesar să se pună capăt cu fermitate oricărei tendințe de subapreciere a cuvîntului și rolului reprezentanților salariaților în comitetul de direcție. Interesul conducerilor de întreprinderi trebuie să fie acela de a obține în ședințele comitetelor de direcție nu doar o aprobare nimă", a unei decizii, ci o conlucrare fructuoasă, o confruntare deschisă a punctelor care zeze rile problemei puse în discuție și toate implicațiile ei. iar pe această bază să se asigure optimizarea hotă- rîrilor menite să îmbunătățească sistematic activitatea productivă.Rolul reprezentanților salariaților nu încetează însă o dată cu adoptarea unei hotăriri în comitetul de direcție Ei au, ca și ceilalți membri ai comitetului, datoria de a controla aplicarea acestor decizii. Deoarece este cert : capacității crescute de decizie colectivă trebuie să-i corespundă și o sporire a responsabilității atît colective, cît și personale. Oriicît de bune, de perfect fundamentate tehnic și economic ar fi deciziile, cel mai important—lucru este aplicarea și urmărirea lor în toate secțiile. în toate compartimentele, pînă la obți-, nerea eficienței scontate. Din acest ungni de vedere, în cele , doua unitul industriale din Găești situația este departe de cea firească.Participarea activă a reprezentanților salariaților la dezbaterile comitetelor de direcție și la viața colec- ’ tivelor in mijlocul cărora muncesc, pe de o parte, și valorificarea deplină de către conducerile unităților a opiniilor, ideilor și propunerilor a- cestora, pe de altă parte, reprezintă condiții esențiale pentru a asigura adoptarea în comitetele de direcție a celor mai raționale măsuri de conducere a activității economice. Și, pentru ca reprezentanții salariaților să-și îndeplinească realmente mandatul încredințat de colectiv, este absolut necesar ca organizațiile de partid din întreprinderi să facă fotul ca ei să fie bine cunoscuți de muncitori, să le dezvolte spiritul de răspundere, să-i ajute să-și biruie timiditățile. reticențele, să-și spună cuvintul cu hotărîre și răspicat atunci cînd se ia o decizie ; ele trebuie, totodată, să urmărească și să tragă la răspundere cadrele de conducere care nu creează climatul necesar pentru afirmarea cu putere a punctelor de vedere ale reprezentanților salariaților și participarea lor efectivă Ia activitatea de conducere a întreprinderii.

Victorpractici muncă ' neîntîr- comite-

„una- automată, anumite
de vedere, să anali- toate latu-
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Să grăbim ritmul 
tuturor lucrărilor agricole!
IALOMIȚA

Sămînța împrăștiată printre 

bolovani amețiți nu va da roade
In județul Ialomița, lucrările agricole de toamnă sînt în plină desfășurare. Pe drumurile Bărăganului, convoaie de camioane, tractoare cu remorci, căruțe transportă neîncetat rodul bogat. în cele mai multe unități agricole din județ se lucrează intens pentru recolta viitoare : noaptea la arat, ziua la semănat. Pină în seara zilei de 11 octombrie, griul a fost insămînțat pe 77 500 ha, ceea ce reprezintă 63 la sută din suprafața planificată.Cooperativele agricole Traianu, Mi- loșești, Roseți, Borcea, Vărăști și Su- diți au terminat semănatul griului, iar în altele această lucrare este avansată. Secretul acestor realizări constă în pregătirea din vreme a întregii suprafețe. Așa s-au petrecut lucrurile și la cooperativa agricolă Reviga, unde din cele 600 ha s-au insămînțat 420 ha, iar 100 de ha sînt gata pregătite pentru insămînțat. La cooperativa agricolă vecină, cea din Rovine, însămințările de toamnă decurg nesatisfăcător. Nu s-a semănat pînă acum nici un hectar din cele 100 prevăzute pentru orzul de toamnă, iar din cele 1 200 ha ce urmează să fie cultivate cu grîu, s-au semănat numai 765 ha. Motivele sînt multiple : pe de o parte lipsa de preocupare pentru procurarea orzului de să-

9 5mînță, pe de alta, neeliberarea la timp a suprafeței destinată a fi însămânțată cu grîu după prășitoare.Dacă pentru unele unități greșelile de anul trecut au devenit acum izvoare de învățăminte, executîndu-se lucrări de calitate superioară la pregătirea terenului și semănat, în altele, această cerință nu este respectată. La C.A.P. Bucu, nesupravegheați, tractoriștii lucrează fără ordine de lucru, iar calitatea patului germinativ este necorespunzătoare. în urma grapei, pămintul era bolovănos. O situație a- semănătoare am întilnit la C.A.P. Lupșanu. Din cele 60 de tone de să- m’ință de grîu necesară n-a fost schimbat nici un bob pentru că — afirma inginerul-șef Gheorghe Iliescu — „sămînța noastră e bună și nu merită să plătim în plus pentru schimb". Socotim că în asemenea situație, cind din cauza nerespectării indicațiilor privitoare la cultura griului asigurarea producțiilor planificate este periclitată, direcția generală agricolă trebuie să intervină prompt.La C.A.P. Cocora se pregătea terenul pentru insămînțat. Cele văzute ne-au reamintit cuvintele tov. Trif Meliton, directorul S.M.A. Grivița, rostite la consfătuirea griului de la Slobozia : „Crearea patului germinativ, care să ofere plantei posibilități

optime de dezvoltare, este determinată de îndeplinirea a două condiții: executarea unei arături de bună calitate și discuiri repetate ori de cite ori este nevoie pînă în momentul însămînțării". Cum se face pregătirea terenului la Cocora ? Tocmai cum nu trebuie executată această lucrare și cum foarte sugestiv arăta mecanizatorul Gheorghe Diculescu : „ia, amețim și noi bolovanii". Intr-adevăr, tractoristul Gheorghe Co- jocaru discuia de-a lungul arăturii și nu perpendicular cum se cere. Ca urmare, terenul era. bolovănos,, ne- uniform.Cele constatate relevă încă o dată importanța respectării cu strictețe în toate unitățile a prevederilor din planul de măsuri stabilite la consfătuirea griului. Județul Ialomița are toate condițiile ca, în acest an, să valorifice și mai bine rezervele de sporire a producției. Rămîne doar ca lipsurile semnalate să fie analizate temeinic de comitetele comunale de partid, de organizațiile de partid din cooperative și S.M.A., care să ia măsurile ce se impun în vederea e- xecutării unor lucrări de bună calitate.
Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii*

ILFOV

Unii aii termina^ iar alții abia 

au început semănatul griului
Zilele însorite din ultima vreme au favorizat efectuarea lucrărilor agricole de toamnă. Pînă la data de 11 octombrie, în cooperativele agricole din județul Ilfov a fost însămînțată cu grîu o suprafață de 72 350 ha din cele 120 000 ha planificate, iar în I.A.S. — 8 800 ha din totalul celor 22 500 ha prevăzute. Evident că pentru această dată, procentul realizărilor — 60 la sută în cooperativele agricole și 39 la sută in I.A.S. — arată că semănatul griului, secarei și orzului este mult rămas în urmă. Chiar și cifrele medii, destul de mici de altfel, ascund mari diferențe de la o unitate la alta. Astfel, in timp ce unele cooperative agricole au terminat sau sînt pe terminate cu această importantă lucrare, altele abia au început.Cpoperativele agricole Nana, N. Bălcescu, Luică, Condeești, Arțari, Răsuceni, de pildă, care au organizat bine munca și au folosit cu chibzuință toate forțele mecanice disponibile, au terminat semănatul griului. Multe alte cooperative agricole, cum sînt cele din Gîrbovi, Tăuceni, Găujani, sînt avansate cu această lucrare, în contrast cu rezultatele și eforturile depuse în aceste unități, sînt

multe alte cooperative agricole .unde semănatul griului se tărăgănează fără nici un fel de justificare. Astfel, cooperativele agricole din Bolintin Deal. Bildana, Movilița, Buftea, Vînătorii Mari, Dragomirești, Joița, Florești și altele, abia au început semănatul griului. Singura explicație care se poate da este lipsa de responsabilitate cu care privesc consiliile de conducere, specialiștii, executarea acestei importante lucrări. La cooperativa agricolă din Balotești s-au semănat numai 200 ha din cele 400 cite sînt prevăzute. O sumară trecere în revistă a felului cum este organizată munca evidențiază imediat și cauzele acestei rămîneri în urmă : două tractoare sînt defecte de multă vreme la sediul S.M.A., în marginea comunei stăteau nefolosite 2 semănători, 2 discuri, 2 remorci și alte mașini agricole. Un alt exemplu. La cooperativa agricolă Bolintin Vale, în plină campanie agricolă,
NEAMȚ

Au, n-au

din 21 de tractoare doar 14 erau v jp stare de lucru, iar celelalte 7 — defecte. în consecință, lucrările sînt mult întirziate : din 600 ha cit s-a stabilit s-au semănat cu grîu numai 330 ha. Mai mult, președintele cooperativei agricole, ing. Gheorghe Manolache, ne spune că nu mai are teren pregătit și că mai sînt de arat încă 170 ha.La Comitetul județean Ilfov al P.C.R. se afirmă că s-au luat măsuri pentru repartizarea unui număr mai mare de tractoare și mașini cooperativelor agricole rămase în urmă cu lucrările de semănat. Desigur,. este o măsură bună, dar de ce se așteaptă ajutor de la alte unități și nu se folosesc cu chibzuință forțele existente ? Este una din primele condiții pentru ca lucrările să poată fi executate Ia timp în toate cooperativele agricole.
Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteii*

în funcție de necesitățile efective, s-a stabilit că pînă la jumătatea lunii iulie a.c. să fie întocmite și aprobate toate studiile tehnico-economice, iar pînă la sfîrșitul acestui an să se realizeze integral proiectele de execuție necesare investițiilor din 1972. Or. se constată că în prezent sînt asigurate numai trei pătrimi din studiile tehnico-economice pentru lucrările nominalizate in planul de investiții al anului viitor și în jur de numai 60 la sută din proiectele de execuție referitoare la întregul plan de investiții din 1972. Printre cele mai în- tîrziate unități beneficiare de investiții în asigurarea documentațiilor tehnice pentru anul viitor se numără cele din subordinea Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor. Tocmai în a- ceste ramuri ne-am concentrat investigațiile, pentru a găsi răspuns la întrebarea : căror cauze se datorește nerespectarea termenelor de predare a documentațiilor tehnice și ce trebuie întreprins pentru a grăbi parcurgerea etapelor la capătul cărora constructorul să se afle în posesia proiectelor de execuție ?Să ne referim, mai întîi, la studiile tehnico-economice. Dacă Ia Ministerul Industriei Chimice, întîrzie- rea în asigurarea acestor studii este pusă pe seama insuficienței unor date necesare întocmirii lor — mai ales privitoare la utilaje, instalații și tehnologii din import — invocîndu-se, totodată, dificultățile ce sînt întîmpi- nate din partea unor subproiectanți, la' M.A.I A.S.A., problema-problemelor constă în desele modificări de soluții tehnologice și de amplasamente. iAceste neajunsuri nu pot fi ignorate ; dar ele nu au apărut din senin. De alffel, realist, ing. Constantin Scrîeciu, director adjunct în Ministerul Industriei Chimice, a recunoscut deschis că „baza de proiectare (n.n. : datele necesare întocmirii documentațiilor tehnice) ar fi fost asigurată dacă utilajele și instalațiile din import erau contractate din timp". Inerent, se pune însă întrebarea : cine

avea sarcina de a încheia contractele cu furnizorii externi ? Chiar unități subordonate Ministerului Industriei Chimice. Acum, explicațiile abundă, se caută justificări, argumentări. Un fapt este însă de netăgăduit : pro- iectanții nu au primit la timp datele necesare întocmirii documentațiilor tehnice, iar elaborarea acestora a fost întirziată.

sarcinilor prevăzute de reglementările în vigoare nu poate să aibă vreo justificare. Aceasta nu înseamnă că titularii și beneficiarii de investiții sînt absolviți de întîrzierea cu care au acționat pentru a obține avizarea unor studii. Dacă factorii de răspundere de la M.A.I.A.S.A. — pentru a ne referi doar Ia un singur exemplu — prezintă spre avizare sectorului de re-

cu drept de avizare a documentațiilor tehnice par să nu se fi gindit Ia aceste comandamente majore; bineînțeles, consecințele negative nu se lasă mult timp așteptate.Prima din ele este aceea că restanțele înregistrate la întocmirea, definitivarea și avizarea studiilor tehnico-economice s-au răsfrînt direct a- supra ritmului de elaborare a proiec-

Defimtivarea unor studii tehnico- economice a fost amînată luni și luni de zile și din cauza neavizării lor, in termenele stabilite, de către diverse foruri. Am reținut, de pildă, că organele Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ale Ministerului Comerțului Exterior, ale unor consilii populare județene au blocat perioade îndelungate unele studii .tehnico-economice trimise spre avizare de Ministerul Industriei Chimice ; am reținut. de asemenea, că aceleași inconveniente au apărut și pe filiera de avizare a studiilor ce privesc lucrări de investiții de la M.A.I.A.S.A. Fără îndoială, pentru cei ce trebuiâu să studieze și să avizeze documentațiile prezentate, neîndeplinirea la timp a

sort din Banca Agricolă, într-o singură zi — 2 august a.c. — 22 de studii tehnico-economice (unele dintre ele și incomplete), este explicabil ca aceste documentații tehnice să nu poată fi obținute — bineînțeles, avizate — în- tr-un interval scurt, prin care să fie posibilă recuperarea unei părți din întîrzierea i cu care au fost întocmite.Nu trebuie aduse prea multe argumente pentru a demonstra că e- laborarea 'la timp a documentațiilor tehnice pentru noile investiții reprezintă o primă premisă, de mare importanță. pentru îndeplinirea ritmică a prevederilor planului de investiții. Cum am arătat, insă, o serie de specialiști din Ministerul Industriei Chimice și M.A.I.A.S.A., din forurile

telor de execuție. La Ministerul Industriei Chimice, de exemplu, se prelimina că, pînă la sfîrșitul anului în curs, constructorilor li se va asigura doar 86.4 la sulă din proiectele de execuție ale investițiilor prevăzute pentru anul viitor.— Activitatea constructorilor nu va fi afectată de faptul că nu au acoperit integral, din prima zi a lui 1972, planul de producție cu proiecte de execuție — a precizat ing. Victor Sa- moilă, șef de serviciu in Ministerul Industriei Chimice.Cu totul altul este punctul de vedere al constructorilor.— Titularii și beneficiarii lucrărilor incluse în planul nostru de producție trebuie să țină seama că din

documentația tehnică ce ne-au pus-o la dispoziție, „executabilul", cum spunem noi, constructorii, considerat în funcție de ordinea fazelor de lucru și de posibilitățile noastre de execuție, este mult prea redus — a ținut să precizeze ing. Ara Tacorian, șef de sector în Ministerul Construcțiilor Industriale Apoi, nu trebuie uitat că nedispunînd din vreme de proiectele de execuție, sintem în imposibilitatea de a ne aproviziona la timpul o- portun cu materialele necesare producției planificate.Considerăm că faptele expuse oferă suficientă substanță pentru a trage o serie de concluzii. în momentul de față, în centrul preocupărilor titularilor și beneficiarilor de investiții, ale proiectanților, trebuie să se afle intensificarea eforturilor în scopul accelerării elaborării documentațiilor tehnice necesare investițiilor pe anul care vine. Pentru aceasta, ar putea fi luată în seamă soluția detașării unor specialiști, tehnicieni din unitățile beneficiare de investiții în institutele de proiectări, care să se alăture proiectanților în aceste luni de „vîrf", rămase pînă la sfîrșitul anului în curs. De asemenea, in organizațiile de proiectare este necesar ca toate forțele să fie canalizate strict în direcția elaborării și definitivării proiectelor pentru anul viitor, sistin- du-se, eventual, elaborarea unor documentații de mai mică importanță.Desigur, specialiștii organizațiilor beneficiare de investiții, ai celor de proiectare au posibilitatea de a depista și alte modalități prin care să urgenteze elaborarea documentațiilor tehnice Ei trebuie să acționeze cu toată răspunderea în acest sens, pentru că de asigurarea tuturor proiectelor cit mai repede Cu putință depinde în mare măsură începerea la timp a lucrărilor, realizarea lor ritmică pe șantiere, îndeplinirea exemplară a planului de investiții din cel de-al doilea an al actualului cincinal.
M. DANESCU 
Dan CONSTANTIN

toată ziua sînt Ea birouSăptămîna în care ne aflăm este hotărîtoare pentru încheierea însă- mînțârilor de toamnă și intensificarea recoltării porumbului. în spiritul acestei cerințe acționează majoritatea organizațiilor de partid, cadrele de conducere și tehnice, toți lucrătorii din unitățile agricole din județul Neamț. în multe cooperative agricole, printre care cele din Țibucani, Păstrăveni, Săbăoani^ Grumezești și altele, s-a trecut la tăiatul cocenilor cu știuleți și la clădirea de glugi pe' marginea tarlalelor sau în arii special amfenajate. în felul acesta se asigură un front.de lucru corespunzător pentru insămînțări. iar forța de muncă poate fi folosită mai judicios la depănușatul și transportul producției la bazele de recepție. Ca urmare, pînă la 11 octombrie, în coopera-' tivele agricole din județul Neamț porumbul a fost recoltat de pe 14 400 ha, ceea ce reprezintă 37 la sută din suprafață.Comitetul județean de partid, organele agricole județene au luat toate măsurile ca în săptămîna aceasta recoltatul să fie intensificat în toate unitățile. Cu ocazia raidului efectuai am constatat eficiența acestor măsuri în multe cooperative a- gricole. La cooperativa agricolă din Dumbrava Roșie, de pildă, lucrau sute de cooperatori la recoltarea porumbului. Pînă acum ei au strîns recolta de pe 140 ha din cele 480 ocupate cu porumb. Cooperatorii erau însă nemulțumiți de faptul că nu puteau efectua în ritm susținut transportul recoltei din cîmp. datorită slabei. organizări a muncii la baza de recepție. La această bază, din lipsă de preocupare pentru eliberarea căilor de acces spre depozite și asigurarea unui număr corespunzător de guri de descărcare, au loc frecvente „gîtuiri" ale transportului, unele mașini așteaptă și cite două ore pentru a le

veni rîndul la descărcat sau pentru 
a putea ieși din incinta bazei.Rezultatele din multe cooperative sint sub posibilități pentru că forța de muncă și mijloacele mecanice nu sînt suficient de bine organizate și folosite. Bunăoară, la cooperativele agricole din Dochia, Tămășeni, Ză- nești și altele, ritmul de lucru la recoltat este de numai 5—12 ha pe zi.în tarlaua „Moara nouă", aparți- nind cooperativei agricole din Podo- leni, spre exemplu, in ziua de li octombrie s-au prezentat la recoltat numai 6 cooperatori, dar și aceștia la ora 9,30. Așa după cum ne-au declarat cooperatoarele Olga Archip și Frăsina Macovei, situația se datorește consiliului de conducere, care a- bia în cursul dimineții respective și-a adus aminte că trebuie să trimită ceva forțe și la recoltatul porumbului. De asemenea, la cooperativa agricolă din Zănești, porumbul a fost recoltat numai de pe 45 ha din cele 700 ha cultivate. înconjurat de vraful de hirtii, Dumitru Lupescu, contabilul unității, deși membru al consiliului de conducere, nici nu cunoștea dacă a început această lucrare, spunîndu-ne că de o asemenea treabă se ocupă inginerul agronom, care este și președinte. Tov. Dorin Georgescu, director general al direcției generale agricole județene, ne-a confirmat că a- cesta nu este un caz singular, că și in alte cooperative agricole unele cadre de conducere își fac de lucru prin birouri, lăsînd munca din cîmp mai mult pe seama specialiștilor sau a brigadierilor.Aceste citeva exemple vin să confirme că în județul Neamț sînt necesare. in continuare, măsuri urgente pentru ca, paralel cu celelalte lucrări de sezon, și recoltatul porumbului să se desfășoare intr-un ritm mai susținut.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

front.de


SCINTEIA — miercuri 13 octombrie 1971
I ■ .

