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Convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român, 

condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu 
și delegația Partidului Comunist Mexican, 

condusă de tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo

EDUCAREA COMUNISTA 
a elevilor și studenților-

Uzina constructoare de ma
șini Reșița. Vedere din secția 
de montaj al motoarelor 

Diesel
Foto : Gh. Vințilă

Vineri după-amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., au avut loc convor
biri între delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., și delegația 
Partidului Comunist Mexican, 
condusă de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secretar 
al C.C. al P.C.M.

Din delegația română au făcut 
parte tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat la 
o informare reciprocă privind 
principalele preocupări ale celor

două partide, precum și la un 
schimb de vederi în legătură cu 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești și ale 
luptei revoluționare, antiimperia- 
liste.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o ambianță caldă, tovărășească.

obiectiv fundamental
al învățămîntului nostru
Zilele acestea au fost definitivate 

programele de măsuri privind perfec
ționarea muncii politico-ideologice și 
cultural-educative în învățămîntul 
superior, precum și în școli generale 
și licee, unități ale învățămîntului 
profesional, de specializare postliceală 
și de maiștri. Concepute in lumina 
hotărîrilor Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind perfecționa
rea conținutului și organizării învă
țămîntului de toate gradele, progra
mele de măsuri cuprind principalele 
orientări politice în educarea elevilor 
și studenților, precum și soluțiile 
pentru ridicarea muncii educative la 
nivelul exigențelor actuale ale parti
dului, pe baza recomandărilor de 
înaltă valoare teoretică și practică 
formulate în multiple rînduri de se
cretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Aceste pro
grame se constituie ca un îndreptar 
unitar și sistematic cu un profund ca
racter aplicativ. La elaborarea și de
finitivarea lor au fost consultate con
duceri de institute și școli, activiști 
de partid și de stat.

Scopul fundamental al planurilor 
de măsuri este ridicarea educației 
politice — pe toate treptele învăță
mântului — la nivelul de dominantă 
a Întregului proces <le formare a vi

itoarelor cadre, a întregii activități de 
învățămîut. Vrem ca tineretul patriei 
noastre, aflat pe toate treptele de șco
larizare, să se formeze în spiritul 
înaltelor idealuri. revoluționare ale 
clasei muncitoare, să-și pună în va
loare talentul, să fie permanent ani
mat de ideologia științifică a parti
dului comunist, de puternicele senti
mente ale demnității patriotice, uni
tății și frăției tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, 
ale solidarității internaționaliste pe 
care le cultivă partidul nostru. Este 
vorba, așadar, după cum însuși se
cretarul general al partidului nostru 
a arătat, de o îmbunătățire profund 
calitativă a activității de formare a 
tineretului studios — activitate cu un 
profund conținut politic — și un ase
menea obiectiv ne străduim să-l rea
lizăm prin conceperea și aplicarea în
tregului program de măsuri.

Se înțelege că prin reașezarea pe 
baze noi a întregii activități politi
co-educative, procesul de învățămînt 
dobîndește, în ansamblul său, o mai 
înaltă omogenitate, își substanția- 
lizează finalitatea practică, asi- 
gurînd în tot mai mare măsură 
absolvenți în a căror formație se 
îmbină organic cunoștințe temeinice 
de specialitate cu o profundă pre-
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gătire marxist-Ieninistă, o concepție 
comunistă despre muncă și viață.

Dar mai întîi, desigur, să vorbim 
despre măsurile ce vizează sporirea 
valorii educative a insuși procesului 
de invățămint. Așa, de pildă, in iiivă- 
țâmintul superior, la începutul fiecă
rui an universitar, in colectivele de 
catedră vor fi stabilite măsurile ce 
se impun pentru valorificarea de
plină a posibilităților educative de 
care dispun disciplinele respective în 
vederea sporirii aportului lor, al fie
cărui cadru didactic la formarea po- 
litico-ideologică a studenților. Con
ducerile institutelor și facultăților, 
sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, vor orienta și 
controla activitatea, în vederea asi
gurării unui înalt conținut politico- 
ideologic și educativ al prelegerilor, 
seminariilor și altor forme de acti
vitate profesională, de pe pozițiile 
materialismului dialectic și istoric, ale 
ideologiei partidului nostru. Cu prile
jul analizelor de cursuri, manuale și 
seminarii, colectivele de catedră și 
consiliile profesorale ale facultăților 
vor avea permanent in atenție conți
nutul științific și politico-ideologic al 
acestora.

Consiliul profesoral, conducerile 
școlilor, sub îndrumarea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de 
partid, vor orienta și controla 
activitatea cadrelor didactice, in 
vederea asigurării conținutului po
litico-ideologic și educativ al lecții
lor șî al celorlalte forme de activi
tate școlară, iar periodic, vor ana
liza modul în care se îndeplinesc 
măsurile stabilite. La analizele orga
nizate pe problemele muncii educa
tive va participa și secretarul orga
nizației U.T.C. din școală.

Paralel cu aceste preocupări, 
noile măsuri vizează perfecționarea 
predării disciplinelor de științe so
ciale. Nu mă voi referi în amănunt 
la această importantă sarcină, întru- 
cît în ziarul „Scînteia" (nr. 8952) a 
fost publicat un amplu articol pe a-
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe președintele Comisiei pentru politică 
externă a Cundestagului, Gerhard Schroder

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vineri 
dimineața pe președintele Comisiei 
pentru politică externă a Bundes- 
tagului, Gerhard Schroder, care se 
află în țara noastră, într-o vizită 
oficială.

La primire au luat parte Mihai 
Dalea, președintele Comisiei pen
tru politică externă a Marii A- 
dunări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat și Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al grupului român al U- 
niunii interparlamentare.

Oaspetele a fost însoțit de Er
win Wickert, ambasadorul R. F. a 
Germaniei la București.

în timpul întrevederii au fost

discutate probleme privind rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală a 
Germaniei, subliniindu-se că exis
tă condiții pentru o mai largă co
operare economică, pentru promo
varea unor noi forme de colabo
rare tehnico-științifică reciproc a- 
vantajoasă, pentru extinderea 
schimburilor culturale dintre cele 
două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale și s-a subliniat necesita
tea de a se acționa în continuare 
pentru îmbunătățirea climatului 
pe continentul european, pentru 
destindere și pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Cum explicați necesitatea și po-
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© de creștere a producției indus-
triale de 11 - 12 la sută ?

Potrivit prevederilor planului cincinal, în perioada 1971—1975, P?/O- 
DUCȚIA GLOBALA A INDUSTRIEI SOCIALISTE VA SPORI IN
TR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 11—12 LA SUTA, față de 8,5—9,5 la 
sută, cit se prevăzuse în Directive. In ce constau efectele pozitive ale 
menținerii unui asemenea ritm ? Mai întii, in faptul că acest ritm de 
dezvoltare a industriei, asociat cu procesul de modernizare a structuri
lor pe ramuri și subramuri, VA ACCENTUA POZIȚIA CONDUCĂ
TOARE A INDUSTRIEI IN ANSAMBLUL ECONOMIEI NAȚIONALE, 
CU INFLUENȚE BINEFĂCĂTOARE PE TOATE PLANURILE VIEȚII 
ECONOMICE și SOCIALE. Apoi, ritmurile înalte de sporire a produc
ției industriale au un rol hotăritor în ridicarea mai rapidă a țării noas
tre la nivelul statelor avansate din punct de vedere economic. Urmă
toarele calcule, statistice sînt de natură să evidențieze rolul ritmului 
viguros de dezvoltare a industriei în diminuarea perioadei de lichidare 
a decalajelor care mai separă țara noastră de statele dezvoltate din 
punct de vedere economic. în țara noastră, perioada de dublare sau 
triplare a producției industriale este de 2—3 ori mai mică decit pe plan 
mondial. DACA PRODUCȚIA NOASTRĂ INDUSTRIALA AR FI 
CRESCUT CU RITMUL MEDIU ANUAL DE CIRCA 4 LA SUTĂ — 
CIT ERA ÎN PERIOADA ANTEBELICA — MĂRIMEA EI DE 11 ORI, 
REALIZATĂ ÎN INTERVALUL 1950—1970, S-AR FI PUTUT OBȚINE 
IN CIRCA 65 ANI, DECI PRIN ANUL 2015 !