PAGINA 5

entru că ne stimăm
reciproc, sîntem neîngăduitori

lăbiciunile noastre

activitate ale județului Vaslui au nevoie de asemenea tineri. Aici sint multiple posibilități de afirmare ; există și un teren proaspăt, nedefrișat, de împlinire a specialiștilor debutantă Aici se pot forma, o dată cu înălțarea unor obiective noi, și caracterele noi. Dar mai sint tineri care aleg calea comodă și lașă a abandonării locului de muncă, in ciuda condițiilor ce li se oferă, în ciuda încrederii cu care au fost primiți într-o întreprindere Sau alta. Asemenea atitudini trădează de fapt carențe în conștiință, grave lacune educative.Vasluiul este un autenticCa să putem vorbi gență, despre felul festă în relațiile de trăsătură a conștiinței socialiste, am fi putut să investigăm viața de fiecare zi a oricărui colectiv muncitoresc. Am ales însă Hunedoara, și nu întîmplător.— La noi — spunea unul dintre interlocutori, Victor Petroiescu, maistru oțelar, secretarul comitetului de partid al' oțelăriei Martin nr. 2 — se lucrează cu valori uriașe. O șarjă elaborată in citeva ore, numai la unul dintre cele opt cuptoare, însumează circa '400 de tone de oțel, ceea ce reprezintă materia primă necesară pentru citeva zeci de tractoare, pentru alte citeva zeci de autocamioane. Valoarea pe o zi a producției unei echipe depășește un milion și jumătate de lei. Adăugați valoarea uriașă a agregatelor care ne sint încredințate. In aceste condiții devine foarte limpede pentru fiecare ce uriașă responsabilitate îi revine lui și celor care-1 înconjoară. Intoleranța la atitudini ușuratice față de muncă derivă aici din sentimentul, foarte concret, al valorii pe care o reprezintă fiecare secundă de participare la procesul de producție, fiecare atitudine, fiecare gest.Am ales deci Hunedoara tocmai pentru pregnanța relației dintre atitudinea față de muncă și valoarea proprtu-zisă a muncii. Pentru că intransigența muncitorească în societatea noastră socialistă, cînd clasa muncitoare, întregul popor, sint angajate in grandioasa operă a unei rapide dezvoltări economice și sociale potrivit programului elaborat de partid, înseamnă, în primul rînd, grija de a ridica la cote mereu mai înalte responsabilitatea fiecăruia față de viitorul României socialiste. Comunistul Victor Petroiescu vorbea despre uriașa valoare a producției și a agregatelor încredințate oțelarilor, înțelegînd că gîndul responsabilității față de aceste valori care aparțin socialismului naște implicit sentimentul datoriei de a le fructifica la maximum ; aici se naște atitudinea de intransigență muncitorească față de oricine și orice ar putea să dăuneze acestei fructificări. ; < » ..... *,T*=Re.sp.onsabilițatea asupra ■ calțtă- tdfelțfei'' Șarje i^puneă

despre intransi- cum se mani- muncă această celorlalți", tratîndu-le într-un fel îngust, ca pe „afaceri personale". Comitetul de partid a organizat o dezbatere. Cei vinov’ați au intrat sub focul concentric al opiniei colective. N-a fost nimeni cruțat, dar — după cum își amintesc acum comuniștii oțelăriei — principala țintă â dezbaterilor, obiectivul principal al intransigenței comuniștilor l-au constituit fenomenul moral, abaterea de la principiile de etică a muncii. A fost o afirmare decisă a intoleranței'.colective față de orice manifestare de individualism, de restrîngere a interesului în muncă doar la sfera sarcinilor administrative directe, contabilizate individual. De fapt, intoleranță la încălcările normelor codului etic al muncii.în relațiile de muncă zilnice se nasc, nu o dată, situații cînd 6 abatere de la disciplina muncii săvârșită de cineva dă naștere unei înțelegeri diferite a ceea ce se numește intransigență. Chiar cînd se interesă de aceste aspecte, autorul rîndurilor de față a asistat. în biroul ingineru-, lui șef al oțelăriei. la consumarea unui episod al cărui titlu ar putea

liste, să încerce, o definiție a intransigenței, așa cum i-o dictează experiența lui de muncitor cu un stagiu de 23 de ani într-un puternic colectiv muncitoresc,— Da —* mi-a răspuns el — după mine, intransigență înseamnă să spui lucrurilor pe nume întotdeauna, chiar și atunci cind îți vine greu să faci acest lucru...Am înțeles cuvintele lui ca pe un adevăr izvorît din îndelungata experiență de viață și de muncă a unor oameni care au avut suficiente o- c’azii să se convingă că leacul cel . mai bun pentru păstrarea integrității morale a colectivului și a fiecărui om în parte este eradicarea răului fără menajamente, la fel cum, cu o comparație poate cam riscată, operația de extirpare a unei cangrene, oricît de dureroasă ar fi pentru bolnav, duce la salvarea rinei' vieți,— • Am avut aici cazuri — povestește Nicolae Mărculescu, ■ învingîn- du-și o ușoară urmă de înnegurate — cînd a trebuit să fim drastici, chiar deosebit de drastici, cu oameni pe care-i îndrăgeam. Ii îndrăgeam fie pentru că ne legau de ei mulți ani

intransigența muncitoreasca

■ ?al'ie —j'spuneă ’ei --- revine,la noi, solidar, celor patru oameni din echipa de topitori care o elaborează. în urmă șarjă dura 7—8 pundeă .timpului schimb. Echipa propria ei șarjă.
cu citva timp, o ore, ceea ce cores- de lucru într-un răspundea deci de . . Iată însă că o datăcu folosirea intensivă a oxigenului în procesul de ardere din cuptoare, durata unei șarje s-a scurtat mult, așa ineît echipa elaborează, în schimbul ei, o șarjă, dar îi mai rămîne timp s-o înceapă și pe a doua, fi preluată Acest fapt a creat unele fisuri în sistemul răspunderilor. S-au și găsit unii topitori care, contînd pe ideea că ei și-au realizat o șarjă „care le aparține", au rezolvat de mintuială începutul celei de-a doua, care era... șarja schimbului următor.

A fost, după, cum ne vom convinge in curînd, un moment care a dat naștere unor frămîntări cu un caracter deosebit în acest colectiv. Cei mai mulți dintre oțelari s-au arătat îngrijorați pentru cele citeva șarje prost începute și care n-au putut fi elaborate în condiții optime, dar și pentru aspectul moral al fenomenului, pentru fisura creată în concepția unora dintre ei despre muncă. Oțelarii au considerat de datoria lor să discute mentalitățile celor care socotesc șarjele nu ceea ce sint în realitate : producția de oțel a Hunedoarei, ci le impart în „șarja noastră" și „șarja

care va de schimbul următor.

fi : Cum a înțeles un maistru mecanismul care impune necesitatea intransigenței. în birou a intrat, la un moment dat, un maistru, venit la inginerul șef ca să-1 determine pe a- cesta să mai reducă din sancțiunea aplicată unui dispecer ce nu și-a îndeplinit una din atribuții. Era vorba despre respectarea unui grafic pentru care dispecerul avea instrucțiuni scrise și afișate chiar la locul lui de muncă.— De ce 15 la sută din salariu ? — întreba maistrul — nu s-ar putea mai puțin ?;.De ce mai puțin ? i" ■'.■ " t’— Pentru că, vedeți, nu e numaiel vinovat...— ??— Mai sînt vinovați și cei care aveau datoria să-1 controleze și nu l-au controlat...— Bine, își vor primi și ei „porția" lor, dar asta nu reduce cu nimic vinovăția dispecerului !Era de față și secretarul comitetului de partid. S-a iscat o discuție aprinsă, de principiu, despre mentalitatea unora care, neîndeplinindu-și atribuțiile, încearcă să-și micșoreze vina invocînd absența controlului și făcînd astfel abstracție de responsabilitățile ce le revin și al căror cel mai exigent, cel mai autorizat, cel mai eficient controlor este propria conștiință. încet, încet, maistrul a înțeles că intervenția lui pentru îm- blînzirea sancțiunii date dispecerului incorect n-are nici un suport moral, ba, dimpotrivă, este un act de abdicare de la exigențele eticii comuniste. Dacă dispecerului respectiv i s-ar fi iertat greșeala sub pretextul că ea nu-i aparține de vreme ce a săvîrșit-o pentru că n-a fost controlat, s-ar fi produs o fisură în însuși spiritul intransigenței muncitorești, care implică, între altele, responsabilitate individuală în manifestările individuale.L-am rugat pe maistrul principal de la furnalele de 1 000 mc, Nicolae Mărculescu, Erou al Muncii Socia-

de activitate comună, fie pentru că in. meseria lor erau foarte, buni, fie pentru' că, în alte ■ împrejurări, dovediseră calități sufletești deosebite. Un astfel de om a fost maistrul I. li. Lucra aici de 21 de ani. La un moment dat însă a alunecat pe căi greșite; A Început să ducă, în afara uzinei, o viață ușuratică, care l-a împins spre neglijarea familiei, apoi a îndatoririlor sale de serviciu. Mult timp ne-am căznit să-1 trezim la realitate. Discuții particulare, atenționări, apoi discuții în adunările de parțjd, sancțiuni... N-aii dat nici up. a,i;wu$at. Miza mereu pe£ îngăduința ’nbaȘtră, p.g sentimentele <■ iioastr.e prietenești, încercînd să ne atragă într-un soi de complicitate : „înțelegeți și voi, mai bea și omul cite un păhărel și mai face cîte o prostie...". La el însă lucrurile deveniseră deosebit de grave. A trebuit să uităm că-1 iubim — sau, mai 'exact, ne-am dat și mai bine seama că il iubim, că ținem la el — și tocmai de aceea am devenit necruțători. Ne-a fost greu, dar ne-am despărțit de el. Unii dintre noi au fost tentați să-și facă reproșuri pentru această măsură aspră. Viața a confirmat însă că am avut dreptate în atitudinea noastră. Dacă pînă atunci mai erau și alții care-i cam călcau pe urme, încurajați tocmai de răbdarea, sau, mai exact, ■ de slăbiciunea pe care o dovedisem față de el, din clipa aceea s-au potolit. Dacă nu curmi un rău la timp și din rădăcină, el înflorește, proliferează. Noi n-am lăsat, să se în- timpie așa. Pînă la urmă, chiar maistrul H. S-a întors la noi „Cu lecția învățată". E din nou aici și se străduiește să nă reciștige încrederea.Nicolae Mărculescu mi-a istorisit și alte cazuri referitoare la oameni care încălcau normele de etică a muncii și față de care intransigența colectivului de furnaliști s-a manifestat direct și necruțător, chiar dacă au fost nevoiți „să rupă din ei", să treacă peste considerentele de ordin sentimental.— Pentru că — mai spune Nicolae Mărculescu — intransigența mai înseamnă o acțiune hotărîtă prin care sint apărate interesele colectivității, interesele generale așezate întotdeauna, în societatea noastră, deasupra intereselor particulare. Astfel privite lucrurile, ea este, deci, o acțiune politică.Despre acest aspect mi-a vorbit și un ălt Erou al Muncii Socialiste, Ștefan Tripșa, maistru principal la oțelăria . Martin nr. 2 :— Plec de la ideea — spunea el — că. prima datorie a unui comunist este să militeze pentru respectarea principiilor politice ale partidului. Unul dintre aceste principii este înfăptuirea prin muncă a programului de dezvoltare economică și socială e- laborat de partid. A fi intransigent față de respectarea acestui principiu înseamnă a fi dobindit o maturitate politică. Este o chestiune care ține de masa comuniștilor, dar este, înainte de toate, o datorie a fiecărui comunist in parte.— Cum se traduce acest fapt în practica vieții și a muncii de fiecare zi, aici, la oțelărie ?

— Acum 20 de ani, cind am devenit maistru, mă descurcam foarte greu in munca cu oamenii. îmi venea greu să fiu exigent, să-mi impun punctul de vedere. La început am fost tentat să pun acest fapt pe seama prea scurtei mele experiențe profesionale. Era și asta, fără îndoială. Dar comuniștii mi-au demonstrat cu vremea că mai era vorba și despre o insuficientă maturizare politică. Cînd, după mai mulți ani, am înțeles că exigența în muncă nu este o simplă chestiune de relații între oameni sau de prestigiu personal al maistrului, ci are un resort mult mai puternic, dincolo de relațiile personale, ea fiind un comandament politic menit să mobilizeze energiile noastre în folosul slujirii intereselor generale ale societății socialiste, din momentul acela, spun, am căpătat cel mai puternic suport moral pentru cazurile cînd se cerea să fiu neîngăduitor față de oricine se abatea de la normele muncii. îmi amintesc cazul topitorului Ion Bulgaru, care, în numele unor rezultate profesionale bune, își îngăduia unele abateri de la normele de etică, de la disciplina muncitorească. El subaprecia colectivul, închipuindu-și că fără el cuptorul nu va merge. Și, deși lucram cu el de mult timp și-1 cunoșteam și eram prieteni, a trebuit isă iau măsuri împotriva Iui. I-am schimbat locul de muncă și-am pus la cuptor pe un altul care — spre marea stupefacție a lui Bulgaru — a dat acolo rezultate de două ori mai bune decît el. Bulgaru mi-a reproșat apoi că am fost prea aspru. Am fost aspru, intr-adevăr. Și, pentru Bulgaru personal, mi-a părut rău. Dar m-am bucurat că am făcut cel mai bun lucru posibil pentru producția cuptorului, pentru interesele muncii noastre. Și pentru Bulgaru. Pentru a avea astfel de satisfacții e nevoie să fim tari, să fim fermi față de noi, față de slăbiciunile noastre, să nu le îngăduim să se mai manifeste dăunător în munca pe care o facem, în relațiile din colectiv.Reținem, din ceea ce ne istorisește Ștefan Tripșa, concluzia că intransigența are un resort interior, declanșat în fiecare dintre noi prin autoritatea propriei noastre conștiințe politice. Ca .să poți pretinde și altora corectitudine, tărie morală, principialitate, simț al răspunderii, trebuie ca aceste pretenții, afirmate intransigent, să pornească din fondul tău moral, din intransigența față de tine însuți, din respectul față de idealul comunist.Dincolo de „asprimea" unei opinii intransigente, dincolo de decizia necruțătoare luată în numele intransigenței comuniste trebuie văzut efectul educativ, incizia morală purificatoare, de înalt umanism, menită să apere integritatea morală a oamenilor societății socialiste. A fi intransigent înseamnă, în ultimă instanță, a lupta, cu armele conștiinței socialiste, pentru cinste, echitate, întrajutorare, respect, responsabilitate socială, pentru înaltă principialitate comunistă, pentru umanism socialist.
Mîhai CARANFIL

Pentru formarea tinărului specialist, absolvent al unui ciclu de învățămînt superior, societatea a investit o sumă de energii materiale și spirituale. în ingineri, profesori, tehnicieni etc. societatea și-a pus multă încredere, de ei depinzînd acoperirea unor importante sectoare de muncă. în locurile unde sint repartizați.Tînărul absolvent reprezintă, altfel spus, un sumum de investiții inștructiv-edu- cative, investiții din tezaurul generos si stimulator al societății socialiste. O dată repartizat în producția materială și spirituală, specialistul a căpătat girul răspunderii, fiind considerat apt de a restitui colectivității ceea ce a primit. A sosit deci timpul scadențelor instructiv-educative. Presupunînd că tînărul este bine pregătit profesionali- cește, formarea personalității sale depinde acum în primul rînd de gradul de conștiință, de valoarea „caratelor" spirituale.Contactul cu cițiva ingineri stagiari din întreprinderile județului Vaslui — județ cu o industrie tînărâ, care în mod firesc absoarbe cadre proaspete — ne-a relevat în două sensuri opuse gîndurile mărturisite mai sus. La fabrica de confecții din Vaslui, inginerul-șef, tovarășul S. Grimberg, ne recomandă pentru dialogul nostru mai mulți ingineri stagiari. Este plăcut să vezi cum muncește tînăra ingineră Doina Georgescu, specializată în tricotaje-con- fecții. Ne vorbește despre primele luni de muncă în fabrică, despre integrarea ei în tainele producției, despre eforturi și satisfacții. Laconic, simplu, fără emfază, cu modestie. Nu cutează să-și aprecieze singură munca.— Nu este suficient să spun cum muncesc. Ceea ce aștept cu nerăbdare este terminarea stagiaturii. După părerea mea, ' doi ani de stagiatură in meseria noastră sint prea mult. Un an ar fi îndeajuns. Simt nevoia să răspund din toate punctele de vedere de ceea ce fac aici.Ing. Doina Georgescu critică, intre altele, insuficiența, practicii efectuate în facultate.' * ''' 'ii>N.oilefjmăsusiJ>sper, vor b vvefle obligați® def a'efectua ! reglementa această carență 
a învățămîntului tehnic.Aflăm, apoi de la maistra Maria Pisaltu, secretara comitetului U.T.C. pe unitate, despre activitatea . rodnică desfășurată de aceeași ingineră în rîndul tineretului din fabrică, în calitatea ei de responsabilă a politico-ideologice. element tinăr care duie în mod fertil tuie unui colectiv de oameni investiția făcută de societate. Un elocvent exemplu, între atîtea altele, de conștiință a timpului nostru.Economia, cultura, învăță- mîntul, toate domeniile de

comisiei Iată un se stră- să resti-

unui tînăr educat într-o societate ca a noastră.Gîndul plecării din întreprindere, rezultat al lipsei de pasiune pentru meserie, al lipsei responsabilității sociale, îl roade și pe alții. Ii urmărește himera u- nui loc de muncă călduț, fără încărcătură prea mare pe umeri. Unul .dintre tinerii stagiari, Marinei Vasi- lescu, inginer mecanic pentru mașini și utilaje de construcții, e căutat de noi acolo unde trebuia să se afle de fapt,- la atelierul mecanic al șantierului nr. 3. După o trecere fugară pe la locul de muncă, revine peste circa 2 ore. Ni se

cadență
ancheta socială

într-un re- In- de. la în

spunea ba că este la biroul întreprinderii, ba că este la alt șantier. în sfîrșit, iată-1, 'a sosit. Este asaltat de cițiva muncitori : îi cer rezolvarea unor treburi urgente, care au stat în loc in lipsa lui. Acționează așa cum ne spusese și inginerul șef. Apatie, deta- fără a crede nici el ceea ce face. După an de stagiatură la

șantier. Peste un an se vor termina construcții prin care centrul de județ va putea fi încadrat între orașele moderne și frumoase ale țării. Am continuat investigațiile noastrepunct-cheie al acestei nașteri vasluiene — la treprinderea județeană construcții-montaj. De începutul anului pînăluna august au plecat de la această întreprindere 6 ingineri și Un tehnician stagiari. Ei n-au respectat nici măcar clauza acelui contract încheiat între absolvent și unitatea unde a fost repartiza!. clauză care pre-

șat, în un secția utilaj-transporturi a întreprinderii, unde „a dat dovadă de o extremă comoditate" (după. expresia tovarășului E. Cojocaru) a fost trimis să lucreze la a- telierul mecanic al șantie-■ rului 3. M. Vasilescu con-

la repartizarea la ' Vaslui, cer transfe- București, respectiv

stagiatura în unitatea respectivă, timp de trei ani. Luciana Cojocaru și Melania Enulescu, inginere instalatoare, după numai un an deI.C.M. rul în Brăila.— Atît cît au stat pe șantierele Vasluiului — ne spune tov. Emil Cojocaru, inginer șef al întreprinderii — multă treabă nu au făcut. In plus, au ignorat viața de organizație a colegilor lor uteciști. Nu dovedeau că au înțeles să muncească și să se comporte așa cum îi stă bine

traargumențeșză :— Aveam o i prea mare față riența mea.Alții însă, am dornici de a se . cer chiar scurtarea timpului de stagiatură. Colegul său de facultate' și'de an, Vasile Suciu, reușește să se integreze rapid în problemele șantierului ; munca lui este apreciată pozitiv de conducerea prinderii, ca și de torii din subordine.gînd mărturisit al tinărului inginer M. Vasilescu :— Aici (la atelierul mecanic — n.n.)- nu mă bate nimeni la cap, fac ce mi se

răspundere de expe-văzut, sint afirma și

între- munci- Iată un

spune, bine, rău, și sint lăsat în pace...Atîta blazare și resemnare la un tînăr aflat abia la început de drum ! „Dacă aș ști cum au reușit să plece ceilalți ingineri stagiari, aș pleca și miine de aici". Nu are deci importanță cum face ceea ce face și nici cit realizează : totul este să plece, și doar atit. Nu e de mirare că, deloc preocupați de ceea ce creează, acești tineri care par gata îmbătrîniți și învinși de viață, nu-și pot găsi nicăieri locul și satisfacție. Oare societatea nu i-a oferit elevului, apoi studentului M. Vasilescu, mijloacele necesare pentru a ■se forma ? Răspunsul este, neindoioș, da. In cazul u- nor astfel de tineri însă, există fisuri nefirești in educația moral-cetățeneas- că, fisuri violent trădate de atitudinea lor față de muncă.Tov. ing. Teodor Olteanu, locțiitor al secretarului de partid pe întreprindere, ne spunea că singurul gind al unor asemenea stagiari, pur și simplu ingrați față de semenii lor și față de societate, este să plece în- tr-un loc de muncă cit mai comod și cît mai bine retribuit. Unii își închipuie chiar că se pot folosi nestingheriți de acea stipu- lare din contract care prevede că pe un stagiar nu poți să-l sancționezi tru abaterile sale de normele de producție, rește, asemenea de a-și specula încercarea de a plecarea pentru a dobîndi diferite avantaje nelegitime, se lovesc de o replică binemeritată. Personalitatea unui om al societății noastre se formează și se împlinește numai atunci cind poartă pecetea utilității sociale. înalta demnitate se dobindește doar prin muncă făcută cu dăruire și competență. Calculele profiturilor meschine se spulberă. Tinerii dornici de muncă se afirmă, sint promovați repede, pe cind elementele iresponsabile și profitoare nu se aleg pină la urmă decit cu o- probriul. Ei tîrăsc peste tot după ei gîlcevile și nemul-■ țumirea." Fiind însă tineri; ■' .sint' mai • lesne corijabili : , <1 < pinde c!<: .f.qr.țri educativă, a organizațiilor de partid și de tineret, a colectivelor in care încep să munceașcă. împletind fermitatea cu atragerea tinărului spre problematica locului său de muncă, găsindu-i un loc potrivit, colectivul poate adesea grăbi educarea lui, poate determina mai rapid valorificarea investițiilor făcute de societate în educarea tinărului specialist oferindu-i prin aceasta satisfacții adevărate, valoarea autentică de om al societății noastre socialiste.

pen- laFi- tendințe tinerețea, șantaja cu

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii

Eugen BARBU

unele casau spitale mult efort : institutul

să umble pe bolnav și cine unelemunte,

PARAZITUL
CU BLAZON
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și un sa- mai bun ieșisă-l tai ;

Pe măsura gravitații 
faptelor săvîrșiteDezbătind problema apărării secretului de stat, a cuceririlor noastre revoluționare, articolul „Vigilența — expresie a responsabilității comuniste" („Scinteia" — 7 septembrie a.c.) a pus față în l’ață două categorii de fapte : unele — Imensa majoritate — evidențiază înaltul spirit de responsabilitate comunistă, cetățenească, proprie omului care se știe stăpîn pe muncă și uneltele muncii lui, care se simte nu numai un executant pasiv al unor sarcini oarecare de serviciu, ci participant, cu trup și suflet, deplin responsabil, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate ; altele — e drept, puține — re- prezentind grave încălcări ale Îndatoririlor de ' serviciu, nepermise derogări de la lege. Printre acestea din urmă articolul releva infracțiunile comise de inginerul Lang Johann 

Karl, fostul director tehnic al Xnsti-

Destul cu acești „caporali" care au plătit vamă de bieții infamiei, doua bine-
tuturor pamfletarilor ocazie ! Destul cu chibiți puși la zidul miei pentru găinării cu escrocii de mina a care și ei își merită înțeles pedeapsa condeiului și răstignirea pe crucea cernelii. De data aceasta să ne apropiem de șacali, de „chelnerii de bacșișuri mari", ca să-1 citez pe cel mai mare pamfletar al nostru : Tudor Arghezi.Nu invent cind spun că individul în cauză este mai periculos chiar decît verdele de Paris, pentru că usucă totul, pentru că lasă ca după napalm numai teren fără vegetație. Parazitul superior — căci despre el e vorba aici — are înainte de toate morgă. El știe că haina face pe om și a- tunci. lingă o cravată de ultimul tip, pune cou făcut la cel croitor. Nu ți-ar lume nebărbierit, la nevoie, și asta e chestiune de scaun (nu la cap!) învață la iuțeală, cu disc și profesoară, o limbă străină, două și dacă nu o învață, o mimează ; o rupe, pe ro-

mânește spus, ca să facă față. Are .un cap de elefant îmbătat cu LSD și fiecare vorbă a sa poartă o încărcătură apocaliptică. Scos din condiția mimetică, este, la fel cu toată lumea ; mal mult, îmbrăcat îri haine de lucru obișnui-

Sfatul meu cel dinții cînd e vorba de un asemenea ipochimen e să ții distanța pentru că dacă drept, e a cinat sfîrșit
dă cu copita nu ești atent. Ce-i copita nu e a lui, subalternului însăr- cu ducerea la bun a „execuțiilor sub-

te n-ar face doi bani. Dar altfel, e greu accesibil, lucrează cu complici, are toane și țîfne de fată bă- trînă, e tiranic și incoruo- tibil, cel puțin în luările la cuvînt. Mănîncă draci și scuipă sfinți, cum se zice. O spune sus și tare că îngrijește de sute de suflete.

tile". Dacă ești puțin mai atent și observi că pe un plan subțire tipul își însușește ce nu-i al lui, te pîn- dește o moarte lentă, dar definitivă. El nu se supără, sau dacă se supără știe să n-o arate. Zîmbetul e arma lui secretă. într-un birou de inovații parazitul

superior va strîmba din nas la orice idee nouă, doar ideile noi nu se găsesc pe orice drumuri și nu în orice minte omenească. A, dacă ăi vrea dumneata să te mai asezoneze dumnealui, să sporească nițelus d-sa cu luminile d-sale, ideea, atunci da ! E o altă chestiune. Iată care e in unele cazuri explicația invențiunilor colective, a acelor „concordii inginerești" lipsite de rezultat u- neori în aplicațiile propuse. Parazitul superior are pe mină în zuri instituții care devin fără spitalul meu, meu ; cu unelte, cu dotări, cu Suflete, ca în Gogol. Dacă nu ai de lucru, Întreabă de ce stau lucrurile așa, apucă-te să ai inițiative, să faci ceea ce dînsul nu permite decît dacă e bine dispus sau dacă au luat copiii d-sale notă, bună la școală...Aud că există medici, și încă reputați, care nu permit folosirea instrumentelor de lucru decit în prezența lor, care hotărăsc numai ei, indiferent de calificarea celor din jur, cine

tnu. Enormitate, în spitale, cind șeful pleacă la mare sau la brusc, sălile de operații intră în reparații capitale sau sint dezinfectate, iar scalpelele puse la păstrare să nu cumva să fie atinse de mîini străine. Pas de mi-te îmbolnăvește în astfel de zile !Ici, colo, alegerea discipolilor se face în funcție de servilismul dovedit de cei ce vor să-i moștenească.; teze și lucrări interesante sînt însușite cu nonșalanță de către cei interesați în schimbul unor favoruri viitoare.O dată luat la sigur, acest ingenios poate să trădeze o fire bicisnică. Nu ne rămîne altceva decit să avem curajul de a-i spune pe nume. Ceea ce acum se face cu curaj și echitate. Cît ar fi de subtilă opera acestui soi de parazit, ea are leac, adică un sfîrșit..; Parazitul superior este, la urma urmelor, tot un parazit. Dar cu blazon! Sau mai corect spus, el intră tot mai mult in domeniul amintirilor sumbre.

\
\
\

I

tutului de Proiectări foraj-extracție (divulgarea de secrete, activitate contra intereselor statului), condamnat prin sentință judecătorească la nouă ani închisoare.Pe marginea acestui articol, am primit la redacție o scrisoare semnată de tovarășul maior Adrian 
tUițoiu, judecător la Tribunalul Militar București. Cităm : „Sint întru totul de acord cu concluziile anchetei : „Vigilența nu-i o chestiune de apreciere facultativă a unuia sau altuia, ci o obligație fundamentală a fiecărui cetățean, părtaș direct Ia procesul de naștere a valorilor și, în același timp, răspunzător pentru tot ceea ce clădim, pentru cuceririle noastre revoluționare". Este o realitate : ceea ce caracterizează viața colectivelor 
noastre de muncă este vigilența revo-

luționară — trăsătura morală majoră a cetățeanului societății noastre —, atitudinea profund patriotică de a- părare a intereselor și cuceririlor poporului muncitor. Așa cum se arăta și în articol, se mai întimplă citeo- dată intolerabile abateri de la îndatoririle cetățenești, grave neglijențe, Încălcări grosolane ale legii. Pentru evitarea unor asemenea situații, întărirea disciplinai în muncă, ridicarea nivelului politico-educătiv, cultivarea și întărirea vigilenței revoluționare se impun cu fermitate, trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a tuturor factorilor de răspundere din fiecare unitate, th calitate de cetățean și, totodată, de om al legii, mă angajez să nu precupețesc nici un efort pentru realizarea acestor dezi
derate.

De asemenea, în calitate de slujitor al dreptății, ca președinte al cornpie- tului care 1-â judecat pe numitul Lang, vă aduc la cunoștință că, prin decizia nr. 812 din 8 septembrie 1971 a Tribunalului militar teritorial București, hotărîrea de condamnare a inculpatului Lang Johann Karl la nouă ani Închisoare ă rămas definitivă. Este încă o dovadă că cei ce încalcă interesele fundamentale ale poporului Sint pedepsiți pe măsura gravității faptelor lor".
Tatăl „interventionist" 

în discuția comuniștilorArticolul „Părinți și copii" („Scinteia", . 11 august a.c.) dezvăluia,

printre altele, atitudinea lui Aurel Enac’ne, inspector la serviciul personal I.T.B. Dudești, care, printr-o acțiune frizînd paragrafele Codului penal, a încercat să intervină pe lingă instanța unde se judecau faptele antisociale săvîrșite de fiul său Marian Enache. Pe marginea acestui caz am primit din partea Comitetului 
organizației de partid din întreprin
derea de Transport București, sub semnătura tovarășului secretar Gheor- 
ghe Diaconescu, următorul răspuns : „Imediat după apariția articolului, biroul organizației de bază din cadrul Gospodăriei Transport-Electric — din câre face parte, în calitate de membru de partid, tovarășul Aurel Ena- che — a analizat cu atenție faptele semnalate și a hotărit punerea lor în discuția comuniștilor din unitate. In adunarea generală care a avut loc recent, colegii săi de muncă s-au pronunțat cu tărie împotriva abaterilor săvîrșite ; el a fost sancționat cu vot de blam cu avertisment. Pe linie profesională s-a hotărit schimbarea locului de muncă".
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RAHOVA

AȘEZĂMINTELE CULTURII DE MASĂ-SĂ DEVINĂ

REALE INSTITUȚII EDUCATIVE!

Ce activitate ați dori

să desfășoare casa de cultură

din localitatea dumneavoastră?

Teacă, sudor,

cu Con-

Ie trăim, puțind fi o dificultate cu un după data ce figu- Iată ce remarca in-

clubul muncitoresc acest punct de ve- găsit echilibrul op-

cititor al căr- găsesc din a-

unele ăpar- și or- șî ‘e-

care im-

principalele în- datoria să por- fac de la preo- ale oamenilor cadrul necesar

sensibilita- Sturionii furtună, frumoasă prof. dr.

deun rol conducător în for-investiga cu seriozitate ce- . de fapt, cu adevărat publicul ? cîteva a-

„Publicul este pretențios... Publicul vrea cu totul altceva...". Ne-am, obișnuit să auzim prea adesea aceste a- firmații din partea unor activiști culturali, a unor directori ai caselor de cultură și ai cluburilor muncitorești fără însă ca programul lor de, lucru să trădeze în vreun fel preocupări reale pentru acordarea sa cu gusturile și preferințele spectatorilor, pentru ihfluențarea șl orientarea acestor preferințe.Dacă generalizăm această situație (și faptele cunoscute din teren ne îndreptățesc să o facem), vom avea imaginea unei întinse și vaste rețele de așezăminte culturale, incluzînd mii de cămine culturale, case de cultură și cluburi muncitorești — dintre ele adevărate palate — ținînd la fel de fel de organe ganizații (comitete de cultură ducație socialistă, sindicate, U.T.C., cooperație) care nu-și valorifică din plin posibilitățile din cauza lipsei unei concepții clare privind rolul, menirea și obiectivul activității, ca și a unui contact cu locuitorii de multe ori sporadic, ocazional, plasat sub buna inspirație a momentului.Și să nu uităm că cele mai multe dintre aceste așezăminte dispun de numeroși salariați, de o bază materială excelentă, de săli de spectacole impecabil dotate, de mii de volume în biblioteci, de cele mai perfecționate a- parate de practică culturală. Cu atît mai paradoxale ne apar explicațiile primite în încăperile lor mari, răsunînd doar de ecoul pașilor reporterului, explicații care repetau ceea ce de fapt puteam să constatăm cu o- chii noștri : absența publicului la manifestările programate.Publicul este pretențios... Publicul vrea cu totul altceva... Fraze tip, pentru a scuza lipsa de e- fort atit pentru a asigura casei cultură marea gustului public, cit și pentru a : ■„ • - •rințele cetățenilor. Căci, ce vrea ' “ ’Propunîndu-ne să conturăm posibile direcții de acțiune, am dresat unor cetățeni de cele mai diferite profesii din cîteva orașe ale țării o singură întrebare : CE ACTIVITATE CULTURALA AȚI DORI SA FIE GĂZDUITĂ IN AȘEZAMÎN- TUL DE CULTURA DIN LOCALITATEA DUMNEAVOASTRĂ? Răspunsurile primite au dovedit, prin sugestiile formulate, prin consecvența și logica argumentației, că cei ce frecventează așezămintele de cultură pretind cu îndreptățire eliminarea șabloanelor, a formalismului precum și angajarea fermă pe calea unei activități cu nemijlocită finalitate educativă. Consemnăm în continuare principalele puncte de vedere exprimate.
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...0 activitate politica, 
inspirată din realitatea 