Elementele care asigură în continuare un înalt ritm de creștere a 
producției industriale decurg din FOLOSIREA MAI JUDICIOASA A 
POTENȚIALULUI NOSTRU ECONOMIC ȘI SE ÎMBINA ORGANIC 
CU ACCENTUL PUS ÎN PREVEDERILE DE PLAN DE ADINCIREA 
LATURILOR CALITATIVE ALE ACTIVITĂȚII IN INDUSTRIE. In 
acest sens, intr-adevăr, circa 25 la sută din sporul producției industria
le din cincinal, adică o producție de 125,8—133,7 miliarde lei, se va ob
ține pe seama folosirii mai bune a potențialului productiv existent în 
anul 1970. Restul. însă, are Ia bază producția noilor obiective ce se vor 
construi în cincinal, precum și intensificarea procesului de modernizare 
a structurii industriei, prin promovarea prioritară a sectoarelor purtă
toare de progres tehnic și fabricarea de produse cu înalt grad de prelu
crare a resurselor, cu valori de întrebuințare cit mai ridicate.

Practic, INDUSTRIEI I S-AU ALOCAT FONDURI DE INVESTIȚII 
CARE ÎNSUMEAZĂ ÎN CINCINAL 281,2 MILIARDE LEI, aproape tot 
atît cit au fost investițiile totale in intervalul I960—1970. în cadrul in
dustriei, cum este și firesc, de cele mai mari fonduri de investiții bene
ficiază cele patru subramuri, hotăritoare pentru dinamismul nostru in
dustrial și economic — construcția de mașini, chimia, metalurgia și 
energia electrică. Departajarea investițiilor merge mai departe, in sensul 
că aceasta ține scama de orientările cu privire la dezvoltarea mai rapidă 
a unor sectoare de „vîrf“, cum sînt metalurgia oțelurilor aliate, electro
tehnica și electronica, chimia de sinteză fină, mecanica fină și optica, 
producția de mașini-unelte și altele, sectoare care — prin excelență — 
realizează produse de mare valoare și utilitate socială,care. Ia rîndul 
lor. sporesc valoarea producției pe ansamblul industriei.

O mare influență asupra creșterii în ritmul prevăzut a producției 
industriale o are, însă, SPORIREA NEÎNCETATĂ A PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII, atît pe ansamblu, cît și in fiecare subramură și în
treprindere in parte. Procentul de 42 Ia sută în acest domeniu trebuie 
considerat minimal și pe drept cuvînt, intrucit, în cincinalul trecut, 
nu toate componentele industriei au atins nivelul ritmului mediu 
anual de creștere a productivității muncii, de 7,3 la sută, cît a 
fost pe ansamblul ei. Dar aceasta nu este decit o latură a proble
mei amplificării producției de Ia un an la altul — in ritmuri superioare 
— pe baza sporirii productivității muncii în industrie.Cealaltă vizează 
CREȘTEREA EFICACITĂȚII GENERALE A INDUSTRIEI NOASTRE, 
capabilă să gospodărească mai judicios metalul și alte materii prime, 
să înlocuiască prompt in fabricație produsele învechite, tehnologiile 
depășite, asigurind promovarea consecventă a noului, realizarea de pro
duse cu parametrii superiori.

în timp ce studiile și prognozele elaborate în diferite țări capitaliste 
dezvoltate economic prevăd, pentru intervalul 1971—1975, creșterea pro
ducției lor industriale globale intr-un ritm mediu anual de 4—5 Ia sută, 
la noi, acest procent este de 11—12 la sută. Chiar și numai acest fapt, 
deosebit de concludent, oferă certitudinea că ROMANIA VA OCUPA, 
ÎN CONTINUARE, UNUL DIN PRIMELE LOCURI ÎN LUME IN PRI
VINȚA DINAMISMULUI ECONOMIC, parcurgînd astfel o etapă im
portantă pe calea apropierii de nivelul statelor dezvoltate în ce pri
vește producția industrială pe un locuitor.

Prof. univ. dr. Constantin DANCIUV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >
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Conf. unlv.
Comeliu BAJENARU 
director general 
în Ministerul învâfâmîntului

Cimpulungul a trăit multă 
vreme în umbra trecutului, 
respirînd parfumul istoriei 
într-o alunecare lentă dar 
parcă sigură către uitare... 
Erau vehiculate frecvent 
legendele primei capitale 
a Țării Românești, orașului 
1 se spunea „pitoresc", „li
niștit", se vorbea despre ae
rul curat și frumusețea îm
prejurimilor, ca despre sin
gurele sale însușiri.

Ce însemna Cîmpulung de 
acum, să zicem, 30 de ani, 
pentru cei mai mulți din
tre locuitorii săi ? Ce le o- 
ferea, acelora care n-aveau 
altceva decît forța brațelor 
lor ? O modestă fabrică de 
hîrtie. 3—4 gatere penti-u 
tăiat bușteni și cîteva mine 
primitive de cărbuni în 
împrejurimi. Un orășel cu 
17 000 de locuitori, cu nu
mai 6 km de străzi mo
dernizate și cu o zestre 
edilitară insuficientă chiar 
și pentru acel timp : abia 2 
km de rețea tehnico-edili- 
tară, case șubrede, fără lu
mină electrică, doar la cîțiva 
pași de vilele bogătașilor.

Anii socialismului au adus 
și aici efervescența noului. 
Mai întîi, orașul trebuia să 
producă, să scuture inerția 
și să iasă din anonimat. Prin. 
1945, pe locul fostei fabrici 
de hîrtie, 250 de oameni șe 
îndeletniceau cu fabricarea 
de lacăte. Acesta a fost în
ceputul. S-a trecut mai tîr- 
ziu la utilaje pentru indus
tria textilă. Din fabrică a în
ceput să se cheme — pe 
merit — uzină. Au fost con
struite hale noi ; utilaje tot 
mai moderne au sporit po
tențialul tehnic. Examenul- 
cheie l-a constituit însă in
trarea în fabricație a pri
mului autoturism românesc 
de teren : in condițiile de a- 
tunci. cu o dotare tehnică 
încă insuficientă, fără ex
periență, fabricarea unui 
autoturism constituia, desi
gur. o îndrăzneală. Au în
vins 1 în 1957 avea să treacă 
pe străzile orașului lor pri
mul din seria autoturisme
lor de teren ARO, acum atît 
de binecunoscute acasă și în 
cele aproape 40 de țări în 
care sînt exportate.

Astăzi. Uzina mecanică 
Muscel este unul din 
cele mai moderne edi

ficii ale construcției de ma
șini. între ea și oraș s-a 
creat o sudură trainică. Fie 
că fac parte dip colectivul 
ei, fie că nu, pentru cîmpu-

OMUL FAJĂ IN FAJĂ CU EL ÎNSUȘI... !
® Aici, unde nimeni nu e singur... ® Cum își cîștigă 

„modelele" autoritatea ® „lată , acest lucru frumos 

l-am făcut cu mîinile mele" ! ® Poșta paginii

lungeni ARO a devenit sim
bolul și mîndria numărul 1 
a orașului lor.

Simbol al perseverenței, 
simbol al hărniciei și pri
ceperii. De aici demnitatea 
și disciplina muncitorească 
s-au făcut repede recunos
cute orașului. De aici por
nea nu de mult, la începu
tul lunii august — lună a- 
tît de bogată în semnifica
ții și tradiții muncitorești 
— inițiativa care s-a ex
tins apoi ca o flacără în tot

a răspuns tov. Naghi, și 
cîteodată credem că am 
spus totul cu. asta. Dar 
cîștigul cel mai mare mi 
se pare că îl reprezintă oa
menii. Specialiștii uzinei — 
aproape toți tineri, ’ fi
indcă vîrsta medie este de 
22 de ani — au crescut și 
s-au format aici, educați 
de partid la școala muncii.

— în multe ocazii se vor
bește despre autoturismele 
ARO în termeni care reco
mandă de la sine calitățile

CÎMPULUNG-MUSCEL

Orașul cu nume 

de legendă 

in salopetă 

de constructor

județul : hotărîrea de a 
face din uzina musceleanâ 
o uzină a cinstei și corecti
tudinii. Hotărîrea unui co
lectiv care-și cinstea rea
lizările, angajindu-se să 
muncească fără cusur, să 
trăiască ireproșabil, să facă 
din uzină o adevărată școa
lă a educației comuniste.

Directorul genera! al u- 
zinei, tovarășul Victor Na
ghi, Erou al Muncii Socia
liste, est.e în fruntea acestui 
colectiv de peste 14 ani. 
L-am întrebat care este 
creșterea, sporul cel mai 
însemnat realizat de uzină 
în ultimii ani.

— Invocăm adesea ci
frele realizărilor noastre,

metalurgiștilor musceleni. 
Noua lor inițiativă, îmbră
țișată acum de toți oame
nii muncii din județul Ar
geș, într-o amplă acțiune 
de masă, ii obligă și mai 
mult...