fierbinte

au aratat că de multe ori programul acestora.este atemporal, redactat fără a se ține cont de ritmul accelerat al zilelor pe care mutat fără nici an înainte sau rează sub titlu, ginerul Covaci :— Sîntem contemporanii unei realități fierbinți ; de la o zi la alta in producție ne confruntăm cu elemente inedite. Documentele adoptate de conducerea partidului în vederea perfecționării vieții noastre sociale, materiale și spirituale oferă atîtea și atîtea noi posibilități de comentare, explicare și dezbatere din cele, mai interesante. Dar prea puțin din acest tablou bogat în nuanțe își găsește locul în activitatea așezămintelor culturale.Prin . exemplele oferite, prin propunerile formulate, majoritatea vorbitorilor au conturat ideea că, din ce în ce mai mult, cluburile și casele de cultură au datoria să devină instituții politice, legate nemijlocit de viață, de oamenii în mijlocul cărora funcționează, ajungînd un instrument activ de educare a acestora în spi-

clubului și pînă astazi nu am găsit răspuns — în.manifestările organizate aici — unor probleme practice de producție care ne preocupă și pe care, noi intre noi, le discutăm toată ziua (loan Pădureanu, miner).— Casa de cultură din Botoșani, dacă ar fi să ne ghidăm după programul ei de activitate, s-ar părea că funcționează intr-un oraș „de seră", fără unități industriale, fără muncitori cu o serie de probleme specifice (Gică Ianovici, muncitor).Or, după cum subliniau și recentele propuneri de măsuri de îmbunătățire a muncii politico-ideologice și cultural-educative de masă, așeză- mintele culturale au menirea să reprezinte o adevărată oglindă a vieții localității unde funcționează, a problemelor ce frămîntă treprinderi . locale, au neașcă în tot ceea ce cupările nemijlocite muncii, să le ofere clarificării acestora. Așezămîntul de cultură trebuie să reprezinte de fapt trunchiul unui arbore viguros ale cărui rădăcini sînt implantate adine în miezul acestor preocupări. Desigur,

ritul ideologiei partidului. Imaginea „semănătoristă" a casei de cultură trebuie înlocuită cu imaginea unei , instituții active, plină de vitalitate, în necontenită ofensivă contra rutinei, nepăsării și formalismului.
...0 activitate în care 

cuvîntul producție 
să stea la loc de cinste

ce ne înconjoarăLa Hunedoara și Petroșani, la Zalău, București sau Botoșani extrem de puțini din rindul celor cărora le-am adresat întrebarea de mai sus au putut să citeze acțiuni de importanță majoră găzduite de așezămintele de cultură locale — cu excepția unor adunări' legate de producție sau a unor întruniri festive. Și aceasta deoarece dominante prin excelență în activitatea acestor instituții au rămas tot repetițiile fără sfîrșit ale formațiilor artistice de amatori, alături de cele cîteva cercuri cu plată, în a căror existență conducerea casei de cultură este direct interesată.— Frecventez destul de. des casa de cultură din oraș — spunea maistrul mecanic Chereces Zoltan, de la I.I.L. „Steaua roșie" Zalău — cu speranța că în cele din urmă programul de aici va reuși să-mi ofere reale motive de satisfacție. Pînă în prezent însă, activitatea săracă nu constituie o invitație pentru sutele de tineri din oraș care preferă să-și o- cupe timpul liber altfel..Aceeași opinie a fost exprimată și de Alexandru Pica, sudor la U.U.M. Petroșani, Marin Olani. .muncitor la I.R.E.-Deva, Vasile Iliescu, învățător din Botoșani.— Mă întreb adeseori de ce programul nu răspunde în primul find necesităților noastre, de ce nu ne oferă posibilitatea unui dialog cotidian pe problemele care ne preocupă — a continuat ideea prof. Constantin Cobirzan din Zalău. De pildă, se constată — și . se poate constata de către oricine — un interes deosebit de puternic pentru problemele politicii interne și externe a statului nostru. Este oare atît de dificil ca aceste teme să ocupe un loc de frunte în programul activității zilnice ?Abordînd acest subiect, participanții la anchetă au făcut o precizare ce ni se pare esențială. Ansele așezămintelor culturale includ, de regulă, așa-numitele „informări politice". U- tile în felul lor. acestea au — așa cum le arată și numele — un scop strict informativ, de comunicare a u- nor evenimente. Dar, neinteresante ca formă de prezentare, concepute stereotip, evitînd angajarea unei discuții cu auditoriul, răspunsuri la întrebări, ele se. dovedesc cu totul insuficiente, dublînd de fapt ceea ce presa, radioul și televiziunea realizează zilnic cu mult mai multă operativitate : informarea promptă. Iată o constatare quasi-generală, care a fost însoțită în ancheta noastră de sugerarea unor valoroase modalități de acțiune în viitor :— De un real succes s-ar bucura dezbaterile organizate de casa de cultură cu concursul unor profesori universitari, al unor ziariști, cu care prilej s-ar putea discuta pe larg despre semnificația celor mai importante . evenimente politice (Nicolae Fanca, muncitor și loan Cristea, merceolog din Șimleul Silvaniei).Desigur, aceasta nu este o noutate, în multe locuri din țară, casele de cultură, cluburile au verificat cu succes eficacitatea unor asemenea manifestări. Cu atit mai mult însă ni se par necesare extinderea și generalizarea experienței, perfecționarea ei în funcție de condițiile specifice locale.Discutlnd despre ponderea acțiunilor cu caracter nemijlocit politic găzduite de instituțiile culturale, alți participanți Ia anchetă, printre care ing. Petre Covaci din București, prof. Margareta Georgescu din Constanța,

Casele de cultură și, în special, cluburile muncitorești s-au aflat multă vreme în fața unei dileme, nehotărîndu-se dacă accentul în programul unei săptămîni va trebui să cadă pe temele de informare generală sau pe problemele legate de ' mersul producției din întreprinderile localității. Practic, rezultatul acestei nehotărîri s-a concretizat în. excese într-un sens sau în celălalt :/tehnici-; zarea" programelor sau igribrăt,ea"'td-" tală a aspectelor muncii productive. Existența în continuare a unor neclarități de această natură a fost sesizată și de către unii din interlocutorii noștri.— La noi, la din Bucecea, din dere cred că s-a tim si necesar — aprec’ază Constantin Diaconu, inginer mecanic la fabrica de zahăr. Clubul a devenit o a doua noastră, casă. Aici găsim — în special după dezbaterea 1 ultimelor documente de partid referitoare la îmbunătățirea muncii politico-educative — o activitate culturală în conținut, răspunzînd, în timp, problemelor producției, exemple sînt concludente : rioada martie-iulie fabrica a fost în remont. Conducerea clubului a organizat cu acel prilej o amplă dezbatere cu participarea tuturor celor implicați în această operație, discuție a cărei utilitate directă în activitatea din acele zile și am resimțit-o cu toții. Aș putea adăuga numeroase alte acțiuni similare găzduite de sălile clubului oe teme de productivitate a muncii, .de reducere a cheltuielilor de producție care, prin modul specific cum s-au desfășurat, în nici un caz nu au dublat ședințele noastre profesionale.în alte locuri însă, aprecierile au fost negative :— Sînt vechi în Exploatarea minieră Sărmășag, dar de la înființarea

bo?aiă același Ci te va în pe- noastră

constatam ca ponderea în programele săptăminale o aveau tocmai manifestările cu caracter recreativ. Desigur, asupra utilității acestora nu poate fi ridicat nici un semn de întrebare. în timpul său liber, omul a simțit întotdeauna nevoia unei activități relaxante, de divertisment. Dar de la această constatare și pînă la absolutizarea elementului distractiv în defavoarea celui educativ sau chiar pină la contrapunereă lor, Ia considerarea lor ca antagoniste — așa cum s-a petrecut Ia o bună parte din cluburi și case de cultură - este o distanță pe care activiștii culturali . au ignorat-o. Și în acest sens, opiniile participanților la anchetă, grupate pe cîteva' mari categorii de sugestii și observații, au ilustrat o unanimitate revelatoare.— în afară de biliard, șah, tenis de masă la Casa de cultură din Petroșani nu prea ni se oferă altceva. De cîteva luni s-au reluat serile de dans — dar ele se desfășoară tot după tiparul tradițional : dans... și dans,... și... atît 1 (Ana Răzăilă, contabilă).— Serile dansante ar trebui să bine aspectul distractiv cu educativ. De dă, cu aceste lejuri s-ar putea aborda probleme ale educației cetățenești, ale educației morale și estetice etc. (Tudor Topan, profesor din Șimleul Silvaniei).Este locul să facem o precizare. Nu de puține ori s-au făcut auzite unele voci „teoretizau" uu- posibilitatea fuziunii organice între manifestarea distractivă și așa- numitele „acțiuni serioase”. Eroarea acestor opinii pornea de la a- lăturarea mecanică a două tipuri distincte de acțiuni. Desigur că niciodată o conferință nu va putea fi cu succes intercalată între două reprize de dans. Dar îmbinarea unor manifestări atît de diverse din punct de vedere al conținutului poate fi lesne realizată prin adecvarea formei la scopul urmărit, prin adoptarea unor modalități de prezentare care să le apropie (concursuri, activități de microgrup în cadrul unor cluburi etc.) Iată ce declarau in acest sens unii din participanții la anchetă :— Dorim ca timpul liber al tineretului din întreprinderea noastră să fie petrecut în mod cit mai util — spunea Chirilă Gafița, președintele comitetului sihdicatului din Fabrica de zahăr Bucecea. De aceea. în cadrul „Joilor tineretului" am inclus în afara dansului concursuri de poezie patriotică,. seri de întrebări și răspunsuri. jocuri distractive.- La Casa de cultură din Petroșani se va înființa un club cu profil cultural-educativ bine conturat. Programul enunțat în adeziunea pe care am semnat-o cuprinde activități multilaterale care îmbină armonios ce-_______  _ u________ ____ ____________ rințele distractiv-recreative cu cele am» -reiișit să-mi clarific multe/.nelă- educative (ing. Alexandra Postola- che, Centrala cărbunelui Petroșani).Asemenea încercări, ca și experiențele reușite ale altor case de cultură din țață, probează justețea punctului de vedere după care nu poate exista o ruptură între diversele sarcini ce revin așezămintelor culturale. Așa cum sublinia și tovarășul Nicolae Cea'ușescu în expunerea sa la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative. toate așezămintele din sistemul culturii de masă trebuie să devină instituții de educație politică, socialistă a muncitorilor, a celorlalți salariați, a țărănimii, a tuturor membrilor societății noastre. Această misiune de înaltă răspundere poate fi dusă la bun sfîrșit numai prin îmbinarea tuturor formelor muncii culturale într-o sinteză superioară, viabilă, convingătoare. Opiniile oamenilor muncii consemnate mai sus dovedesc coincidența dintre preferințele marelui public și răspunderile sporite ce se ridică în fața caselor de cultură și a cluburilor muncitorești.

în legătură cu problemele producției, nu este vorba de o reflectare îngustă, tehnicistă a unor sarcini de plan ci de cultivarea unei atmosfere propice pentru o activitate variată, interesantă și atractivă de sprijinire cu mijloacele specifice muncii educative a activității productive. Iar aceste „mijloace specifice" pot fi extrem de diverse, după cum au arătat unii vorbitori :— Am participat nu de mult la un concurs „Cine știe meserie, cîș- tigă", organizat pentru tinerii sudori din fabrică. A trebuit să răsfoiesc multe cărți de specialitate — cu sprijinul competent al bibliotecii noas- . tre — pînă m-am hotărît să fiu concurent. Asemenea concursuri se organizează frecvent la club și cu tinerii de alte meserii (Gh. Bucecea).— Sînt un pasionat ților. Cele tehnice se bundență la clubul fabricii de zahăr. Cu ajutorul lor. :ptin intermediul acțfUîfllOr organizate ■ de ' bibliotecă,muriri și 'să realizez o serie de inovații (Gh. Corneanu, maistru mecanic).O listă de manifestări care începe cu concursurile pe meserii, cu acțiuni ale bibliotecii poate fi continuată citind inițiative ale clubului uzinei „Grivița roșie" din Capitală — intilnirile periodice cu ingineri, tehnicieni și cadre de cnndu'-ere din uzină — ale clubului Uzinei de autoturisme Pitești — discuții între tinerii angajați și salariați cu îndelungată experiență în acest domeniu — etc. Toate acestea, însumate, conturează imaginea acelui așeză- mint de cultură pe care participanții la anchetă l-au definit ca cel mai a- propiat de preferințele și interesele lor.
,..0 activitate

distractiva,

cu permanente accente 
educativeNu se poate spune că activitatea distractivă nu se bucură de atenția conducerilor așezămintelor culturale. Ba, dimpotrivă, am de nenumărate ori prilejul avut să

pri-

Radu CONSTANTINESCU 
Sabin IONESCU
Vasile RUSU
Nicolae ZAMFIRESCU

Reuniunea reprezentanților societăților 
și asociațiilor de difuzare a științei 

și cnlturii din țări socialiste

O istorie a desenului satiric din România este imposibilă fără ' numele lui Aurel Jiquidi, moștenitor el însuși ăl înzestrării lui Constantin Jiquidi, pionierul șarjelor bufone care animau paginile de umor din presa de la începutul veacului. Dar în același timp, Aurel Jiquidi sparge programatic tiparul caricaturii, spre a instaura dramatismul liric în cadrul satirei. Debutul foarte timpuriu (1918 la Vaslui) împreună cu tot atît de tînărul mare, pictor Sabin Popp, îl recomanda ca peisagist, în care însă un cronicar remarca „energia violenței" și întrezărea cum tablourile. „deși lirice... nefiind o simplă manifestare sufletească... devin o a- firmare. de teorii, o lucrare volițio- nală... Peisajul nu-i decît o etapă... mi-1 închipui mai bine cadrat în atelier decit în plin aer". („Paleta artistică și literară", 1918,'număr Unic). Pronosticul avea să se confirme : Jiquidi va deveni cel mai caracteristic tip de artist citadin, acționind în vastul atelier dintre zidurile orașului. Deși nu și-a putut refuza gustul picturii lirice' producînd mereu, în spirit calofil, priveliști, portrete sentimentale, naturi moarte decorative, deși curînd își constituise și o factură picturală proprie, el rărhîne ca pictor un veleitar, dominat de criterjul agreabilului. însă rîvna de artist' a lui Jiquidi a priit din plin spiritului moralist al desenatorului, l-a dotat cu o plasticitate convingătoare, cu o adevărată știință ginii captivante. în desene grafii, accentele de formă și sînt distribuite cu un instinct maturgiei vizuale, lumina e ca un reflector crud și relevant asupra detaliului semnificativ, obiectele se încarcă de expresie morală reflectată, sint radiate emoțional. Dacă cetățeanul Jiquidi a devenit, cu fiecare expoziție, o autoritate civică, aceasta s-a realizat datorită modului prin care își impunea mesajul umanist. Tema lui Jiquidi, unică în diversitatea ei, este destinul omului social. Sensibilitatea acestui lacom observator al vieții, care se afirma deținătorul unui întreg depozit de gesturi și fizionomii înregistrate co-

a ima- și lito- culoare al dra- dirijată

tidian, și-a găsit manifestareatidian, și-a găsit manifestarea în ceea ce s-ar cuveni să se numească perceperea politică a realului. Opera lui Jiquidi este un exemplu de evoluție artistică în ritmul evoluției istorice a unei perioade. Dacă temele ei ideologice rămîn constant legate de afirmarea democrației, de pledoaria justițiară, de solidaritatea cu lumea exploataților, motivele acestei opere înregistrează, seismologie, stadii succesive ale luptei de clasă. In

după faimoasele „curbe de sacrificiu", imaginile șomajului, mei — cortegiul ale crizei care se acest context apar letarului luminat „Generații noi, figura colectivă a luptînd pentru împlinirea revendicărilor democratice.Aceste noi elemente în repertoriul desenatorului aduc o nouă gravitate

imaginea foa- de fenomene accentua. In figura pro- („Lectură" sau cultură nouă"), masei proletare

AUREL JIQUIDI 
și desenul politic

75 de ani de ia nașterea artistului —

jurul anilor 1930 Jiquidi crea o iconografie a periferiei urbane într-o suită lungă de scenograme animate : parveniți și turmentați, funcționari umili și zbiri, imaginile monstrului fiscal, bastonade electorale, bufonade parlamentare, demagogia grotescă, icoana tandră a „copiilor de săraci", duioasa persiflare a meseriei umile, in galeria de ucenici, birtași, croitori. Arta lui însoțește, fără a o ilustra, literatura și regăsim aici atmosfera în care se petrec primele romane călinesciene, schema socială din „Sfîrșit de veac în București", dulceața tulbure a mediului din „Domnișoara Nastasia", erosul acru- din proza Iui Aderca, puritatea ardentă a „Cînticelor țigănești". în această lume amețită de pitoresc își fac loc insistent motivele exploatării întețite

a limbajului. Dispar nota nostalgică, imaginea somnolenței, pitorescul. Jiquidi se înrolează în echipa de intelectuali militanți de la „Cuvîntul Liber" și ptiblică aci, timp de doi ani, un număr impresionant de desene. Se face prețuit ca un „ins care a dărîmat zidul beatitudinii tîm- pe" („Jiquidi: un actual" de Ștefan Roll). Sintem în plin univers al prozei lui Sahia, al reportajului lui Bogza. Prin 1935 desenul lui Jiquidi notează patetic amenințarea fascistă. E ■ consemnat spectrul războiului, spectrul bîtei legionare, spectrul sîngelui. O sală de spital, brăzdată de roșu se Întitulează „Pe aici au trecut legionarii”. O simbolică balanță a bugetului anunță investițiile militariste. E comentat flagelul colonialist trezit de războiul italo-a-

o Timpul berzelor : SCALA
| 10; 13; 16,15; 18,30; 21.

• N-am cîntat niciodată pentru
I tata : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 

17’ 19’ 21.
I ® Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ- 
i RUL — 9; 11,15; 13,30 
' 21, FESTIVAL — 8,30;
i 14,45; 17; 19,15; 21,30.
' • Frații : CENTRAL — 9,15; 11,30.
i 13,45; 16: 18,15; 20,30, PACEA — 
’ 15.45; 18; 20.
i e Steaua de tinichea : BUCU- 
’ REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
| 16,45; 19; 21, FAVORIT - 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
| 0 Marele premiu : PATRIA 

9,30; 13; 16,30; 20.
| e Parada circului : TIMPURI

NOI — 9,30—20,15 în continuare.
I o Cromwell : GRIVIȚA — 9; 12; 
. 16,15; 19.30, MIORIȚA — 9; 12,15;
I 15,45; 19,15, FLAMURA — 9;. 12,30; 
j 16; 19,30.
, • Aeroportul : FEROVIAR —
' 8.30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, EX- 
. CELSIOR — 9; 12,15; 16,15; 19,30, 
1 GLORIA - 12,30; 16; 19,30, MO-
, DERN — 11,30; 14,

20.30.
A Romanticii : VOLGA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.
« Tick, Tick, Tick : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 1 
17,45; 20.
• Șansa : POPULAR — 15,30; 
20,15.
® După vulpe : AURORA — 
11,45; 13.30; 15.45; 18; 20,15, TOMIS
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15;
a Așteptarea : LAROMET — 
19.
A Simon Bolivar : UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
O Asediul : VIITORUL — 15,30; 
18' 20.30.
a Start la moștenire : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; FLO-
REASCA — 15.30; 18 
a Boxerul : GIULEȘTI 
18; 20.15.
a Hello, Dolly !: BUCEGI 
16; 19.15, MELODIA — 9 
16; 19,30.
• Germen : MOȘILOR — 16; 18; 20 
a Omul orchestră : LIRA — 15,30 
18: 20.15, PROGRESUL — 
18; 20,15.
a Cortul roșu : BUZEȘTI —
19.30, COSMOS — 15,30; 19.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a Ultimul samurai : DOINA - 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
a Brigada Diverse în alertă 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30: 16
18,30; 20,45, FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,15.
a Articolul 420 ; LUMINA — 9— 
19,15 în continuare.
a Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev î ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
a Floarea soarelui : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20, —
15,30; 18; 20,15.
a Tabla viselor :
15,30; 18: 20.15.
a Zestrea domniței Ralu ; Săntă- 
mîna nebunilor: VITAN — 15.30; 
19.
a O floare și doi grădinari : 
MUNCA — 10; 15,30: 19.
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Deschiderea emisiunii. Enciclopedia pentru școlari : • Mișcarea și tea plantelor, • se pescuiesc pe Mult e dulce și — emisiune de Sorin Stati.Muzică populară stantin Dobre (nai) și Gri- gore Cheazim (mandolină). Confruntări. Economicul și socialul în structura deciziei. Experiența întreprinderilor în promovarea stilului socialist de conducere19.10 Tragerea Pronoexpres.19.20 1001 de seri — emisiune pentru cei mici.19.30 Telejurnalul de seară.20.10 Melodiile serii. Muzică u- șoară românească in primă audiție cu orchestra dirijată de Sile Dinicu.20.20 Redacția pentru tineret prezintă : Ancheta TV : Datorii uitate.21,00 Telecinemateca : pardul" (partea I) mieră TV. Regia conți. Cu : Burt' ter, Alain Delon, Cardinale. Ecranizare după romanul lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa.22.30 Teleglob — Portugalia. 22,50 Telejurnalul de' noapte.

„Ghe- — Pre- L. Vis- Lancas- Claudia
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bisinian. („Ii va sta bine Abîsiniei cizma italiană?"). Limbajul grafic devine mai aspru, mai întunecat, mai patetic. în timpul războiului Jiquidi desenează scene de adăpost, peisaje sinistre după bombardament, momente din cotidianul crispat în așteptarea comunicatelor de pe front. E emoționant de urmărit cum, după 1944, cînd Jiquidi putea spune, ca Bacovia „Mi-am realizat / Toate profețiile / Politice / Sînt fericit / Frumos / Este cerul"..., acest calm aduce în opera lui o odihnă întrebuințată în retrospective duioase'și malițioase. Arta sa antrenată atîtea decenii in protest continuă să producă documentele fostei realități, desenul devi- ■ ne, așadar, ilustrație și se atașează lui Caragiale și Creangă : polul satirei și polul tandreței. Artistul își îngăduie exercițiul stilistic și atinge virtuozități nutrite din vechea dexteritate și din depozitul lui tipologic, investite în tablouri ca „Tipătescu la talcioc", „Rică Venturiano bătrîn", care întregesc ciclul mai de mult început al „Caragialienei". Rărhîne posterității sarcina de a marca linia de diagramă a operei sale și a-i restitui întreg titlul de originalitate care i-a fost uneori contestat de critici datorită multiplelor interferențe estetice descoperite în stilul său.Jiquidi e original nu pentru că instaurează o invenție formală, ci — după o normă propusă de un mare teoretician al artei — pentru că valorifică în stil o relație nemijlocită cu originea vitală a artei. '|E1 ar fi putut spune, parafrazîndu-1 pe Degas, că desenează nu formele lucrurilor, ci sentimentul realității și semnificației lor. Cuvintele lui To- nitza : „Jiquidi împacă arta pură cu ochiul plebeu" pot sta ca epigraf al concepției lui despre funcția artei.în sensul cel mai legitim al cuvin- tului de modernitate, Jiquidi a creat din simțul contemporaneității, din unghiul prezentului său, din intuiția că politicul nu e o abstracție^ ci o expresie a lumii vii, materie deci a sensibilității și nu doar a inteligenței.
Anca ARGHIR

în Capitală au început marți lucrările Reuniunii reprezentanților societăților și asociațiilor de difuzare a științei și culturii din țările socialiste, cu tema „Universitățile populare — profil și tendințe", organizată de Comisia pentru problemele activității cultural-educative de masă din cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste din Republica Socialistă România.La lucrări participă delegați dip R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslovacă, R.D.

Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară și U.R.S.S.Reuniunea a fost deschisă de acad. Ștefan Milcu. Acad. Remus Râduleț a prezentat apoi referatul „Profilul și tendințele dezvoltării universităților populare din România". Pe marginea temei puse în dezbatere au urmat comunicări și discuții ale participanților. (Agerpres)
2 500 de ani de la crearea statului iranian

Seară culturalăîn cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 2 500 de ani de la crearea statului iranian, marți a avut loc în Capitală, sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o seară culturală.Au participat acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei, președintele Comitetului pentru organizarea în România a mcifestărilor științifice și culturale pentru aniversarea a 2 500 de ani de la crearea statului iranian, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față Sadegh Sadrieh,

ambasadorul Iranului la București, alți membri ai corpului diplomatic.După cuvîntul de deschidere rostit de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., Viorel Bageacu, secretar științific al Asociației de științe o- rientale, a vorbit despre cele 25 de secole de existență a statului iranian și a împărtășit impresii dintr-o călătorie făcută în această țară.Programul manifestării a mai cuprins proiecții de diapozitive și filme, precum și un recital din lirica- iraniană, în interpretarea actorilor Nicolae Brancomir, Lia Șahighian, Constantin Bărbulescu, Ilirica To- moroveanu și Dorel Iacobescu.(Agerpres)
Simpozion pe tema esteticii industrialeLa cel de-a! V-lea Pavilion de mostre se desfășoară un amplu program de manifestări privitoare la problemele de producție, ambalare și estetica industrială. Simpozionul care s-a desfășurat recent pe tema esteticii industriale a reunit participanți din Institutul de creație industrială și estetica producției din cadrul Ministerului Industriei Ușoare, din direcțiile și întreprinderile comerciale ale Ministerului Comerțului Interior. Discuțiile purtate de către specialiști au vizat, în princi

pal, întărirea legăturii dintre Institutul de . creație industrială și estetica producției, pe de o parte, și industrie și comerț, pe de altă parte, îmbunătățirea prezentării produselor industriale (ambalare, preambalare), accentuarea preocupărilor cu caracter practic în domeniul esteticii industriale, atragerea colaboratorilor externi, Participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri menite să contribuie la promovarea esteticii industriale în activitatea productivă și comercială.
Reuniunea Comitetului internațional de organizare 

a congreselor miniere mondialeMarți s-a deschis la București a 28-a 'reuniune a Comitetului internațional de organizare a congreselor miniere mondiale, la care participă reprezentanți din 17 țări : miniștri, profesori, alți specialiști de renume internațional: membri ai acestui co- m-itet.Obiectul reuniunii îl constituie pre-.- gătirea,; celui de-al VII-lea Congres internațional minier care urmează

să aibă loc la București. în septembrie 1972.Ședința de lucru a comitetului va dura două zile, după care participanții vor întreprinde o călătorie de studiu în principalele bazine miniere din țară și vor vizita institute ^-db- învățămînt- superior- minier, de băF11 c-etări, precum și Hidrocentrala dfthla1' Porțile de-Fier. - tBlibnî(Agerpres)
Expoziție cu vînzare organizată 
de magazinul „Divatcsarnok" 

din BudapestaLa magazinul Universal „Victoria" din Capitală s-a deschis marți o expoziție cu vinzare, organizată âe magazinul „Divatcsarnok" din Budapesta.La inaugurare au fost prezenți Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, Ion Cosma, ministrul turismului, și alte persoane oficiale. Au fost de față Szurdi Istvan, ministrul comerțului interior al R.P, Ungare, care se află în vizită în țara noastră, Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. Expoziția, care va fi

deschisă pînă în ziua de 21 octombrie, pune la dispoziția cumpărătorilor o gamă variată de țesături, tricotaje, articole de menaj, obiecte de artizanat și alte bunuri purtînd maica diferitelor fabrici din R.P. Ungară. Această manifestare este organizată în cadrul schimburilor de mărfuri dintre marile magazine din cele două țări, prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior „Mercur" din București și „Hungarocoop" din Budapesta. (Agerpres)
Școala generală din Manor 

la 200 de aniCei 300 de elevi ai școlii generale din comuna Monor (Bistrița-Năsăud), împreună cu numeroși foști elevi ai acestei instituții de învățămînt au trăit emoția unui jubileu ; 200 de ani de existență a școlii. De numele acestei școli, unde și-au început învățătura, este legată activitatea multor cărturari care au făcut, de-a lungul anilor, cinste .țării întregi.Sărbătorindu-și cei 200 de ani de funcționare neîntreruptă, școala generală din Monor se mîndrește cu elevii săi de astăzi, care continuă tradiția înaintașilor. Școala dispune de un corp didactic bine pregătit, de a- teliere pentru lucrările practice ale elevilor, constituind un puternic lăcaș de instrucție și educare comunistă a

elevilor. Iată de ce, într-o atmosferă de puternic entuziasm, adunarea festivă a elevilor și cadrelor didactice de aici a adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă in care, prin cuvinte calde, se exprimă recunoștința nețărmurită pentru grija partidului de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, dorința fermă a cadrelor didactice și elevilor de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a mărețului program al partidului privind educarea comunistă a elevilor.
Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii*

vremea

• A.R.I.A. (Sala Palatului) : An- 
' samblul de balet din China. Con

certul pentru pian și orchestră
1 „Fluviul Galben" și recital de ba- 
. let - 20.
1 • A.R.I.A. (la Teatrul 
. Copiii lui Vaniușin — 

susținut de Teatrul
I „Vladimir Maiakovski** 

cova — 19,30.
I • Filarmonica de Stat ,, _

Enescu*' (Sala mică a Palatului):
l Cvartetul „Moldova" — Iași — 20.

• Teatrul de operetă : Voievodul 
l țiganilor — 19,30.

0 Teatrul național „I.L. Cara- 
I giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 

prăvălie cu scară — 20.
1 • Teatrul de Comedie : Opinia 

publică — 20.
1 • Teatrul ,,Ion Creangă" : Cine» 

săptămîni în balcon — 9,30; Co-
1 moara din insula piraților — 16.

• Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasilescu" : Floare de
cactus — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu cîn- 
tec — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" : Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(în sala Clubului uzinelor „Re
publica"). Țara bogată în frumu
seți —16.

Giulești): 
spectacol 

Academic 
din Mos-

„George

*

I
I
I
*

I
I
î
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Ieri în țară : Vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă 'in majoritatea regiunilor, exceptind sud-estul, unde ceața a persistat. Viatul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 12 grade la Bacău și 25 de grade la Țebea Brad. în București : Vremea a fost relativ călduroasă. Cerul a fost, variabil, mai mult senin după-amiaza. Dimineața, ceața a persistat. Vintul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 20 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 octombrie a.c. In țară : Vremea va fi schimbătoare. în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei, unde înnorările vor fi mai accentuate, vor cădea ploi locale. în celelalte regiuni, cerul va fi variabil și va ploua slab și izolat. Vînt potrivit. Temperatura va înregistra o ușoară scădere. Minimele vor oscila .între 2 și 12 grade, izolat mai coborîte in depresiuni, iar maximele între 10 și 20 de grade.. în zona de munte, la sfîrșitul intervalului, lapoviță și ninsoare. în București : Vremea devine schimbătoare. Cerul va fi temporar noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. Temperatura va înregistra o ușoară scădere spre sfîrșitul intervalului.
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Primire la Consiliul de Miniștri
9Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit marți după-amiază delegația Băncii Chinei, condusă de Tsui Pin, vicepreședinte al băncii, care se află într-o vizită în țara noastră, la invitația conducerii Băncii Române de Comerț Exterior.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, prietenească, a luat parte Vasile Volo- șeniuc, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Române de Comerț Exterior.

Sosirea în Capitală a ministrului 

comerțului exterior al Italiei
A sosit în Capitală, ieri după-a- miază, Mario Zagari, ministrul comerțului. exterior al Italiei, care, la invitația ministrului român al comerțului exterior. Cornel Burtică, face o vizită. în țara noastră.Ministrul italian, împreună cu persoanele care îl însoțesc, va avea întrevederi și va purta convorbiri cu reprezentanți ai vieții noastre de stat și economice, cu prilejul cărora vor fi abordate probleme privind dezvoltarea și diversificarea, în continuare, a schimburilor comerciale, adîn- cirea cooperării economice și tehnice- dintre România și Italia.La sosire, pe . aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de ministrul Cornel Burtică, precum și de alte persoane oficiale.Au fost de față Niccolo Moscata,

întoarcerea delegației de activiști 
ai C. C. al P. C. R. din R. P. BulgariaS-a înapoiat în Capitală, marți la amiază, venind din R.P. Bulgaria, delegația de activiști ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Co

Plecarea delegației 
de activiști ai P. M. U. P.Marți la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Wlodzimierz Cymbala, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.U.P., care, la invitația C.C. al P.C.R... a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră.în cursul șederii în România, membrii delegației au l’ost primiți la C.C. al P.C.R. și au avut convorbiri la Consiliul Economic, la Comitetul municipal București și Comitetul județean Neamț ale. P.C.R... la Minis- teygj Industriei. Materialelor de Construcții și Ministerul Constaucțiildr. Industriale, au luat cwîdștința. :: ddi

Cronica zilei
PLECAREA 

AMBASADORULUI INDIEIMarți dimineața a părăsit definitiv țara noastră S. Than, ambasadorul extraordinar și plenipotențiai- al Indiei în Republica Socialistă România.
★Atașatul militar, aero și naval al R.P. Polone la București, colonel Jozef Pietrzykowski, a oferit marți iui cocteil, in saloanele ambasadei, cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a Zilei Armatei Populare Polone.Au participat general-colonel Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate și secretar al Consiliului Politic Superior, Nicolae Iones- cu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.Au fost de față Jaromir Ochedusz- ko, ambasadorul R.P. Polone la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★în cadrul unei solemnități care a avut loc marți seara la Institutul de petrol, gaze și geologie din București, prof. dr. docent Mihai Bogdan, rectorul Institutului, a înmînat diplomele de absolvire tinerilor din 11 țări ale lumii care au urmat anul acesta cursul internațional post-uni- versitar de specializare în rafinarea

• SPORT « SPORT• SPORT « SPORT « SPORT « SPORT

Echipe din șase țări 
la Dinamoviada de baschet

® Astăzi primele meciuriîncepînd de astăzi, în sala Dinamo din Capitală vor avea loc întrecerile celei de-a 12-a ediții a „Dinamovia- dei" de baschet masculin.Alături de formația noastră campioană. Dinamo București, la turneu vor lua parte echipele : Dinamo Moscova, Amrokcan Phenian, Spartak- Levski Sofia, Ruda-Hvezda Pardubice și Gwardia Varșovia. Loturile participantelor reunesc jucători valoroși, numeroși internaționali, prilej pentru publicul bucureșteal) să întîl-
DUMINICĂ DIMINEAȚA

Ciclocrosul „Vointa“Sezonul ciclist în aer liber se va încheia în curînd prin disputarea campionatului național de ciclocros. Prima dintre competițiile pregătitoare urmează să se desfășoare duminică dimineața (de la ora 10). în organizarea clubului Voința București, pe un traseu în imediata vecinătate a stadionului / organizatorilor, pe șos. Pipera-Roșia.

A fost de față Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineze la București.
★Tot marți, delegația Băncii Chinei a continuat convorbirile în probleme. de interes reciproc, la Banca Română de Comerț Exterior. .în aceeași zi, delegația chineză a vizitat al V-lea Pavilion de mostre.Seara, președintele Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior a oferit în cinstea oaspeților un dineu. (Agerpres)

ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
★în onoarea ministrului comerțului exterior al Italiei, Mario Zagari, ministrul român al comerțului exterior, Cornel Burtică, a oferit un dineu.Au participat Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, Vasile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior, lacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma, și alte persoane oficiale.Au luat, de asemenea, parte Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

munist Bulgar, a făcut o vizită de schimb de experiență în această țară.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întimpinată de tovarășul Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid, precum și de membri ai ambasadei R.P. Bulgaria la București. (Agerpres)

activitatea unor instituții de specialitate din domeniul construcțiilor și au vizitat obiective economice și so- cial-culturale. precum și Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Constantin Mîndreanu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Crețu, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic, activiști de partid.A.u fost prezenți membri ai. Ambasadei Republicii Populare Polone ■ la s București. (Agerpres)

petrolului și industria petrochimică. Următoarea ediție a acestui curs internațional, care s-a desfășurat sub auspiciile Ministerului învăță- mîntului. Institutului de petrol, gaze și geologie și ale Comisiei Naționale Române pentru UNESCO, își va începe activitatea in luna decembrie.
★Marți, prim-vicepreședintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Mihnea Gheorghiu, a primit pe Ciu Ciou-ie, secretar general al Institutului pentru relații externe al poporului chinez, director general al Ansamblului de balet. „China", Liu Ciu-tan și Dio Kuă- yen, adjuncți ai directorului general, precum și interpreți de frunte ai a- cestui prestigios colectiv. Au fost de asemenea prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Chineze la București. A participat Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.
★Președintele editurilor japoneze „Kobunsha" și „Nippon Sports", Tsuneo Ikeda, care va face o vizită în țara noastră, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a sosit marți în Capitală. (Agerpres)

nească chiar pe unii protagoniști ai recentelor campionate europene, de la Essen : Jurkiewicz (Varșovia)', coș- geterul acestei furtunoase competiții, Doicinov (Sofia), Sologub (Moscova), Albu, Diaconescu (București).Programul începe la ora 16,30, cu partida Spartak-Levski—Amrokcan. Dinamoviștii bucureșteiii, în rîndul cărora va apărea, după o lungă absență, Gh. .Novac, întîlnese apoi formația Gwardia, într-un meci de a- tracție. Ultima partidă : Dinamo Moscova—Ruda Hvezda.