— Am, ca să spun așa, 
un mandat ferm din partea 
lor să afirm că își fac o 
datorie de onoare din reu
șita acestei acțiuni, din în
făptuirea procesului de 
educație comunistă con
ceput de partid. Este, desi
gur, mult prea devreme 
pentru a vorbi la timpul 
trecut despre ceea ce ne-am 
angajat să realizăm, dar o 
schimbare se face deja sim
țită în pulsul vieții din u-

zină, în conduita oameni
lor. Prezentul ne obligă să 
lăsăm în trecut tot ceea ce 
pătează demnitatea noastră, 
tot ceea ce ne împiedică 
mersul înainte.

— Fiindcă ați amintit de 
trecut, încă o întrebare : 
Cum s-au încadrat meta- 
lurgiștii uzinei în viața 0- 
rașului ?

— Aș zice că această „în
cadrare" a fost reciprocă. 
Orașul, oarecum, s-a „re
profilat", simte în miezul 
lui prezența unui mare co
lectiv industrial. Au fost 
calificați aici peste 2 500 de 
muncitori. Dintre ei s-au 
format ulterior mulți mai
ștri, ingineri și tehnicieni. 
Aș vrea să vă atrag atenția 
că aproximativ 90 la sută 
din întregul personal pro
vine din Cîmpulung sau 
din împrejurimi. E clar cit 
de mult înseamnă pentru 
Cîmpulung și locuitorii săi 
metalurgia musceleană. 
Noua situație e un rezultat 
nemijlocit al politicii parti
dului, de dezvoltare rațio
nală, de industrializare a 
tuturor zonelor țării.

Pare curios ca industria 
să pornească la drum 
de-a dreptul cu un 

proces- atît de pretențios și 
complicat cum e cel nece
sitat de industria autove
hiculelor. A fost nevoie de 
mari eforturi. Natura mun
cii a impus Cartea cu C 
mare, priceperea complexă, 
mai mult decît simpla ru
tină.

în mica expoziție care a- 
dăpostește autoturismul nr. 
1 — cu 1 milion de km par
curși, „dar încă în stare 
de funcțiune" — se află și 
un butuc de lemn. Pe el, a- 
cum 14 ani, cîțiva oameni 
entuziaști sileau tabla, cu 
ciocanul, să ia forma ari
pilor de autoturism. Acum, 
comunistul D. Georgescu, 
maistru veteran — de 27 
de ani lucrează aici — pri
vește butucul și zîmbește.

— Nu numai butucul ar fi 
trebuit dus la muzeu. Dar 
nu încap toate. Nu poți face 
un muzeu care să cuprindă 
toate dărăpănăturile, tot ce 
am început să dărîmăm de 
prin '56 încoace, cînd au tre
buit construite blocurile pe 
care le vedeți azi. Și străzile 
neasfaltate, și cișmeaua din 
coltul străzii, de la care

Dinu POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Permanențele unei 
politici constructive

Orientarea statornică a politicii 
partidului nostru de a dezvolta le
găturile de solidaritate internaționa- 
listă cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele pro
gresiste ale contemporaneității și-a 
găsit noi ilustrări elocvente și în a- 
ceastă săptămînă. S-au impus aten
ției, in acest sens, convorbirile intre 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și delegația Partidului Co
munist Mexican, condusă de tovară
șul Arnoldo Martinez Verdugo, cu 
care prilej s-a procedat la o infor
mare reciprocă asupra principalelor 
preocupări ale celor două partide, 
precum și la un schimb de vederi în 
legătură cu probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești și ale luptei 
revoluționare, antiimperialiste.

Activitatea internațională a țării 
noastre are, așa cum este bine cu
noscut, ca ax central, preocuparea 
permanentă de a dezvolta, pe pla
nuri multilaterale, relațiile de priete
nie, colaborare și frăție internaționa- 
listă cu toate statele socialiste, umăr 
la umăr cu care edificăm noua 
orînduire — cu țările socialiste 
vecine, cît și cu celelalte, si
tuate pe alte meridiane. Ca o 
expresie a acestei preocupări se în
scrie vizita la Budapesta a tovarășilor 
Manea Mănescu și Paul Niculescu- 
Mizil, primirea la tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., convorbirile cu alți condu
cători de frunte ai acestui partid, în 
cursul. cărora, constatîndu-se dezvol
tarea cu succes a relațiilor bilaterale 
romăno-ungaie, s-a evidențiat dorin
ța ambelor părți de a se depune 
eforturi și în viitor pentru extinde
rea multilaterală a'colaborării pe li
nie de partid și de stat și în alte do
menii.

în același timp, asemenea fapte ca 
vizita în țara noastră a președintelui 
Comisiei pentru politică externă a

Bundestagului, Gerhard Schroder, 
primit cu acest prilej și de președin
tele Consiliului de Stat, vizitele în 
țara noastră ale altor personalități 
și delegații din cele mai felurite sfe
re de activitate, atestă permanența 
orientării politicii noastre externe 
spre promovarea raporturilor de co
laborare cu toate statele lumii, po
trivit cerințelor coexistenței pașnice.

La O.NAJ. — o victorie 
a realismului și legalității

Săptămînă politică internațională 
a fost, în mod incontestabil, domi
nată de un eveniment care, prin 
răsunetul și implicațiile sale, depă
șește, desigur, cu mult limitele În
guste ale unei anumite unități de 
timp, înscriindu-se ca un moment 
istoric : restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze în O.N.U. 
și toate organismele acestei organi
zații. Este o concluzie pe care o 
subliniază, în modul cel mai clar, 
declarațiile factorilor de răspun
dere ai statelor și guvernelor, luă
rile de poziție ale cercurilor politi
ce și observatorilor diplomatici, co
mentariile presei, reacțiile de pro
fundă satisfacție și aprobare ale ce
lor mai largi pături sociale de pre
tutindeni. Comentariile apărute în 
presa din țara noastră, scrisorile 
provenite din rîndul celor mai dife
rite categorii de cetățeni au dat ex
presie sentimentelor de caldă bucu
rie ale întregului popor român, care 
vede în acest eveniment o strălucită 
recunoaștere a rolului R.P. Chineze 
în viața internațională, a succeselor 
poporului chinez, o nouă mărturie a 
forței de afirmare a socialismu
lui, a cauzei progresului social, lup
tei antiimperialiste și păcii în lume. 
Și-a găsit împlinirea un act de 
justiție care consfințește realita
tea de netăgăduit că în zile-

Romulus CĂPLESCU

(Continuare în pag. a VIII-a)

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

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de feli
citări cu ocazia aniversării mele și îmi este plăcut de a vă exprima 
urările cele mai calde pentru fericirea dumneavoastră personală și 
prosperitatea poporului român.

Păstrez o amintire prețioasă despre recenta vizită a dumneavoastră 
în Iran și despre convorbirile care nu pot decît să contribuie la strînge- 
rea și mai mult a legăturilor de prietenie și cooperare care există între 
țările noastre, spre folosul celor două popoare și al păcii mondiale.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

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

Poporul malgaș și eu personal am fost deosebit de mișcați de con
ținutul mesajului dv. adresat cu ocazia zilei naționale a țării noastre.

Vă mulțumim călduros pentru felicitările transmise.
Cu înaltă considerație.

PHILIBERT TSIRANANA
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avorturi, 
deferită

Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

dresați

cire... penală

cătorii“

Guguș

țigară

Nr. 
crt.

Codlea. La scurt 
aceasta Insă, W. B. 
tn urma cercetărilor 

piriă in prezent,

„Binefă

deci, de 
organizația 
să nu se 

abstracte

tiucii“ erau.,.

ÎN AUTOTURISMEPOLITICE DE MASĂ

ÎN CENTRUL ATENȚIEI LISTA
DE CÎȘTIGURI C. E. C.

TRIMESTRUL III 1971

Ion Tutulan, salariat la Com
binatul Siderurgic Galați, și 
Dumitru Mocanu, șeful birou
lui de cazare din cadrul servi
ciului social al aceluiași combi
nat, alcătuiseră un duet... fi
lantropic. Primul recruta sala- 
riați care aveau nevoie de spa
țiu, iar al doilea le repartiza 
apartamentele sau garsonierele 
solicitate. E drept, nici un 
client nu intra în casă pînă nu 
le număra și lor citeva sute în 
mînă. Zilele trecute însă, pe 
cînd un client adus de Ion Tu
tulan urma să-i înmîneze 200 de 
lei lui Dumitru Mooanu, au apă
rut organele de urmărire penală. 
Surprinși în toiul tîrgului, cei 
doi au fost arestați. împreună 
au lucrat, tot împreună vor 
suporta consecințele prevă
zute de lege pentru asemenea 
fapte.