Ciclocrosul „Voința" este deschis tuturor alergătorilor — bucureșteni și din alte localități din țară. Se vor întocmi clasamente pentru avansați, juniori I, juniori II (la biciclete de curse). Totodată, vor avea loc și două probe pentru începători — pe biciclete de semicurse și pe biciclete de oraș.

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI 
SOCIALIST OESTURIAN DIN TUNISIA

Salutul C.C. al P.C.R. și al Consiliului Național 

al F. U. S., transmis de tovarășul Mihail Levente

„PĂRĂSESC ROMANIA CU SENTIMENIUi 
CĂ AM FĂCUI ÎMPREUNA UN LUCRU BUN"

TUNIS 12. — Trimisul specialAgerpres, A. Dumitrescu, transmite : In localitatea Monastir continuă lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Desturian, de guvernămint, din Tunisia. Congresul a fost salutat de delegații invitate să participe, la lucrări.Luind cuvîntul, tovarășul Mihail Levente, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a transmis congresului, poporului tunisian, un cald salut de mrietenie din partea Comitetului Central aj_ Partidului Comunist Român, a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din România, a poporului român.Oamenii muncii din România, a spus vorbitorul, nutresc sentimente de caldă simpatie și urmăresc cu profund interes eforturile pe care partidul, conducerea țării și poporul tunisian le depun pentru lichidarea vestigiilor dominației străine, dezvoltarea economiei, culturii și învăță- mîntului, pentru punerea în valoare a resurselor țării, propășirea poporului tunisian pe calea progresului și civilizației. In țara noastră este cunoscută și prețuită lupta plină de sacrificii dusă de poporul tunisian împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independență și emancipare națională, pentru o viață demnă și liberă.Raporturile de prietenie și colaborare pe planuri multiple dintre România și Tunisia — a arătat vorbitorul — au cunoscut o evoluție ascendentă. Vizita efectuată de președintele Habib Bourguiba în țara noastră, convorbirile și întîlnirile cu președintele Nicolae Ceaușescu au a- dus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea relațiilor româno-tunisiene. Folosind posibilitățile sporite create de dezvoltarea economică, tehnico- științifică și culturală a celor două țări, relațiile româno-tunisiene se vor «dinei și lărgi în continuare, în interesul întăririi prieteniei dintre cele două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Vorbitorul a subliniat, în continuare, că poporul î’omân, aflat în stadiul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, își consacră întreaga energie înfăptuirii programului elaborat de . cel de-al X-lea Congres al partidului.In domeniul relațiilor internaționale, a spus apoi tovarășul Mihail Levente, România, țară socialistă, pune în centrul politicii sale externe dezvoltarea continuă a prieteniei, alianței frățești și colaborării multilaterale cu toate celelalte țări socialiste. Totodată, țara noastră iși dezvoltă relațiile cu toate statele, fără deosebire de orînduirea - social-politică, participînd tot mai intens la circuitul și schimbul mondial de valori.România sprijină eforturile statelor recent eliberate pentru consolidarea independenței și suveranității lor naționale, pentru valorificarea suvera-
- f, rci-ji.- .-----:—   —j ț tintoiiiwa ns.rtj
Cauza poporului laoțian

este de neinfrînt!
Poporul laoțian a sărbătorit la 12 octombrie 26 de ani de la proclamarea independenței țării. în istoria Laosului, această zi a anului 1945 a marcat victoria forțelor patriotice, după lupte grele, pline de eroism și sacrificii, desfășurate timp de aproape o jumătate de secol împotriva ocupației străine. La scurtă vreme după aceea, forțele coloniale și-au restabilit însă dominația. Au urmat alți ani de lupte pentru libertate. în 1954, prin acordurile de la Geneva privind restabilirea păcii în Indochina, a fost recunoscută, în mod solemn, și independența Laosului.Forțele imperialiste nu s-au putut însă' împăca cu această situație, au recurs la diferite manevre pentru a scinda țara, pentru a atrage Laosul pe orbita politicii lor agresive, creînd Încă un focar de încordare și conflict în Asia de sud-est. Cu toate- acestea, ca urmare a luptei forțelor patriotice din Laos, a eforturilor țărilor socialiste, ale tuturor forțelor iubitoare de pace din lume, în iulie 1962, la Geneva a avut loc conferința internațională pentru reglementarea problemei lao- țiene. Acordurile semnate au consfințit dreptul sacru al poporului laoțian de a trăi în condițiile păcii, neutralității și unității naționale, de a-și rezolva singur treburile interne, fără amestec străin. Sfidînd opinia publică internațională, imperialismul american a încălcat flagrant aceste acorduri, promovînd o politică agresivă, de intervenție militară și escaladare continuă a agresiunii — de la „războiul secret", tăinuit opiniei publice americane, la „războiul special intensificat".Dînd o ripostă eroică agresorilor și marionetelor lor, forțele armate și poporul de pe cuprinsul întregii țări au obținut importante victorii pe toate fronturile. Zona eliberată se extinde continuu, cuprinzînd în prezent două treimi din teritoriul național, unde trăiește 50 la sută din populația laoțiană. Consolidată din punct de vedere politic, militar, caracterizată prin prefaceri progresiste pe plan economic, cultural și social, zona eliberată constituie o bază trainică pentru dezvoltarea mișcării revoluționare pe scară națională.Organizînd și conducînd lupta de e- liberare, Frontul Patriotic Laoțian depune, în același timp, eforturi pe calea reglementării politice a problemelor interne ale. țării. Anul trecut, din inițiativa prințului. Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, au fost stabilite contacte între acesta și prințul Suvana Fuma, șeful guvernului de la Vientiane, in scopul discutării problemelor în suspensie. Această inițiativă a în- timpinat însă reacția negativă atît a Washingtonului, cit și a cercurilor de dreapta laOțiene ; intervenția ameri- cano-saigoneză din februarie-martie- anul acesta a avut, intre altele, ca scop tocmai subminarea oricăror măsuri in vederea ajungerii la o reglementare internă. Dar. după cum se știe, această intervenție s-a soldat cu un eșec usturător. Forțele armate ale Frontului Patriotic au zdrobit atacurile lansate de agresorii ameri- cano-saigonezi, repurtînd o strălu

nă a propriilor, resurse, pentru dezvoltarea lor economică și socială de sine stătătoare. Afirmarea statelor africane recent eliberate, apărute pe ruinele fostelor imperii coloniale, rolul lor crescînd pe arena haondială constituie un factor de mare importanță al luptei împotriva imperialismului, pentru promovarea cauzei libertății, independenței naționale, păcii și progresului în lume.Poporul român este solidar și a- cordă ajutor multilateral mișcărilor de eliberare națională, în lupta lor împotriva colonialismului, a subliniat vorbitorul. România condamnă în modul cel mai categoric politica imperialismului de dominație economică și politică, de forță și dictat, cere în mod hotărît să se pună capăt colonialismului — rușine și a- nacronism ale secolului nostru — politicii ele apartheid și practicilor discriminatorii rasiale. Ea militează neabătut pentru respectarea dreptului inviolabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, căile dezvoltării sale, fără ingerințe din exterior.Poporul român este solidar și sprijină neabătut lupta eroică a poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Indochina, se pronunță ferm pentru încetarea agresiunii, retragerea trupelor S.U.A. din Indochina, pentru crearea condițiilor care să permită popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian să-și hotărască singure soarta, fără nici un amestec din afară.România se pronunță pentru o soluție politică — pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din noiembrie 1967 — a conflictului din Orientul Apropiat, pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, recunoașterea dreptului Ia dezvoltare independentă a tuturor statelor din această zonă, reglementarea problemelor populației palestinene în conformitate cu . voința și interesele ei naționale.In Europa, România năzuiește și acționează pentru crearea unui tip nou de relații politice, care să facă cu neputință repetarea unei conflagrații, să înlăture orice surse de tensiune, să permită fiecărei națiuni să se consacre muncii pașnice, creatoare, la adăpost de teama unei agresiuni, a oricărei manifestări de forță și a- menințare cu forța, a oricăror ingerințe și presiuni.Partidul Comunist Român militează neabătut p'entru unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice, progresiste și antlimperialiste, în lupta pentru zădărnicirea planurilor agresive ale imperialismului. pentru triumful idealurilor păcii, democrației și progresului social.în încheierea cuvîritului său, vorbitorul a urat deplin succes lucrărilor Congresului al VITI-lea al Partidului Socialist Desturian.

cită victorie asupra acestora în zona șoselei nr. 9 din sudul Laosului.Continuînd să caute cu consecvență o soluție politică în vederea restabilirii păcii, Frontul Patriotic a elaborat noile propuneri din aprilie și iunie 1971, în care se subliniază că problema laoțiană trebuie reglementată potrivit acordurilor de la Geneva din 1962 și a situației actuale din Laos ; pentru aceasta este necesar ca Statele Unite să pună capăt invaziei și, în primul rînd, bombardamentelor aeriene, în vederea încetării focului și creării de condiții pentru ca părțile laoțiene interesate să se întîlnească și să-și reglementeze singure problemele, în mod pașnic, fără nici un amestec din afară. Propunerile Frontului Patriotic, răspunzînd în cel mai înalt grad aspirațiilor întregului popor ai Laosului, intereselor restabilirii păcii în această parte a lumii atît de greu încercată, au găsit un puternic ecou în rindul păturilor- largi ale populației, inclusiv în rîndurile unor personalități politice realiste de la Vientiane. Inițiativa Frontului Patriotic privind încetarea imediată a războiului și realizarea reconcilierii naționale, — ca de altfel întregul program al Frontului de reglementare a conflictului printr-o soluție politică — se bucură de sprijinul larg al tuturor popoarelor In- dochinei, al opiniei publice internaționale.Țara noastră, care și-a manifestat permanent solidaritatea deplină, activă, cu lupta dreaptă a poporului laoțian, ca și a celorlalte popoare din Indochina împotriva agresiunii imperialiste, sprijină aceste propuneri constructive ale Frontului Patriotic Laoțian_ și se pronunță cu hotărîre pentru retragerea trupelor S.U.A. din întreaga Indochină, pentru respectarea dreptului popoarelor vietnamez, laoțian și khmer de a-și hotărî singure soarta, de a-și făuri un viitor pașnic, potrivit voinței și aspirațiilor lor liber exprimate, cauzei păcii și securității internaționale. ,Este convingerea fermă a opiniei publice din România că, în zilele noastre, nu există forță în stare să îngenuncheze popoarele care își apără cu hotărîre, gata de orice sacrificiu, ființa națională, drepturile lor sacre la libertate, independență și progres.Asa cum, pe bună dreptate, se sublinia într-o recentă declarație a Comitetului Central al Frontului — „bucurîndu-se de aprobarea și sprijinul oamenilor iubitori de pace și dreptate din întreaga lume, poporul laoțian va învinge toate dificultățile, va face orice sacrificiu și, umăr la umăr eu popoarele frățești vietnamez și cambodgian, își va intensifica lupta pentru înfrîngerea agresorilor americani șî va edifica un Laos cu adevărat pașnic, independent, neutru, democratic, unit și prosper, contribuind la transformarea Peninsulei indochineze într-o regiune realmente <pașnică și independentă".
Viorel POPESCU

Consecventă politicii sale, România socialistă i 
dezvoltă permanent relațiile de colaborare și priete
nie cu tinerele state care și-au cucerit de aurind in
dependența. Vizita în Republica Socialistă România 
a vicepreședintelui REPUBLICII UNITE TANZA
NIA, Rashidi Mafaume Kawawa, constituie încă o 
ilustrare elocventă a acestei politici, a dorinței ce
lor două țări de a dezvolta relațiile lor de coope-

■ rare pe baze reciproc avantajoase.
Comunicatul, publicat ieri, după încheierea vizi

tei, subliniază, că primirea la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ‘discuția cordială care a avut loc, con
vorbirile cu înalte oficialități române, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și înțelegere, au scos 
in relief perspectivele bune ale raporturilor dintre 
cele două țări Și popoare, dintre Partidul •. Comu
nist Român și Uniunea Națională Africană din Tan- 
ganyka (TANU) — de ambele părți exprimindu-se 
satisfacția pentru rezultatele pozitive ale acestor 
întrevederi, pentru caracterul fructuos al vizitei.

Comunicatul exprimă convingerea comună că 
dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și TANU va 
exercita o influență pozitivă asupra progresului 
economico-social al ambelor popoare, va servi uni
tății și interesului general al forțelor antiimperia- 
liste Evidențiind bunele relații existente intre 
România și Tanzania, convorbirile au prilejuit 
constatarea că există numeroase posibilități de dez- 

, voltare a legăturilor dintre cele două țări in do
meniul oolitic, al schimburilor comerciale, al coope
rării economice și tehnice — in acest din urmă 
domeniu dindu-se instrucțiuni instituțiilor compe
tente din cele două țări să ia măsuri pentru reali
zarea obiectivelor de cooperare discutate.

în același timp, discuțiile avute au prilejuit afir
marea 'unor cerințe fundamentale ale vieții inter
naționale — în primul rînd, necesitatea imperioasă

a clădirii raporturilor dintre state, indiferent de 
sistemul social, pe principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile interne, inte
resului și avantajului reciproc ; cele două părți s-au 
pronunțat pentru excluderea forței și amenințării 
cu forța, a presiunilor de orice natură în raportu
rile dintre state, pentru soluționarea pe cale paș
nică a problemelor litigioase, împotriva politicii 
imperialiste de dominație și amestec in treburile 
altor state, pentru respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvol
tării.

Totodată, a lost pus din nou în evidență ata
șamentul profund al României și Tanzaniei față de 
dreptul inalienabil al popoarelor la autodetermi
nare ; cele două țări au condamnat energic politica 
de apartheid și discriminare, acțiunile brutale ale 
imperialismului, colonialismului, și neocolonialis- 
mului, care încearcă să împiedice dezvoltarea e- 
conomică și socială de sine stătătoare a tinerelor, 
state ; ele au apreciat că reducerea și lichidarea 
decalajului dintre țările 'in curs de dezvoltare șt 
cele avansate este o problemă de mare importanță 
pentru progresul umanității și au subliniat nece
sitatea eliminării practicilor discriminatorii din re
lațiile economice interstatale.

Așa cum se arată în. Comunicatul comun, prin 
întreaga ei desjășurare, vizita în țara noastră a 
vicepreședintelui Republicii Unit'e Tanzania a con
tribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dez
voltarea raporturilor între cele două partide și 
state, spre binele popoarelor român și tanzanian, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.înainte de a părăsi România, ne-am adresat înaltului oaspete cu rugămintea de a acorda un interviu ziarului „Scîntcia".

Interviu acordat „Scînteii" de vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa

• Programul general al dezvoltării — Declarația TANU • Lichidarea coionialismu* 
iui, dar și împiedicarea recuceririi Africii pe alte căi • Apreciem mult sprijinul acor
dat de România mișcărilor de eliberare, poziția sa internațională

— Domnule vicepreședinte, 
cititorii români ar fi interesați 
să cunoască ceva mai amănun
țit principalele aspecte ale rea
lităților din Tanzania de azi. 
Ce ne puteți. spune în această 
privință ?— Ca toate țările africane, Tanzania a fost decenii în șir o colonie, perioadă în care la noi . s-a făcut prea puțin, aproape nimic pentru progresul economico-social. După independență, cucerită cu zece ani în urmă, a trebuit să pornim, practic, în multe domenii de la zero, pentru a depăși starea de subdezvoltare moștenită. Am început cu căile de comunicații — drumuri, șosele, căi ferate — cu dezvoltarea porții maritimei rai-.,țăriirțiDar-es-Salaaniî. r.®eea i ce înseamnă Poarta Păcii. De -o, aton--, țiebidcosdbiliă: serihUcură agricultural car®-însfcondițiile Tanzaniei poate-re- ■ zolva multe probleme. Axîndu-rie pe aceste obiective, urmărim transformarea pe baze cooperatiste a agriculturii, cu obiectivul cuprinderii totalității populației agricole a țării în acest sistem. Credem că cooperativizarea ne va putea permite sporirea substanțială a producției a- cestei importante ramuri a economiei naționale. în acest domeniu, statul ajută cu mașini și utilaje cooperativele agricole. Industria este, ca atare, orientată, în linii generale,: spre aceste țeluri,, așa cum prevede și cel de-al doilea plan de dezvoltare 1969 —1974. Planul nu este un cadru rigid, ci, mai curînd, o strategie a dezvoltării. 60 la sută din investiții sînt acoperite din resurse interne. Este vorba. în cea mai mare parte, de investiții ale statului. Dacă în primul plan proporția investițiilor particulare era de 50 la sută, în cel de-al doilea, acest procentaj s-a redus la jumătate. Se lărgește sectorul de stat și în activitatea comercială, o mare parte a comerțului urmînd a fi preluată, curînd. de Corporația. Națională . a Comerțului.Ne preocupă mult dezvoltarea unei industrii constructoare de mașini, care să permită ridicarea armonioasă a tuturor regiunilor țării. Avem nevoie de utilaje și mașini, din acest motiv sîntem foarte interesați de experiența. în acest domeniu, a României. Am venit să vedem ce putem cumpăra din România în vederea. dezvoltării țării noastre. Ne-a interesat, firește, să vedem nu numai ceea ce putem cumpăra, ci și ceea ce putem vinde.în ceea ce privește învățămîntul, am întocmit un program pe termen lung-, pînă în 1985. Principalul obiectiv urmărit este să lichidăm neștiința de carte, să formăm cadrele de care infrastructura țării noastre are atîta nevoie. A fost, totodată, întocmit un vast program de ocrotire a sănătății, care prevede dezvoltarea rețelei sanitare, construirea de spitale, sporirea numărului de medici, într-un cuvîr.t, facem mari eforturi pentru ca un număr cit mai mare de oameni simpli să urmeze școlile, să primească îngrijire medicală, să aibă acces la cultură.Din punct de vedere politic, trăsătura principală pe care aș dori s-o relev este strînsa unitate a întregii populații. Limba comună — swahiii — se vorbește pe întregul teritoriu al țării. In Tanzania există un sin
Săptămîna mărfurilor 

românești la Bratislava 7In cel mai mare magazin universal din Bratislava — Prior — s-a deschis „Săptămîna mărfurilor românești". La deschidere a fost de față Emil Viccn, prim- Ioețiitor al ministrului comerțului din R. S. Slovacă.In parcul de cultură și odihnă „.Julius Fucik" din Fraga s-a deschis marți dimineața „Expoziția internațională a produselor noi folosite în construcții și arhitectură". Vizitînd standul țării noastre, ministrul construcțiilor din R. S. Cehă, Frantisek Srainek, a dat o înaltă apreciere nivelului atins în România de industria materialelor de construcții. 

gur partid politic, Uniunea Națională Africană (TANU), care are ramificații în întreaga țară, .în fiecare regiune. și care își propune să înfăptuiască dezvoltarea țării pe calea socialistă. Vreau să subliniez, în această ordine de idei, că Declarația TANU din ianuarie 1967, cunoscută și sub denumirea de Declarația de la Arusha, după locul unde a fost emisă, exprimă in termeni clari în ce constă politica noastră socialistă : ea proclamă ca principale obiective socialismul și dezvoltarea independentă a Tanzaniei. Ea arată, în primul rînd, că toate mijloacele de produc- • ție trebuie să fie proprietate de stat. Această Declarație este mai mult decît o simplă colecție de idei, ea este o platformă dinamică, care însuflețește întregul nostru popor în,..- marea operă’de transformare a țării.
âvîtoiibqia fâniinj’ic', ■ '. , — După opinia dv., care smt-.

problemele actuale aflate in 
fața popoarelor africane în lup
ta lor pentru eliminarea defi
nitivă a tuturor formelor de 
colonialism și rasism, pentru 
dezvoltarea independentă și su
verană a tinerelor state ?— Africa nu este complet eii-‘ ■ barată. Sînt aici două aspecte, în primul rînd, în anumite regiuni ale Africii se menține colonialismul, care, prin însăși esența sa, constituie o permanentă sursă de încordare. Pentru progresul Afr’cii extirparea totală a acestei plăgi este, de aceea, o cerință vitală. în unele teritorii ale Africii se duce un adevărat război pentru eliberare. Noi, tanzanienii, acordăm un sprijin larg acestei lupte. Aceasta constituie o expresie concretă a solidarității cu frații noștri din țările subjugate. Tanzania are graniță comună cu Mozambicul, colonie portugheză. Noi avem strînse legături cu patrioții luptători, nu numai la modul general, dar, în mod concret ; ajutăm mișcarea de eliberare din Mozam- bic, acordăm mozambicanilor sprijinul material, moral și diplomatic pentru a înlătura definitiv dominația colonială. Cu excepția mișcării de eliberare din Guineea Bissau, la Dar-es-Salaam sînt reprezentate toate mișcările de eliberare din sudul continentului. După cum. probabil, știți, la granița dintre Mozambic și țara noastră s-au produs ciocniți, trupele colonialiștilor pătrunzînd pe teritoriul nostru. Noi am dat agresorilor riposta cuvenită. Agresiunea- portugheză din Mozambic nu este numai o agresiune împotriva acestei țări, ci este o agresiune a colonialismului și rasismului împotriva întregii Africi. De-aceea, toți cei care trăim pe acest continent avem obligația să contribuim prin torțe unite ia eliberarea teritoriilor africane.Acesta este numai un aspect al luptei noastre în Africa. în fapt, această luptă este mai complexă și mai dificilă. Al doilea aspect căruia trebuie să-i facem față este neoco- lonialismul — această încercare perfidă a puterilor imperialiste și monopoliste de recucerire pe alte căi a Africii. Tanzania crede că fiecare țară trebuie să-și rezolve problemele sale specifice de așa natură îneît să nu permită o nouă recucerire a Africii. Noi, tanzanienii, depunem toate eforturile pentru a nu îngădui Să se întimple aceasta, luptăm pentru dez

ARGENTINA

După eșuarea rebeliunii militare
• SITUAȚIA S-A NORMALIZAT • 58 DE OFIȚERI Șl 3 CIVILI 
ARESTAȚI • FOSTUL VICEPREȘEDINTE LEVINGSTON Șl ALȚI 
GENERALI IN RETRAGERE AU FOST REȚINUȚIBUENOS AIRES 12 (Agerpres). — Forțele armate argentinene au anunțat încetarea alarmei generale care a fost decretată vinerea trecută, cînd s-a declanșat împotriva guvernului o rebeliune militară neizbutită și ne- sîngeroasă. Unitățile angajate în reprimarea răsculaților din regimentele cantonate la Azul și Olavarria s-au întors la bazele lor, iar situația s-a normalizat pe deplin.Serviciile de informații cercetează originile tulburărilor pentru a stabili răspunderile. Nu există indicații 

voltarea independentă a țârii noastre. Ne preocupăm intens de educarea politică a poporului nostru, pentru a-1 înarma în vederea lărgirii și consolidării cuceririlor dobin- dite, pentru atingerea obiectivului nostru final, construirea socialismului.
— Ce ne puteți spune despre 

relațiile bilaterale româno-tan- 
zaniene, despre convorbirile 
purtate la București și perspec
tivele de dezvoltare a raportu
rilor dintre țările noastre ? Cu 
ce impresii părăsiți România ?— Sîntem foarte bucuroși de a fi vizitat România, unde am fost înconjurați de o caldă prietenie și înțelegere. Primirea la președintele Nicolae Ceaușescu va rămîne pentru noțjdfj^^aț. Wwppjftait- cu care,,, am venit in “contact au fost foarte prietenoși și atenți, pretutindeni am fost primiți in modul cel. mai cordial și am avut discuții rodnice. Noi, cei din Tanzania, apreciem foarte mult poziția României pe plan internațional. Aprobăm principiile de bază ale politicii externe a României — independența, suveranitatea, egalitatea în drepturi, neamestecul în* treburile interne, avantajul reciproc. Cred că cel mai important lucru este neamestecul în treburile interne ale altor state. Nici un stat nu poate să-și aroge dreptul de a se amesteca în treburile interne ale altui stat. Statele' trebuie să coopereze cu drepturi egale. Dacă nu se va respecta acest deziderat fundamental, atunci nu va putea fi păstrată pacea.Aș dori să arăt că apreciem foarte mult sprijinul acordat de România mișcărilor de eliberare națională, luptei popoarelor africane pentru independență. Apreciem și respectăm foarte mult poziția pe care o aveți față de situația din Indochina, admirăm poziția dumneavoastră în ceea ce privește securitatea europeană.Discuțiile pe care le-am avut au fost foarte deschise, folositoare, și sperăm că roadele lor nu vor întîr- zia să se arate. Așa cum am spus, am fi foarte interesați în cumpărarea de mașini și utilaje românești, ca și în invitarea unui număr sporit de specialiști români care să lucreze în Tanzania. Vă pot asigura' că cetățenii români aflați deja în Tanzania se dovedesc a fi extrem de valoroși în a ne ajuta să ne dezvoltăm țara și economia. Prin prezența lor, nu numai că primim asistență tehnică, ci, de asemenea, învățăm din experiența dv., mai îndelungată în ce privește organizarea socialistă. Am dori, de asemenea, să vindem din produsele noastre României. Sîntem, totodată, interesați să trimitem mai mulți tineri tanza- nieni la studii în țara dv. Dorim ca pe viitor aceste contacte să devină tot mai ample. Condițiile pentru lărgirea cooperării, pe diverse tărî- muri, între cele două țări ale noastre sint favorabile. într-un cuvînt, consider că există premise pentru a ne înțelege foarte bine. De aceea, părăsesc România cu sentimentul de satisfacție că am făcut împreună un lucru bun, că am întărit și mai mult prietenia noastră.

Auqustin BUMBAC 
Tudor PRELIPCEANU

oficiale cu privire la numărul persoanelor implicate, dar surse militare afirmă că pînă acum au fost a- restați 58 de ofițeri și 3 civili. Mai mulți ofițeri în retragere, printre care și fostul președinte al Argentinei, Roberto Marcelo Levingston. au fost reținuți pentru că au luat poziție în sprijinul rebeliunii după izbucnirea acesteia. Printre civilii arestați se află și Roberto Roth, ginerele fostului președinte Juan Carlos On- 
gania.



PREȘEDINTELE S.U.A VIETNAMUL DE SUD Ședința Comitetului
C- A. Ea RExecutiv al

viața internaționala
R. NîXOM, VA FACE 0 VIZITĂ
ÎN UNIUNEA SOVIETICAMOSCOVA 12 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. transmite următorul comunicat oficial: Conducătorii U.R.S.S. și S.U.A. au convenit — în cursul schimbului de păreri de anul trecut — că ar fi de dorit o întîlnire intre ei, atunci cînd se va realiza un progres satisfăcător al convorbirilor Ia nivel mai scăzut. în lumina progresului înregistrat în ultimul timp la convorbirile bilaterale și' multilate-

rales-a la care participă ambele țări, căzut de acord ca o asemenea întîlnire să aibă loc la Moscova, în a doua jumătate a lunii mai 1972. Conducătorii Uniunii Sovietice și președintele Nixon, menționează comunicatul, vor examina toate problemele principale, avînd în vedere țelul îmbunătățirii în continuare a relațiilor bilaterale și al consolidării perspectivelor păcii generale.
s u A- Opinii în favoarea MOSCOVA

dezvoltării relațiilor1 

co țările socialiste î

CONVORBIRI

TEHERAN 12 (Agerpres). — Șa- hinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a inaugurat marți manifestările prilejuite de aniversarea a 2 500 de ani de la fondarea statului persan.Suveranul iranian, însoțit de membri ai guvernului și de alte persoane oficiale, a sosit în cursul dimineții la Passagardes, una din fostele

capitale ale imperiului și a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Cyrus cel Mare, fondatorul statului persan.în cursul aceleiași zile, șahinșahul Iranului a plecat la Persepolis, unde urmează să se desfășoare, timp de șapte zile, principalele festivități prilejuite de aniversarea statului iranian.
sub tirul patrioților

Comitetul National al Partidului Socialist
din Austria a decis

Formarea unui guvern „monocolor"

NEW YORK 12 — Corespondentul 
nostru transmite : „Posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor Statelor Unite 
cu țările socialiste au format tema 
unui seminar organizat sub auspiciile 
universității „John Hopkins" și la 
care au participat congresmeni ame
ricani, reprezentanți ai Administra
ției, oameni de afaceri, cadre ale 
universității.

Harold Scott, asistentul ministrului 
american al comerțului, director al 
Biroului comerțului internațional, se
natorul Jacob Javitz, Ps. Eillis Arm
strong, președintele Consiliului inter
național al Camerei de comerț, și alții 
s-au pronunțat în favoarea lărgirii 
și diversificării volumului schimbu
rilor comerciale dintre Est și Vest,' 
înlăturării barierelor ridicate de 
Statele Unite în calea extinderii a- 
cestor relații.

SOVIETO-EGIPTENE
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Marți au avut loc la Moscova convorbiri între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornii, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, și Anwar Sadat, președintele Republicii Arabe a Egiptului — informează agenția T.A.S.S.Au fost examinate probleme ale întăririi și dezvoltării relațiilor sovieto- egiptene, precum și probleme internaționale de interes reciproc.

VIENA 12 (Agerpres). — Marți a avut loc o ședință a Comitetului Național al Partidului Socialist din Austria, în cursul căreia s-a decis formarea unui guvern „monocolor". Un comunicat publicat după ședință precizează că viitorul cabinet se va compune numai din socialiști, indiferent de modificările pe care le-ar mai putea aduce în configurația noului Parlament cele 105 000 de voturi trimise prin poștă. După cum se știe, partidul socialist a obținut 50,22 la

sută din totalul voturilor exprimate la alegerile de duminică, urmînd să dispună in Parlament de 92 sau 93 de deputați din totalul de 183.Cancelarul Bruno Kreisky va prezenta demisia actualului cabinet îndată ce se va anunța încheierea numărătorii voturilor prin poștă. Președintele Austriei, Franz Jonas, va desemna apoi pe noul cancelar, neîndoielnic, tot în persoana lui Bruno Kreisky.

SAIGON 12 (Agerpres). — Baza de artilerie americano-saigoneză ~ situată sud cu luni la forțele la Saigon.ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și-au continuat atacurile împotriva forțelor americano-saigoneze din zona leiași baze, supusă de patrioți de mai multă vreme presiuni, în pofida bombardamehte- lor masive ale aviâției americane. Lupte violente au avut, de asemenea, loc în regiunea Platourilor înalte, patrioții provocînd mari pierderi armatei saigoneze.
★Cîteva sute de studenți de la Universitatea din Saigon au manifestat marți dimineața in fața sediului Direcției generale a poliției saigoneze, protestînd împotriva arestării unora dintre colegii lor în preajma farsei electorale. Tot în legătură cu această înscenare electorală, studenții de la patru facultăți ale' Universității din Saigon sint în grevă.

„Pas", la frontiera Vietnamului de Cambodgia, a fost supusă noi bombardamente de către patriotice, s-a anunțat marți Tn același timp, unități
ace-unei puternice

Lucrările sesiunii

Adunării Generale a O.N.U
NEW YORK 12 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : In Adunarea Generală a O.N.U. au continuat dezbaterile de politică generală, în cadrul cărora au luat cuvîntul, pină acum, aproape 100 de reprezentanți ai statelor membre.Ambasadorul Libiei la Națiunile Unite, Mahmoud Maghribi, a cerut O.N.U. să-și, aducă o contribuție mai efectivă și substanțială la lichidarea ultimelor vestigii ale odiosului sistem colonial, prin intensificarea e- forturilor de sprijinire a luptei juste â popoarelor oprimate contra colonialiștilor și regimurilor rasiste. El a atras atenția asupra încălcării de către unele state occidentale a declarației O.N.U. cu privire la decolonizare și a cerut să se pună capăt discrepanței existente între angajamentele asumate de aceste state și mo-, dul în care ele le respectă.Ministrul afacerilor externe al R.S.S. Bieloruse, Anatoli Radinoviei, a condamnat agresiunea S.U.A. împotriva popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian și a subliniat că retragerea tuturor trupelor americane din Indochina reprezintă singura cale posibilă pentru instaurarea păcii în această zonă, pentru respectarea dreptului legitim al popoarelor Indochinei de a-și hotărî singure soarta. Abordînd apoi problemele europene, vorbitorul s-a pronunțat pentru trecerea imediată la pregătirea practică a. conferinței în problema securității și colaborării.Ministrul de externe al Republicii Togo. Ioachim Hunlede, a opinat că „strategia celui de-al doilea deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare poate 1'i considerată doar o declarație de intenții". Prăpastia care separă statele în curs de dezvoltare de cele industrializate continuă să se lărgească, agravînd fenomenul subdezvoltării. Vorbitorul a subliniat

că este timpul să se întreprindă măsuri viguroase pentru lichidarea a- cestei situații, prin sprijinirea eforturilor de progres ale țărilor în curs de dezvoltare.Ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Populare a Yemenului, Mohammed Saleh Aulakaqi. a subliniat că țările din zona Golfului Arabic sînt hotărîte să lupte cu arma în mină împotriva intervenției imperialiste în treburile lor interne. Vorbitorul a arătat că bazele militare ale,..Angliei, afla.țe.în aq.eașță..regimie, îndeosebi în Oman, constituie, un ,.pe-> ricol pentru pacea Golfului Arabic. Referlndu-se apoi la problema securității internaționale, ministrul yeme- nit s-a pronunțat în favoarea desființării blocurilor militare și a bazelor militare străine de pe teritoriile altor state.Ministrul de externe al Afganistanului, Mohammad Moussa Shafique, a insistat asupra necesității rezolvării conflictului din Orientul Apropiat în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, cu dreptul popoarelor de a fi la adăpost de orice încercare de știrbire a integrității lor teritoriale.în continuare, vorbitorul a cerut O.N.U. „să privească realitatea în față, să recunoască drepturile legitime ale R.P. Chineze la Națiunile Unite și faptul că' Taiwanul este o parte inalienabilă a teritoriului chinez".Dezbaterile generale continuă.
★Un număr de 46 de țări africane și asiatice, precum și Iugoslavia, au adresat Consiliului de Securitate o scrisoare în care cer să se ia măsuri imediate pentru a se pune capăt „o- cupării ilegale a Namibiei și violărilor repetate ale integrității teritoriale a Zambiei de către Republica Sud-Africană".

CHILE

agențiile de presă transmit

Corespondentul transmite : La lucrările, la 12 55-a ședință a al Consiliului asemenea,
MOSCOVA 12 - Agerpres, L. Duță, Moscova și-a început octombrie, cea de-a Comitetului Executivde Ajutor Economic Reciproc, la care participă reprezentanți permanenți ai țărilor membre în C.A.E.R.. vicepreședinți ai guvernelor din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Din România la ședință participi tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. La lucrări participă, deM. Orlandici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.Ședința se desfășoară sub președinția lui Mihail Leseciko, vicepreședinte al Consiliului U.R.S.S, președintele Comitetului Executiv de Miniștri al în funcțiune al al C.A.E.R,
Vizita in Franța

a ministrului energiei

PARIS 12 — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : La încheierea vizitei întreprinse în Franța, delegația Ministerului Energiei Electrice, condusă de ministrul Octavian Groza, a avut o întîlnire de lucru cu reprezentanții Grupului industrial „Alsthom-Neyerpic". Cu a- cest prilej, s-a făcut un schimb de păreri asupra stadiului relațiilor de cooperare și au fost evocate posibilități de dezvoltare a rii pe plan energetic între și Franța.Ambasadorul RomânieiConstantin Flitan, a oferit un cocteil în onoarea delegației române. Au participat Georges Glasser, președin- te-director general al firmei „Alsthom-Neyerpic", conducători ai societății „Electricite de France", ai societății „C___ ~ *tricite", funcționarisuperiori Ministerul Ministerul Industriale

noile colaboră- Româniala Paris.

încheierea vizitei în Algeria

al minelor, petrolului
a ministrului român

Puternice manifestații 
studențești Ia Seul. Șapte mii cinci , sute de studenți sud-coreeni au organizat manifestații de protest împotriva autorităților de la Seul și a măsurilor de represiune adoptate de poliție. După cum anunță agenția Associated Press, în urma ciocnirilor care au avut loc între manifestanți și polițiști, 20 de persoane au fost rănite.