Numeroși columbofili 
preajma Mogoșoaiei au intrat 
în alertă. De la o vreme, o 
bună parte din porumbeii că
lători (unii premiăți la 
cursuri internaționale) 
cuți de ei cu atîta grijă 
mai întorceau acasă. In 
timp, prin împrejurimi, i 
zeau tot mai dese focuri 
mă. Trecînd la pîndă organizată, 
columbofilii au reușit, în cele 
din urmă, să-I identifice pe 
făptaș. Era Aurelian Trăsnea, 
din Capitală, str. Harghita 35, 
care se „specializase" în vînarea 
porumbeilor călători, pretextînd 
că erau... guguștiuci, deși inelele 
de marcaj ar fi trebuit să-I 
convingă de contrariu. Pentru 
fapta sa, A. T. a fost’exclus din 
rîndul vînătorilor.

i con- 
cres- 

nu se 
același 
se au
de ar-

îndeletni-
> ■

Moașă la spitalul din Co
dlea, Marghioala Grigore înce
puse să se profileze de la o 
vreme intr-o „specialitate", pe 
cit de ilegală, pe atit de pericu
loasă : efectuarea de avorturi. 
In urma gravelor complicații 
survenite după întreruperea 
sarcinii in condiții total lipsitede 
igienă, aproape toate pacientele 
sale au trebuit să fie internate 
in spital și au scăpat cu viață 
ca prin urechile acului. Dar, 
perseverentă, Marghioala Gri
gore își căuta mereu alte clien
te. Într-una din zilele trecute, 
i-a întrerupt sarcina Wiltrudel 
Bitt din 
timp după 
a decedat, 
întreprinse 
s-a stabilit că Marghioala Gri
gore a mai efectuat 6 
In curînd, ea va fi 
instanței de judecată.

într-una din nopțile 
după o ședere prelungită prin 
mai multe bufete și restaurante, 
Marin Bică, în vîrstă de 32 de 
ani, din Pitești, str. Abatorului 
nr. 14, a reușit, în sfîrșit, per
formanța de... a ajunge acasă. 
Și, înainte de culcare, ca și 
alte dăți, și-a aprins o țigară. 
După citeva clipe insă, a ador
mit fără să-și stingă țigara. De 
la ea s-au aprins și au început 
să ardă mocnit obiectele aflate 
în încăpere, Toropit de băutură 
și de căldură, M, B. n-a mai 
putut să se trezească. încetul 
cu încetul, gazele produse din 
ardere l-au asfixiat. Dimineața, 
cînd s-a observat incendiul și 

mili-cînd au sosit pompierii 
tari, era prea tîrziu.

Sentința»

a fost
executată

în 
în

Relatam, cu -cîtva timp 
urmă, sentința pronunțată 
procesul intentat lui Mihai 
Stroe, autorul crimelor din stra
da Drubeta nr. 20 din Capitală. 
Prin hotărirea secției a II-a pe
nală a Tribunalului municipal 
București, pentru uciderea bătrî- 
nilor Alexandru și Eufrosina Po
pescu, acesta fusese condamnat 
la moarte. In urma respingerii 
recursului de către Tribunalul 
Suprem, sentința a fost execu-

RubrîcS redactata de : 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
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Unul dintre obiectivele majore ale 
programului de educație comunistă 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constă în intensificarea 
muncii politice de masă, a tuturor, 
formelor de înrîurire a conștiințe
lor, cu deosebire a activității agitato
rilor. Investigația întreprinsă în în
treprinderile „Autobuzul", „Dîmbo
vița" și „Semănătoarea" din Bucu
rești a urmărit să analizeze modul în 
care acționează organizațiile de partid 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin în acest domeniu, ce metode 
folosesc pentru continua perfecțio
nare a activității agitatorilor, pentru 
sporirea eficienței muncii politice de 
masă.

— Experiența ne arată că rezul
tatele obținute în îndeplinirea pla
nului pe primul an al noului cin
cinal, ne-a spus tovarășul Ion Nen- 
ciu, secretarul Comitetului de partid 
de la uzina „Autobuzul", sint direct 
proporționale cu preocuparea pentru 
a orienta activitatea agitatorilor, ca 
și întreaga muncă politică de masă, 
spre problemele fundamentale ale 
uzinei, de a-i stabili — în funcție de 
acestea — țeluri precise în fiecare 
atelier, la fiecare loc de muncă. 
Numai în felul acesta munca de la 
om la om, desfășurată cu deosebire 
prin intermediul agitatorilor, contri
buie efectiv la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, la crearea 
unui climat efervescent, combativ in 
toate sectoarele de muncă. Esenția
lul constă, așadar, în subordonarea 
activității politico-educative de masă 
aspectelor majore ale indeplinirii 
planului.

Desfășurată pe asemenea coordo
nate, munca politică de masă de la 
uzina „Autobuzul" urmărește, pe 
multiple planuri, formarea omului 
nou, cultivarea atitudinii înaintate 
față de muncă. Ca promotori ai ac
țiunilor îndreptate în acest sens, a- 
gitatorii se dovedesc oameni de ini
țiativă. Astfel, în trimestrele II și III 
cînd, cerîndu-i-se să elaboreze pro
iectele și tehnologia de fabricație a 
unor lucrări foarte urgente, com
partimentul de concepție a solicitat 
să i se repartizeze încă 20 proiec- 
tanți. Agitatorii au propus biroului 
organizației de bază să întreprindă o 
analiză : pot fi realizate lucrările la 
timp, fără suplimentarea personalu
lui ? A reieșit că, printr-o mai bună 
organizare a muncii, prin folosirea 
integrală a timpului de lucru și a- 
mînarea unor lucrări mai puțin ur
gente,i proiectele puteau-afi elaboratei- - 
Concluziile au fost prezentate comi- 

-' tetului de partid. Apoi, printr-o in
tensă muncă de la om la om, punînd 
accentul pe relevarea rezervelor e- 
xistente și sublinierea importanței 
deosebite a respectivelor lucrări pen
tru economia noastră națională, spe
cialiștii au fost convinși să-și va
lorifice din plin resursele. Și astfel, 
„imposibilul" a devenit posibil. Pro
iectele au fost realizate la termen.

Desigur, nu este suficient a sub
ordona munca politică obiectivelor 
majore ale producției, a orienta efor
turile agitatorilor spre problemele 
fundamentale ale colectivelor din în
treprinderi. Esențialul este ca agita
torii, fiind permanent în mijlocul oa
menilor, lucrînd alături de ei, cunos- 
cîndu-le starea de spirit, să acționeze 
prompt, operativ în mobilizarea oa
menilor la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice.

— Aportul agitatorilor ne-a fost de 
mare preț în soluționarea operativă 
a unor probleme spinoase, ne spune 
tov Alexandru Nițulescu, secretarul 
organizației de bază din sectorul VII 
al Uzinei „Semănătoarea". în luna 
septembrie, bunăoară, trebuiau livrate 
agriculturii un mare număr de com
bine pentru recoltat cartofi. Anumite 
dereglări în aprovizionarea cu mate
riale periclitau însă planul. Or, se 
știe, în cursul unei campanii agri
cole fiecare zi e numărată. A livra 
combinele după încheierea recoltării 
însemna, practic, nefolosirea lor în 
acest an. Iată de ce agitatorii au or
ganizat. în fiecare loc de muncă con
vorbiri avînd ca teme : toate utila
jele să lucreze din plin, nici un mi
nut irosit, nici un om lipsă de la 
serviciu, prelungirea programului, 
dacă va fi necesar, pînă la onorarea 
contractului, explicînd oamenilor că 
de hărnicia și abnegația lor depinde 
livrarea promptă a mașinilor respec
tive, prestigiul uzinei. Cuvîntul agi
tatorilor, întărit prin forța exemplu-

lui lor personal, a avut un puternic 
ecou în conștiința muncitorilor. Com
binele au fost livrate la termenul sta
bilit.

Ar fi fost de așteptat ca aceeași 
folosire promptă, eficientă, a mijloa
celor activității politico-educative de 
masă să caracterizeze toate organi
zațiile de la „Semănătoarea". Din 
păcate, în sectorul II prelucrări me
canice, locul acțiunilor convingătoare, 
al muncii de la om la om pentru în- 
riurirea cunoștințelor, l-a luat tendința 
înlăturării neajunsurilor exclusiv prin 
măsuri administrative. Firește, nu
meroasele sancțiuni acordate aici în 
legătură cu încălcarea programului 
de lucru, disciplina muncii, sint pe 
deplin justificate. Dar tot atît de a- 
devărat e faptul că o acțiune siste
matică de explicare a daunelor pri
cinuite întreprinderii, economiei na
ționale de asemenea abateri, ar con
tribui efectiv la reducerea lor. Nu
mai că aici, unde aportul lor ar fi 
atît de util, agitatorii lipsesc cu de- 
săvîrșire ; chiar și informarea sala
riatelor asupra unor documente de 
partid se face prin intermediul mai
ștrilor — ceea ce nu e rău — dar, 
acționînd pe baza unor dispoziții ad
ministrative, ei nu subliniază sem-

nificația politică a evenimentului 
prezentat.

Dat fiind că și în alte organizații de 
partid din uzină nu este înțeleasă ne
cesitatea îmbinării măsurilor adminis- 
trativ-organizatorice cu mijloacele de 
influențare politică, am pus întreba
rea : ce ar trebui făcut pentru a spori 
rolul agitatorilor, forța lor de înrîu- 
rire, astfel ca munca politică de masă 
să contribuie în mai mare măsură 
la dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor ?

— In primul rînd, ne răspunde ing. 
Marin Lungu, Secretarul comitetului 
de partid de la uzina „Semănătoarea", 
trebuie să acționăm mai ferm pentru 
înlăturarea manifestărilor de forma
lism, frecvente încă în acest dome
niu ; apoi, promovarea unor metode 
eficiente, ou puternică rezonanță în 
conștiința oamenilor. In această or- 

■~dine;.,de,.. ițlei, s-ar impune, cred,....
crearea, unor cabinete metodologice 
județene și orășenești pentru munca 
politică de masă in vederea studierii, 
în diverse ramuri de activitate, a ce
lor mai adecvate mijloace de influen
țare a maselor. întocmirea unor ast
fel de studii, bazate pe rezultatele 
unor investigări sociologice, pe son
darea opiniei publice, ar contribui la 
imprimarea unui caracter științific 
muncii politico-educative, ar duce la 
eliminarea acțiunilor întîmplătoare, a 
„bîjbîielii" și subiectivismului în ale
gerea mijloacelor folosite. Confrunta
te pe un plan mai larg, prin schim
buri de experiență, prin dezbateri 
publice, cele mai bune metode ar 
putea fi generalizate.

Desigur însă, oricît de bune ar fi 
metodele folosite, măsurile inițiate, 
„secretul" eficienței constă în perse
verența cu care e urmărită finaliza
rea acestora. Toate formele muncii 
politice de masă, implicit activitatea 
agitatorilor, își îndeplinesc rolul in 
măsura în care ecoul ce-1 declanșează 
se reflectă în ridicarea nivelului de 
conștiință a maselor, într-o mai te
meinică înțelegere a îndatoririlor lor 
civice, în producție ca și în întreaga 
viață socială. Bine au procedat agita
torii din organizația de bază nr. 6 a 
Fabricii de încălțăminte „Dîmbovița" 
care, sesizind inconstanța rezultatelor 
obținute de muncitori lucrînd la ace
leași mașini, au căutat, pe fluxul ope
rației, cauzele acestei stări de lucruri. 
Studiul inițiat de agitatori a arătat 
că ele constau în nivelul redus de 
pregătire profesională al unora ; in
suficienta cunoaștere a funcționării 
mașinii la care fuseseră repartizați ; 
în sfîrșit la alții, greutăți personale, 
care îi împiedicau să-și concentreze 
resursele spre îndeplinirea sarcinilor 
de producție. De la constatări s-a tre
cut la. măsuri practice. Mai mulți 
agitatori — oameni cu o înaltă pre
gătire — au devenit un fel de „in
structori" pe lingă 
pregătire ; pentru

lucrătorii cu slabă 
cei care nu stăpî-

(Urmare din pag. I)

luam apă, ar merita un loc 
la muzeu.

Apoi, ține să lămurească 
de ce, vorbind de uzină, s-a 
referit și la oraș :

— Cred că jumătate din 
noile apartamente s-au con
struit cu fonduri din benefi
ciile realizate de uzină. 
Asta, ca să nu mai amin
tesc și de multe alte amena
jări edilitare.

Constructorii autoturis
mului ARO nu repre
zintă singurul colectiv 

industrial al orașului. în
tr-o schițare sumară, nu 
pot să nu fie cel puțin amin
tite întreprinderea de indus
trie locală (cu fabrici de 
cărămidă, var, binale, mo
bilă etc.), cea de gospodărie 
locală și întreprinderea fo
restieră. Sint obiective în 
plină dezvoltare, care cu
prind citeva mii de salariați. 

Extremitatea sudică a o- 
rașului și dealurile din îm
prejurimi sint dominate de 
siluetele unor stîlpi de sus
ținere. Aparțin funiculare- 
lor. Nu de mult, bazinul 
carbonifer Cîmpulung-Mus- 
cei și-a sărbătorit 80 de 
ani de minerit. Cărbunii 
găsiți între vestigiile fostu
lui castru roman de la Ji- 
dava (6 km de oraș) a- 
testă vechimea considera
bilă a exploatării lignitului 
pe aceste meleaguri. Cons
tantă a fost și dragostea 
oamenilor pentru această

îndeletnicire frumoasă și 
aspră.. Expoziția întreprin
derii aduce mărturii demne 
de legendă : în toată cam
pania primului război, unul 
din mineri și-a cărat cu 
sine unealta (de bază pe 
atunci : toporișca) și nu s-a 
despărțit de ea nici în pri
zonierat. întors acasă, i-a 
redat vechea întrebuințare. 
Mai 
nare, a donat-o 
minei. O fi poate un fapt 
izolat? Poate n-are Cîmpu- 
lung tradiții și puteri mi
nerești destul de mari ? 
Răspunsul se găsește cu 
prisosință în locul I pe ra
mură obținut la inovații, în 
cele aproape 1 milion tone 
cărbune extras anual. O a- 
testă și exercitarea mineri
tului din tată în fiu, cum e 
cazul fraților Rada, 8 la nu
măr, fii de miner.

La una din gurile înne
grite de praful de cărbune, 
așteptăm schimbul care 
iese din șut.

. firipă ușor : 
făcut treaba 
vorbă. De 
lucrează experimental 
schimburi de cîte 6 ore . 
loc de 8) și rezultatele sint 
bune. Astăzi, ca și în cele
lalte zile, echipa lui Nicolae 
Măceș a dat aproape 60 
tone.

Comunistul Nicolae Stă- 
nescu, de 17 ani în meserie, 
este autorul unei catego
rice realizări ; recordul la 
înaintare. Acest record e 
clar : 301 metri liniari de 
front într-o lună. O bucurie

tîrziu, după pensio-
muzeului

schimbul
Discuția se în- 
oamenii și- 

și au chef 
citeva luni,

i-au 
de

, se 
in 

(în

neau mașinile, maistrul Vasile Cnap. 
și el agitator, a organizat demonstra
ții practice pe faze și operații de lu
cru ; alți agitatori au inițiat schim
buri de experiență pe formații și 
echipe de lucru ; cu ajutorul co
mitetului de partid și al sindicatu
lui au fost rezolvate unele pro
bleme personale ale oamenilor. Per
severența cu care au acționat agita
torii spre a duce pînă la capăt ac
țiunea începută a dat roade : după 
citeva săptămîni, toți muncitorii din 
secție au ajuns să-și realizeze zi de 
zi sarcinile de plan.

Acțiuni eficiente pe planul muncii 
politico-educative au fost întîlnite, 
pînă nu de mult, și în „tradiția" or
ganizației de bază din sectorul piese 
de schimb al Uzinei „Semănătoarea". 
Pentru fiecare întîrziere, absență ne
motivată, ori abatere de la program, 
cel vinovat era convocat fără .întîr
ziere de către agitatori la o discuție 
purtată cu echipa în care lucra, în 
prezența maistrului — și el agitator. 
Focul criticii nu ocolea pe nimeni, 
influența opiniei colectivului se fă
cea simțită. Numai că, de la un timp, 
agitatorii de aici se află parcă într-o 
vacanță permanentă. Dacă, în pre
zent, absențele nemotivate sint în 
creștere, iar prevederile de plan pri
vind sporirea productivității muncii 
nu sint îndeplinite, Ia aceasta a con
tribuit, evident, și slăbirea muncii 
politice de masă în sector.