Convorbiri bulgaro-tan- 
ZanîOnO. ^arți au început la Sofia convorbirile oficiale între o delegație bulgară, condusă de Peko Ta- kov, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și o delegație tanzaniană, condusă de Rashidi Mafaume Kawawa, vicepreședinte al Tanzaniei, aflată în vizită în R. P. Bulgaria.

Greva minerilor din bazi
nul carbonifer al Asturiei (Spania), declanșată în urmă cu o săptămînă la întreprinderea națională „Hunosa", s-a generalizat, începînd de luni, devenind astfel cea mai am-

plă acțiune revendicativă după marile mișcări sociale din ianuarie 1970. In prezent, aproape 9 000 de mineri refuză să se prezinte Ia lucru. relevă C.T.K., au subliniat că între Franța și Cehoslovacia nu există nici un fel de obstacole in calea dezvoltării relațiilor economice și politice reciproce.
Convorbiri între repre

zentanți ai U.R.S.S. și S.U.A. în problema preîntîmpinării unor posibile incidente pe mare și în aer au început, potrivit înțelegerii între cele două părți, la’ Moscova, la 12 octombrie, anunță agenția T.A.S.S. Delegația S.U.A. este condusă de John W. Warner, adjunct al ministrului marinei, iar cea sovietică — de amiralul Vladimir Kasatonov, prim-locțiitor al comandantului flotei maritime, militare a U.R.S.S.
Delegația parlamentară 

cehoslovacă, condusă de DaIi- bor Hanes, președintele Adunării Federale, care face o vizită oficială la Paris, a fost primită de ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Schumann. Cu acest prilej, menționează agenția C.T.K., Maurice Schu- mannj și Dalibor Hanes au examinat o serie de forme concrete ale colaborării dintre cele două țări. Părțile,

Pe străzile Londrei a avut loc recent o demonsirajie de. protest împotriva 
intenției patronatului de a închide uzinele „Fisher-Bendix" din Kirkley (Li
verpool), ceea ce ar însemna concedierea celor peste o mie de muncitori

to marcant în viața politica
Conferința națională a partidului comunist

0 delegație algeriană, condusă de Kaid Ahmed, responsabilul aparatului de partid al Frontului Național de Eliberare din Algeria, a plecat marți la Roma, unde va avea convorbiri cu Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, și cu alți membri ai conducerii P.C.I.
Președintele guvernului 

panamez, Omar Torrii°s> primat, în cadrul unei întruniri populare la Ciudad de Panama, hotărîrea țării sale de a-și restabili suveranitatea asupra zonei Canalului Panama, aflată sub administrarea S.U.A. Rele- vînd că „nici un popor nu dorește să vadă un steag străin fluturînd în inima țării sale", Torrijos a declarat că „dacă va fi necesar, panamezii nu vor precupeți nici un sacrificiu pentru a redobîndi suveranitatea asupra acestui teritoriu".

ex-

Sub egida O.E.C.D. (Or_ ganizația pentru cooperare și dezvoltare economică), la Atena se fășoară sesiunea de studii privind problema irigațiilor în țările mediteraneene. La lucrări participă profesori, ingineri, tehnicieni din Franța, Italia, Iugoslavia, Grecia, Turcia, Cipru și alte țări. Din România ia parte un grup de specialiști condus de ing. Nicolâe Mantz, secretar general al Departamentului de îmbunătățiri funciare din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

des-

Conductorii metroului din 
Paris au hotărît să con
tinue greva care’ de ?apte zile> paralizează traficul subteran. și per- turbează serios circulația rutieră în capitala franceză. Negocierile dintre sindicatul conductorilor și Regia autonomă a transporturilor pariziene se află în impas.

împăratul Japoniei, Hir°- hito, și împărăteasa Nagako au sosit luni la Bonn. într-o vizită neoficială de trei zile. Cu vizita în R.F.G., suveranul japonez își încheie turneul efectuat în șapte țări vest-europene.

„Compagnie Gânerale d’Elec- dinEconomiei și Finanțelor, Industriei și Dezvoltării și Științifice.

ALGER 12 — Corespondentul Ager pres, C. Benga, transmite : Cu prilejul vizitei in Algeria a ministrului român al minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, ambasadorul țării noastre la Alger, Nicolae Sipbș, a oferit un dineu. Au participat Belaid Abdessalam, ministrul industriei și energiei al Algeriei, Abdelkader Zaibek, ministrul lucrărilor publice și al construcțiilor, funcționari superiori ai Societății algeriene de hidrocarburi (Sonatrach) și ai Societății naționale algeriene de cercetări și exploatări miniere.Marți, ministrul român și-a încheiat vizita la Alger, plecind spre patrie. Pe aeroportul Dar-el-Beida el a fost salutat de Belajd Abdessalam, ministrul industriei și energiei, Ta- har Hamedi. directorul general al Societății naționale algeriene de cercetări și exploatări miniere, de funcționari superiori ai principalelor instituții economice algeriene.Au fost de față Nicolae Sipoș. ambasadorul țării noastre la Alger, membri ai ambasadei.
Cuvîntarea tovarășului

Edward Gierek
cu prilejul sărbătorii forțelor armate ale R. P. PoloneVARȘOVIA 12 (Agerpres).— Cu prilejul sărbătorii forțelor armate ale R.P. Polone, Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, s-au întilnit cu veterani ai celui de-al doilea război mondial și cu soldați în termen.Luînd cuvîntul cu acest prilej, primul secretar al C.C. al P.M-.U.P. a^ .._subliniat că armata populară polo-'-»- potrivă, neză servește bine cauza patriei socialiste. Sintem convinși, a sptțs el, că, în munca uriașă ce revine poporului nostru, armata poloneză, inclusiv veteranii ei, va participa în modul cel mai activ. își va aduce contribuția ei concretă. Neîndoielnic, în dezbaterea de către întregul po-

por a directivelor pentru Congresul al VI-lea al partidului, ca și mai tîr- ziu, in munca de transpunere a lor în viață, vor participa și militarii.„Partidul, a spus Edward Gierek, caută să prezinte congresului său un proiect de program corespunzător posibilităților noastre de azi. Aceasta nu înseamnă însă că aceste posibilități nu pot fi sporite, lărgite ; dim- eie trebuie și vor fi modifi- funcție de modul cum vom de rezultatele activității Vom fi consecvenți în iniția-cate, în munci, noastre.tiyele noastre, dar avem nevoie de un sprijin activ, care să răspundă necesității de a se introduce corective creatoare. Un asemenea ajutor așteptăm de la toți oamenii muncii".
CONFERINȚA ANUALĂ A CONSERVATORILOR BRITANICI

nu generează euforie

Eveniment de rezonanță în viața politică chiliană, Conferința națională a partidului comunist, ’ ~încheiat recent, a liză aprofundată ; lor lui dezbătut ____lupta pentru stimularea acestui proces, într-un context care necesită convergența tuturor forțelor democratice și patriotice. Momentul politic actual, de care s-a ocupat pe larg raportul prezentat de Orlando Millas, membru in Comisia politică a P.C.C. — cit și participant la discuții — se caracterizează, prin avîntul schimbărilor structurale în economie și în relațiile sociale. Paralel, în ultimul timp se înregistrează o recrudescență. pe alocuri virulentă, a rezistenței forțelor de dreapta, reacționare.Se impun atenției fermitatea și consecvența cu care guvernul Unității Populare transpune în viață o- biectivele sale programatice, în centrul lor fiind lărgirea proprietății' sociale din economie — factor dinamizator al eliberării de sub dominația monopolurilor străine și autohtone, al evoluției pe calea unei noi rinduieli sociale.Sprijinind politica guvernului, ple- dind pasionat pentru continuarea ei neabătută. Conferința națională a partidului comunist a demascat, totodată, scopurile urmărite de acțiunile grupărilor de dreapta. în~ raportul prezentat la conferință se subliniază, în spirit combativ, conținutul reacționar al atacurilor dreo- tei, care jinduiește după vechile sale privilegii. încercînd să pună semnul e- galității întie aceste privilegii și_no-ț țiunea de democrație. Transformările revoluționare din Chile au loc prin respectarea legalității, a constituției.

aactualei etape revoluționar din sarcinile
care s-a făcut o ana- caracteristici- a procesu- țară și a partidului în

„Forța guvernului — se arată în raportul la Conferința națională a P.C.C. 
— rezidă in exercitarea pro/undă, 
deplină, a unei democrații autentice. 
Esența guvernului este pluralismul, 
respectarea liberului joc al opiniilor 
democratice, exercitarea criticii și 
participarea activă a poporului la 
soluționarea problemelor care il pri
vesc".Opoziția oligarhiei interne se îmbină cu atitudini ostile pe care le

posta turor ponente ale Unității Populare și ai stîngii creștine au salutat Conferința națională a partidului comunist, prin reafirmarea coeziunii de luptă în a- părarea și consolidarea procesului revoluționar. Cuvîntul secretarului general adjunct al partidului socialist, Adonis Sepulveda, a relevat succesele colaborării dintre comuniști. Răspunzînd,

cuvenită. Conducători ai tu- partidelor și mișcărilor corn-

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

exprimă sau le manifestă față de Chile unele publicații și cercuri financiare din Statele Unite. „înain
tăm intr-un mediu de furtună — spunea la conferință Volodia Teitel- boim, membru în Comisia politică a partidului. «Uraganul» artificial Made 
în U.S.A, este perfect sincronizat cu 
răbufnirile dreptei, interne",

„Pentru înfringerea uneltirilor 
dreptei, se arată în documentul final al conferinței — CHEMARE CĂTRE TOȚI CHILIENII, este ne
cesară mai mult ca oricind unitatea 
clasei muncitoare, a maselor popu
lare de la orașe și de .la sate. In or
ganizațiile de masă trebuie să pri
meze unitatea de clasă, respectarea 
drepturilor fiecărui sector, acțiunea 
conjugată a adepților actualului gu
vern și a celor care s-au pronunțat 
pentru schimbări, sprijinind guver
nul anterior. înțelegerea democratică 
pentru a duce la îndeplinire aspi
rațiile cele mai profunde ale po
porului".Acțiunile dreptei și atacurile vehemente anticomuniste primesc ri-

socialiști șiLuis Corva-
al partiduluilan, secretar general comunist, a scos în evidență, de asemenea, ■ i...................domeniile sociale. într-un mesajLuis Corvalan, publicii. Salvador dresat un salut rinței naționale a partidului nist „a cărui luptă își trage seva vi

tală din vitejia și curajul clasei 
noastre muncitoare organizate". Re- ferindu-se la complexitatea atacurilor reacțiunii și la atacul îndreptat, în ultimele zile, împotriva partidului comunist, salutul lui Allende către conferință relevă esența și scopurije acestui atac : „Poporul știe că aces
ta este primul pas al unei manevre 
reacționare, deja încercată și in alte 
părți. Și știe, de asemenea: că un 
atac împotriva partidului comunist 
sau împotriva oricărui alt partid sau 
a oricărei mișcări componente ale 
Unității Populare este un atac în
dreptat împotriva guvernului pe care 
îl prezidez. Sint încă de. așteptat ore 
grele pentru Chile, datorită faptului 
că dușmanii progresului nostru nu

similitudinea pozițiilor din• principale ale vieții ' ' ' luire- a-
ale ’ trimis președintele Allende, frățesc a Confe- comu-

sint pe deplin invinși. De aceea, este 
mai necesară ca oricind unitatea de 
fier a tuturor forțelor politice an
gajate în procesul revoluționar".Conferința națională a Partidului Comunist din Chile a relevat creșterea partidului și a influenței sale politice în rîndul maselor largi populare. In intervenția lui Victor Galleguilos, membru în Comisia națională de organizare a partidului, s-a subliniat creșterea continuă a rîndurilor comuniștilor. In decembrie 1970 numărul lor era de 93 309, iar în august 1971 — 138 537. Se estimează ca pînă la sfîrșitul anului numărul membrilor partidului să se ridice la peste 150 000.Conferința a analizat activitatea fructuoasă a partidului, a luat poziție față de unele deficiențe și rămî- neri in urmă, cerînd comuniștilor să se apropie mai mult de rezolvarea problemelor economice ale etapei actuale, în legătură cu creșterea producției și gospodărirea întreprinderilor în cele mai bune condiții. în chemarea comuniștilor către toți chilienii, printre imperativele de frunte figurează : creșterea producției, activitatea pentru participarea oamenilor muncii la conducerea tuturor întreprinderilor din. aria proprietății sociale și mixte’ combaterea — prin intermediul organizațiilor obștești — a speculei, sprijinirea „Centrelor reformei agrare" etc.Prin lucrările conferinței a trecut ca un fir roșu sarcina fortificării continue a Unității Populare, amplificarea și întărirea bazei sociale și politice pe care se sprijină guvernul, mobilizarea celor mai largi mase pentru triumful obiectivelor revoluției chiliene.

Euqen POP
Santiago de Chile
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Gaofar El Numeiry 
stalat președinte al 
danului. Khartum a loc marți ceremonia instalării i ale a lui Gaafar El Numeiry în l ția de președinte al Sudanului.
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Șeful majorității demo
crate din Senatul S.U.A., Mike Mansfield, a cerut din nou reducerea . la jumătate a efectivelor trupelor americane staționate în Europa (300 000 de oameni) și a propus, totodată, o serioasă reducere a forțelor navale americane din Marea Me- diterană. Mansfield a afirmat că, dacă guvernul S.U.A. nu va lua nici o inițiativă în acest sens, el va înainta propunerile sale Congresului.

La Moscova, Alexei șttikov, președintele Grupului parlamentar al U.R.S.S., președintele Comitetului sovietic pentru securitatea europeană, a primit delegația „Tinerilor Democrat! Germani" din R.F.G., în frunte cu președintele conducerii federale a organizației, H. Bremer, cu care a abordat probleme privind particioarea tineretului din U.R.S.S. și din R.F.G. la mișcarea pentru întărirea securității în Europa.
Președinte al Camerei Re

prezentanților a parlamen
tului marocan 8 fost ales Mehdi Ben Bouchta. El înlocuiește in acest post pe Abdelhadi Boutaleb, care și-a prezentat demisia.

Taifunul „Faye" s a abătut duminică asupra regiunilor de nord ale Filipinelor. Potrivit declarațiilor guvernatorului provinciei Isabela, datorită vîntului puternic, • care pe alocuri a atins o viteză de 100 km pe oră. peste 200 de persoane au pierit, înecate, iar alte o sută au fost rănite.

Miercuri dimineața, la Brighton începe cea de-a 89-a conferință anuală a Partidului Conservator. Analizind condițiile în care are loc această conferință, majoritatea comentatorilor apreciază că ele sint complet diferite de cele de anul trecut. Atunci, la întrunirea de la Blackpool, conservatorii, proaspăt veniți la putere, după alegerile din iunie 1979, aveau posibilitatea să .arunce asupra laburiștilor, care conduseseră treburile țării in cei șase ani anteriori, întreaga răspundere pentru dificultățile pe care le înfrunta Anglia. De atunci, situația s-a deteriorat' economia stagnează, face tot mai simțită de ce, după părerea va fi greu reprezentanților conserva- . tori să spună că vinovați de creșterea șomajului cu 350 000 în cele 16 luni de guvernare conservatoare sint... laburiștii. De asemenea, nu vor avea cum să arunce vina pe laburiști pentru faptul că — după trei „minibu- gete" conservatoare — de toamnă, de primăvară și de vară — care, în treacăt fie spus, erau pline de promisiuni — preturile au crescut cu 12 la sută, chiriile aproape s-au dublat, iar nivelul de trai al celor ce muncesc a scăzut simțitor.Proiectele de rezoluție In număr de peste 700. prezentate înaintea conferinței, nu îndreptățesc speranța unei schimbări a situației. Astfel, proiectul prezentat de organizația din Vrexhan? cere conferinței „să adreseze felicitări guvernului pentru'felul în care a condus afacerile economice ale țării". Dar, după cum se exprima un comentator, este greu de închipuit că cineva ar putea fi felicitat pentru că a dus țara într-o stare de „depresiune economică" — aprecierea aparține ziarului „Financial Times" — caracterizată. între altele, prin faptul că numărul șomerilor a depășit un milion, atingînd nivelul cel mai ridicat din 1939.Este adevărat că o serie de proiecte de ' rezoluție cereau guvernului „să adopte o politică economică viabilă. înainte de a ti prea tîrzlu". „să ia măsuri pentru a opri inflația" și 
a „readuce stabilitatea economiei".(

și mai mult : iar inflația își prezența. Iată observatorilor,

De asemenea, „se deplora înaltul nivel atins de șomaj" și se subliniază că „actuala situație economică și socială este inacceptabilă". Dar nici unul din aceste proiecte de rezoluție nu au fost, pînă la urmă, incluse pe ordinea de zi.Desigur, există toate motivele ea atmosfera care domnește acum sa nu semene nici pe departe cu entuziasmul ce a stăpînit conferința de anul trecut, entuziasm provocat de victoria nesperată in alegeri. Majoritatea observatorilor subliniază că în timpul conferinței se vor face auzite multe critici la adresa conducerii partidului, multe păreri divergente. Foarte controversată se anunță a fi dezbaterea in jurul problemei aderării Angliei la Piața comună, cu atit mai mult cu cit majoritatea opiniei publice britanice se dovedește, în continuare, refractară Majoritatea delegaților ... ___________sint favorabili aderării, fapt oglindit și de multe proiecte de rezoluție, dar sint destui și aceia care se opun alăturării la „cei șase". Chiar și din cuprinsul proiectelor de rezoluție favorabile aderării răzbate neliniștea pentru creșterea costului vieții in cazul alăturării la Piața comună, teama pentru afectarea, într-un fel sau altul, a intereselor britanice ; multe din aceste proiecte exprimă „regretul pentru faptul că nu s-au obținut condiții mai favorabije" și cer ca poporul să-și poată exprima părerea printr-un referendum.Programul de guvernămlnt expus Ia conferința de anul trecut a Partidului Conservator a înregistrat, potrivit majorității comentatorilor britanici, serioase eșecuri pe plan intern. Se vor aduce acum la Brighton unele corective ? Se vor anunța acele măsuri care să contribuie la reducerea șomajului și la redresarea economică ? Punîndu-și asemenea întrebări.' multi comentatori arată că ele reflectă doleanțele maselor populare britanice, care) pînă acum, au deplinindu-se.

acestei idei, la conferință

din promisiunile de văzut prea puține în-

tac la oficiile poștale și dltuzoru ou> mdeprinderi șl tnstltutU, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell.
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