— Experiența demonstrează, tot
odată, spunea maistrul Miltiade Io- 
nescu, secretar al unei organizații de 
bază de la Uzina „Autobuzul", 
că rezultatele muncii agitatorilor, efi
ciența ei sint determinate de modul 
în care organizațiile de partid condur 
și îndrumă această latură esențiala 
a activității politico-educative, 
ța de convingere a activității 
tatorilor 
iul în 
partid ii 
teze

depinde, 
care 

îndrumă 
la considerații 

îndemnuri generale ci, pornind de la 
realitățile locului de muncă respectiv, 
să găsească argumente convingătoare 
spre a releva legătura dintre rezulta
tele în muncă ale colectivului respec
tiv și sarcinile de ansamblu ale dez
voltării economiei naționale, precum 
și implicațiile ce decurg de aci pri
vind raportul dintre îndeplinirea o- 
bligațiilor profesionale și cîștigul 
fiecărui muncitor.

Bineînțeles, aceasta presupune : 
existența unor colective de agitatori 
cuprînzînd 'ctȘrdniști cu o bună jire- 

. gătire politică, și prof«s>o;Wăf auto
ritate , morală ; instruirea lor perio
dică, pe baza unor tematici concre
te ; folosirea agitatorilor atît în ac
țiuni de natură economică, cît și 
politică ; prezența activă a acestora 
iri viața uzinei. Dar despre ce fel de 
prezență activă poate fi vorba, in 
organizația de bază nr. 7 de la Fa
brica de încălțăminte „Dîmbovița" 
unde, din 35 de agitatori — confir
mați în adunarea generală de partid, 
după cum ne-a spus secretarul aces
tei organizații — o treime din ei 
ne-au declarat că... nu știau să fi 
primit o asemenea sarcină. Și, subli
niem, trei dintre aceștia erau membri 
ai biroului organizației de bază.

Am menționat că în una din orga
nizațiile de la „Semănătoarea" nu 
există colective de agitatori. La co
mitetul de partid ni s-a spus însă, 
textual : toate organizațiile de bază 
au asemenea colective, confirmate în 
adunările generale de partid. Atît la 
această uzină, cît și la Fabrica „Dîm
bovița", instruirea agitatorilor nu se 
desfășoară pe baza unor tematici 
concrete, cu obiective precis contu
rate. în organizațiile de bază nr. 3 
și 7 de la „Autobuzul", adesea, 
problemele majore, stringente 
obiectul activității agitatorilor, ci 
pecte lăturalnice, secundare.

Aceste deficiențe relevă faptul 
elementul esențial nu îl constituie 
numărul agitatorilor, al acțiunilor în
treprinse de ei ci, în primul rînd, 
orientarea și eficiența acestor acțiuni. 
Singurul criteriu de apreciere a acti
vității agitatorilor constă ,în forța de 
mobilizare a acestora, în 'capacitatea 
lor de a amplifica participarea activă 
a maselor la înfăptuirea politicii 
partidului. Numai în felul acesta 
agitatorii își vor îndeplini efectiv rolul ‘ ....
în

limi-
Și

de. mare răspundere ce le revine 
educarea comunistă a maselor.

Ioan VLANGA

ceafata lui 
la examenul 
pentru liceul 
chimie din

mai recentă ; 
mare a reușit 
de admitere 
industrial de 
Pitești. Dorințe 1 N-are nici
o dorință aparte. „Sănătate 
să fie, că încolo, de mun
cești, ai ce-ți trebuie".

Prin grija partidului, 
condițiile de muncă și

următorii doi ani se vor 
mai construi încă 84 apar
tamente.

arăta vechea 
a legendarului 

____ Vodă ? ” ’ 
precis : cum ’ va arăta 
la sfîrșitul actualului cin
cinal ?

um va 
cetate 
Negru Mai 

ea

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

Cîte un autoturism
DACIA 1300 în valoare de

70 000 lei

1 753—1—941
2 716—257—36
3 708—215—650
4 735-1-6608
5 703—1—17751
6 761—205—8410
7 723—421—112
8 702—1—21428
9 702—206—674

10 702—112—168
11 735—177—882
12 751—204—302
13 706—102—2282
14 732—1—27139
15 721-210—146
16 709—1—27124
17 709—1—47883
18 709-212—808
19 724—104—11969
20 708—1 -7267
21 710—1—8217
22 733—201—5293
23 710—120—5842
24 715—1—42012
25 715—1—62108
26 718—1—2976
27 754—203—3904
28 716—1—19983
29 716—209—961
30 742—207—526
31 712—923—99
32 717—1—29361
33 713—128—42
34 749—1—3539
35 719—1—1784
36 719—222—337
37 711—205—1693
38 727—1—22563
39 761—203—171
40 741—212—2968
41 754—205—1323
42 750—1—19069
43 718—601—337
44 740—1—4806
45 746—208—118
46 736—1—7365
47 736—1 -37714
48 736—212—12415
49 704—523—3040
50 710—904—30
51 723—102—3389
52 743—1—22833
53 743—1—43030
54 743—209—4151
55 747-1-7470
56 728—1—4277
57 752—1—22810
58 753-205—557
59 739—205—1403
60 723—208—128
61 731—106—454 .
62 731—111—7557
63 761—208—4854
64 761—201—4349
65 766—1—19962
66 762—1—20809
67 762—201—16958
68 734—103—24206
69 763—1—13257
70 764—203—3068
71 759—1—17147
72 759—1—67169
73 759—1—91155
74 759—1—105912
75 738—103—3716
76 760—1—16328
77 760—1—40676
78 760—207—9360
79 760—202—5773
80 745—2—5517

Cîte un autoturism
Dacia 1100

în valoare de 55 000 lei

81 701-203—4653
82 701—135—1776
83 702—1—26162
84 702-222—371
85 735—1—8448
86 703—1—7228
87 703—809—6267
88 732—1—4185
89 732—1—30326
90 707—1—2906
91 709—1—33598
92 709—1—50804
93 709—217—2759

Numărul 
libretului

724—104—16008 
708—1—10845
710— 1—11575
733— 201—9685 
715—1—4801 
715—1—47660
715— 1—65253
718— 205—1808
711— 102—6936
716— 1—25043
716— 215—4794 
736—210—1055
717— 1—14319 
717—1—32118 
724—1—4661
749— 1—7078
719— 1—9302 
719—203—907 
727—1—5 
727—1-25727 
764—257—66
744— 1—21
750— 201—3807 
750—1—23216
734— 1—7467
740— 1—8786 
736—202—7345 
736—1—20033 
736—1—40999 
736—279—463
741— 1—7189
758— 1—4601 
723—103—4602 
743—1—29144 
743—1—45981
745— 201—455
712— 205—661 
752—204—949
752— 1—27518
753— 1—3604 
739—1—4200 
731—103—373 
731—106—15721 
761—205—3298
761— 208—17829
762— 207—7768 
766—1—23444 
762—1—24725
762— 210—7560 
734—103—28694
763— 201—3440
764— 206—1922
759— 1—34002 
759—1—73898 
759—1—95331
759— 1—108683 
738—103—13957
760— 1—26241 
760—206—7437 
760—209—775 
760—202—11477

709—1—33187 
709-1—50633
709— 217—2476 
724—104—15806 
708-1—10669
710— 1—11394
733— 201—9507 
715—1—3417 
715—1—47320
715— 1—65073
718— 205—1545
711— 102—6660
716— 1—24795
716— 215—4611 
736—210—771
717— 1—13879 
717—1—31951 
724—1—3800
749— 1—6893
719— 1—9005 
719—202—1203 
717—413—38 
727-1-25535 
763—213—104 
704—613—37
750- 201—3618 
750—1—23033
734— 1—7105
740— 1—8577 
736—202—7050 
736—1—19413 
736—1 -40806 
736—277—683
741— 1—6857
758— 1—4426 
723—103—4337 
743—1—28788 
743—1—45808 
743—212—50 
747—207—164 
752—204—683
752— 1—27261
753— 1—3379 
739—1—3866 
723—211—394 
731—106—15233 
761—205—1665
761— 208—17315
762— 207—7246 
766—1—23266 
762—1—24515
762— 210—7173 
734—103—28413
763— 201—3027
764— 206—866
759— 1—33060 
759—1—73419 
759—1—95018
759— 1—108510 
738—103—13665
760— 1—25718 
760—206—6635

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
310
351
352
353
354
355
356
357
358

758— 217—102 
706—740—6 
745—205—924 
743—1—16567 
743—1—40310 
743—208—3078 
747—1—3310 
755—1—1622 
752—1—18065 
752—203—1032 
726—1—1458 
723—1—4623 
731—103—22285
731— 106—27102 
761—205—22903
761— 208—29212 
766—1—15458
762— 1—16432
762— 201—14397
734— 103—19320
763— 1—10415
764— 1—13566 
738—102—3773
759— 1—60735 
759—1—87533 
759—1—103699 
764—202—1980
759— 207—6113
760— 1—38425 
760—207—6244 
760—201—9208
717— 1—31705
701— 20.3—4010
723— 524—21
702— 1—25264
702— 219-735
735— 1—6646
703— 1—5611 
703—809—5398
706— 222—195
732— 1—29713
707— 1—2188 
709—1—32410 
709—1—50212
709— 217—1566
724— 104—15279
708— 1—10234
710— 1—10937
733— 201—9061
710— 635—130 
715—1—46510
715— 1—64606
718— 205—620
711— 102—6036
716— 1—24099
716— 215—4168
719— 515—47
717— 1—12619 
717—1—31528 
724—1 —1013 
749—1—0462 
719—1—8276

253 760—209—403 359 715—714—453
254 760—202—11269 360 717—171—1417Cîte un autoturism 255 706—28—197 361 727—1—25097

Skoda 100 S .. 256 702—1—16949 362 ■ > “ ■ . 763—21 0—132
în valoare de .53 000 lei : . . 257 702—1—35012 363 741—214—385

258 735—214—244 .364 750—201—3115
. 259 735—1—19281 365 750—1—22602260 703—1—17484 366 734—1—6003

155 745—2—8111 261 732—206—690 367 , 740—1—8143
156 760—202—5991 262 732—1—23761 368 736—202—6275
157 764—1—2199 263 705—1—6343 369 736—1—17684
158 710—120—4276 264 709—1—21120 370 736—1—40345
159 766—1—22507 265 709—1—45136 371 736—212—14762
160 715—1—42478 266 709—208—2752 372 741—1—5915
161 717—171—901 267 724—104—6729 373 758—1—3970
162 736—212—12542 268 708—1—1679 374 792—103—3663
163 761—208—21749 269 710—1—4212 375 743—1—27988
164 761-201—1831 270 722—413—829 376 743—1 —45410
165 733—201—7525 271 710-120-2828 377 743—209—6724
166 759—1—103449 272 715—1—36586 378 747—1 —9861
167 759—205—4127 273 715—1—59270 379
168 734—103—7181 274 715—207—11 320 752—1 —36553
169 760—1—38426 275 754—1—12531 321 753—1—2707
170 712—721—28 276 716—1—143(51 329 739—1—3119
.171 717—1—28699 277 . 716—1—33948 383 793—905—1464
172 712—410—5 278 724—153—166 384 731—106—1307R
173 743—1—36225 279 748—253—122 385 731—111—10395
174 701-203—3137 280 717—1—26791 386 761 —209—15299
175 762—201—13839 281 713—102—4882 387 76?—207—5395
176 739—1—4104 282 751—1—2598 328 766—1—22790
177 762—210—9360 283 731—1—3918 329 76?—1—24056
178 727—1—14808 284 719—201—8451 390 762—210—5901
179 716—1—32107 285 711—203—1469 391 794-- 1 a?—27795
180 724—601—1735 286 7’7—1—19289 909 763—201 —1267
181 701—203—4479 287 725—1—3329 393 764—203—7138182 701—135—888 288 741—201—12294 394 750—1—30634183 702—1—25942 289 756—1—6318 395 759—1—72451184 702—221—299 290 750—1—13948 396 759—1—94333185 735—1—8037 291 750—214—1063 397 759—1—108097186 703—1—6733 292 734—266-115 398 738—103—12798187 703—809—6041 293 746—1-4518 399 760—1—24556188 732—1—2703 2.94 710—204—1635 400 780—206—4567189 732—1—30140 295 736—1—34545 401 760—208—5^21190 707—1—2714 296 736—212—8961 402 760—202—10655

Cîștigătorilor care nu se prezintă 
la filialele C.E.C. in termen de 30 
zile de la data tragerii li se vor 
plăti cîștigurile în numerar (valoa
rea autoturismului mai puțin contri
buția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate be
neficia într-o perioadă de un an de

un singur cîștig în autoturisme, ce
lelalte cîștiguri se plătesc în nume
rar. Tot în numerar se achită cîști- 
gurile titularilor care și-au cumpă
rat autoturisme pe bază de depuneri 
la C.E.C. în cursul anului premer
gător tragerii la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme înscriși 
pentru procurare de autoturisme, în 
cazul în care doresc să primească 
autoturismul cîștigat, vor renunța în 
prealabil, pe bază de cerere, la pro
curarea autoturismului prin C.E.C., în 
caz contrar cîștigul se achită in nu
merar.

aici peste 5 000 de construc
tori. Macarale, mașini și 
utilaje diferite converg 
spre verticalele masive din 
beton, în măruntaiele că
rora urmează a se coace 
plinea cea de toate zilele 
a oricărei construcții im
portante — cimentul. Au 
trebuit instalate conducte

apartamente (reali-700 de .
zate prin metoda cofrajelor 
glisante) sau chiar pentru 
3 000 de apartamente, con
struite după sistemul tra
dițional. In etapa a II-a se 
vor mai ridica încă cinci 
fabrici : granulit, azboci
ment, materiale ceramice, 
țiglă și cărămidă.

Vor a- 
pentru

ORAȘUL CU NUME DE LEGENDA
SALOPETĂ DE CONSTRUCTOR

minerilor 
cimpulungeni au înregistrat 
schimbări spectaculoase și 
binefăcătoare : fiecare sec
tor de lucru are cantină, 
punct alimentar la „gura" 
minei, cămin pentru nefa- 
miliști, dispensar, staționar, 
iar la Pescăreasa — o sub
urbie a Cîmpulungului — 
se află un spital, o policli
nică și încă un staționar. 
Li se adaugă celor de mai 
sus două orășele miniere, 
un cvartal de locuințe con
struite de întreprindere și 
încă 72 de apartamente 
date recent în folosință. în

Cel mai tînăr așezamînt 
industrial al Cîmpulungu
lui ne oferă de pe acum 
prilejul cîtorva „crochiuri" 
de perspectivă. La cîțiva 
kilometri de oraș, se profi
lează contururile unui com
plex industrial. Este com
binatul de . materiale de 
construcție. I s-au pus te
meliile în vara anului 1969. 
Acum, panorama care se 
deschide ochiului de la 
confluența drumurilor spre 
Tîrgoviște și Brașov este 
aceea a unui șantier de 
mare amploare. Lucrează

de apă, de gaz ; se prelun
gește pînă aici calea ferată, 
se trasează noi , drumuri. 
Grijile beneficiarului sint a- 
tît Ia zi, cît și în perspec
tivă.

— Aici se vor produce 
anual 2 milioane tone de 
ciment și 210 000 tone de 
var, ne spunea tovarășul 
Ion Iacobescu, directorul 
combinatului, Aceasta în
seamnă cam un sfert din 
întreaga producție actuală 
de ciment din țară sau, 
altfel spus, într-o zi se va 
fabrica aici ciment pentru

Amploarea noii construc
ții și capacitățile sale de 
producție vorbesc de la 
sine despre importanța pe 
care o va avea în destinele 
orașului din apropiere. Oa
menii ? Fabrica de ciment, 
avînd un grad destul de 
înalt de automatizare, în
tregul proces tehnologic va 
putea fi dirijat de un nu
măr destul de mic, 1 500 de 
oameni. Așadar, in fiecare 
zi un om va realiza cimen
tul necesar pentru două a- 
partamente.

— Dar cum se va asigura 
pregătirea lor 7

— A și început, 
părea profesii noi, 
care calificăm aproape 600 
de oameni din împreju
rimi. Cursurile și practica 
asigură cea mai bună pre
gătire.

în ultimii doi ani, pentru 
lucrătorii combinatului de 
ciment s-au construit 500 
de apartamente și încă 300 
se vor ivi pînă în anul ur
mător.

— Cimentul nu va afecta 
viața Cîmpulungului ? Nu 
va polua ?

— Nu. Amplasarea insta
lațiilor a fost studiată in 
amănunt. Pînă la direcția 
și viteza curenților de aer. 
Se vor monta filtre speciale, 
de mare eficacitate. Se va 
planta chiar o perdea den
să de plopi pentru protec
ție, împiedicînd astfel im
puritățile să străbată cei 
6—7 km ai traiectului către 
oraș.

l se afirmă 
mult. Pe zi 

ce trece se observă 
schimbări în peisajul 
care atrag la rîndu-le 

prefaceri în 
oamenilor. Nu 
timp, numărul 
Cîmpulungului se 
tunji la cifra 
chiul oraș 
leapădă zilnic 
vechea stare, 
ce era perimat — păstrînd 
însă cît mai mult din ceea 
ce îi asigură farmecul au
tentic.

Cîmpulungul 
tot mai m

alte 
său,

preocupările 
peste mult 
locuitorilor 

va ro
de 50 000 Ve- 
patriarhal își 
cîte ceva din 
cite ceva din

— Vrem să punem și mai 
mult în valoare frumusețea 
localității și a împrejuri
milor sale, mărturisea to
varășul Gheorghe Dobre, 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid. Noile e- 
dificii construite în ultimii 
ani, printre care cele trei 
localuri de școală, policli
nica, clădirea oficiului 
P.T.T.R.. lăcașul clubului 
sindicatelor au îmbogățit 
urbanistica orașului nostru. 
Sperăm ca atracțiile turis
tice să sporească prin ex
tinderea spațiilor verzi, a- 
menaiarea unui camping 
în decorul de brazi al u- 
nuia dintre parcuri, darea 
în folosință a motelului de 
la Voina, și prin hotelul 
care se va construi în oraș. 
Avantajele industrializării 
se vor face simțite și prin 
noile peisaje ale localității: 
o nouă intrare în oraș, ci
teva străzi modernizate, o 
arteră de mare trafic care 
va evita centrul orașului. 
Prelungirea căii ferate pînă 
la fabrica de ciment și a- 
menajările aferente, podu
rile și trecerile denivelate 
vor adăuga încă un spor de 
pitoresc vechiului drum 
care lega Țara Românească 
cu Transilvania — șoseaua 
Cîmpulung-Bran, obiectiv 
căruia i se prevede o mare 
extindere turistică.

Un oraș își dezminte 1- 
mobilismul patriarhal... Iar 
Cîmpulung este doar una 
din așezările odinioară pa
triarhale...
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NOUTAJI PE PLANȘETELE

CREATORILOR DE NOI

TIPURI DE MOBILĂ
Colectivul de muncă din cadrul C.E.I.L. Iași a 

încheiat primele trei trimestre ale anului în curs 
cu rezultate demne de consemnat. Este vorba de 
o depășire a planului producției globale în va
loare de 8 milioane lei și al producției marfă de 
11 milioane lei. Numai producția de mobilă reali
zată peste prevederi se ridică la peste 7,7 mili
oane lei. Sînt cifre care ilustrează hărnicia și pri
ceperea făurarilor de mobilă ieșeni, veritabili crea
tori de frumos. Ei se preocupă permanent de reali
zarea de noi prototipuri de mobilă care să fie puse 
la dispoziția populației in 1972.

în prezent, meșterii de prototipuri finisează su
frageria „I.P.-234", compusă din masă, 6 scaune, 
bufet și vitrină ; o sufragerie în stil clasic, com
pusă din masă rotundă, alonjabilă, 6 scaune și 
un bufet-vitrină ; noi modele de garnitură „Ele
gant" îmbunătățite.

Aceeași preocupare intensă pentru satisfacerea 
in 1972 a 
nerile, și 
și locale 
tehnic al 
țatu ne 
Georgeta
tecta Ana-Gabriela Ficiu, lucrează intens la noi 
modele pentru 1972. Printre acestea se află o gar
nitură pentru tineret compusă din bibliotecă cu 
mai multe corpuri, un pat, masă de studiu, un 
scaun și dulap cu două uși. Se lucrează și la noi 
prototipuri de mobilă „Rococo", sculptată, la o 
sufragerie compusă din bufet-vitrină, masă și scau
ne ; Ia un dormitor cu două paturi alăturate, nop
tiere, dulap-șifonier și toaletă. Totodată, se fac de
sene și proiecte pentru extinderea garniturii de 
tapițerie cu materiale sintetice, învelitoare din tri
cot din fire poliesterice, umplutură din fibră sin
tetică etirată, realizată la U.F.S. Iași etc.

gusturilor cumpărătorilor, după propu- 
sugestiile făcute, la expozițiile naționale 
se află pe agenda de lucru a serviciului 
combinatului. Inginerul Constantin Băl- 
precizează că, împreună cu tehnicienii 

Cucu, Gheorghe Sprinceană și cu arhi-
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Importanța pe care o prezintă în 
condițiile economiei noastre, aflată 
în plin proces de dezvoltare și mo
dernizare, gospodărirea cît mai efi
cientă a fondurilor fixe, a tuturor re
surselor materiale și îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale, a 
făcut necesară elaborarea unei regle
mentări care să asigure creșterea pre
ocupărilor in aceste domenii. Este 
vorba de Legea cu privire la gospo
dărirea fondurilor fixe, resurselor 
materiale și aprovizionarea tehnico- 
materială, dezbătută și adoptată în 
cursul actualei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale. Noua reglementare 
se încadrează armonios în concepția 
despre perfecționarea organizării, 
conducerii Și planificării economiei, 
elaborată de Conferința Națională și 
de Congresul al X-lea al partidului.

Dovadă grăitoare a preocupării 
consecvente a partidului și statului 
nostru pentru perfecționarea tuturor 
domeniilor vieții economice și so
ciale, noua lege — elaborată din ini
țiativa și sub îndrumarea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — este 
rodul unei largi consultări cu cadre 
de specialiști din întreprinderi, cen
trale industriale și ministere, al unei 
studieri atente și minuțioase a rea
lităților din economie. Aceasta a 
conferit noului act normativ un ca
racter profund științific, realist, con
stituind astfel un instrument eficient 
în soluționarea problemelor complexe 
referitoare la gospodărirea fondurilor 
fixe, a resurselor materiale și la a- 
provizionarea tehnico-materială.

Ca un fir roșu străbate această lege 
orientarea hotărită spre afirmarea 
factorilor de dezvoltare intensivă și 
modernizare a economiei, spre o efi
ciență inaltă a activității productive, 
în acest context, reține atenția, în 
primul rînd, prevederea din lege po
trivit căreia ministerelor, celorlalte 
organe centrale și locale ale adminis
trației de stat, centralelor, întreprin
derilor, instituțiilor și celorlalte uni
tăți le revine obligația de a gospodări 
judicios fondurile fixe, prin utiliza
rea intensivă a capacităților și spa
țiilor productive, de a menține ma
șinile, utilajele și instalațiile într-o 
stare ireproșabilă de funcționare, 
prin buna întreținere, revizuire și re
parare a lor, de a asigura recupera
rea fondurilor investite în mijloacele 
fixe la termenele stabilite prin nor-

mative sau documentațiile de inves
tiții ; legea stipulează, de asemenea, 
răspunderile ce revin factorilor mai 
sus menționați pentru asigurarea ca
drelor calificate, pentru moderniza
rea fondurilor fixe și a tehnologiilor 
de fabricație, in condiții de eficiență 
economică și ținînd seama de progre
sele realizate pe plan mondial, prin 
folosirea îndeosebi a cercetărilor și 
studiilor proprii, autoutilare, aplica
rea de inovații și invenții. Chezășia 
obținerii unor rezultate calitativ su
perioare în gospodărirea fondurilor 
fixe constă, prin urmare, în respon
sabilitatea cu care fiecare lucrător — 
de la ministru la muncitor — vor 
privi această problemă. în seriozita
tea cu care se va analiza sistematic 
și se vor lua măsuri pentru folosirea 
completă, judicioasă, a tuturor capa
cităților de producție.

Același obiectiv de maximă impor
tanță — creșterea eficienței econo-

plicarea de norme și normative de 
consum de materii prime și materia
le, combustibili și energie electrică, 
precum și de norme de deviz pentru 
activitatea de construcții montaj, cu 
fundamentare tehnico-științifică, la 
nivelul celor mai bune realizări pe 
plan mondial ; legea prevede, de a- 
semenea, revizuirea și îmbunătățirea 
periodică a acestor norme și norma
tive de consum, pe baza proiectării 
de noi produse și tehnologii și a re- 
proiectării celor existente și în strân
să corelare cu schimbările ce inter
vin in structura producției, gradul de 
dotare și în calitatea produselor, or
ganizarea producției și a muncii.

O subliniere aparte merită artico
lele din lege care se referă la sti
mularea și răspunderea materială în 
domeniul gospodăririi resurselor ma
teriale. Legea prevede că lucrătorii 
care se disting în acțiunea de eco
nomisire a materiilor prime, materia-

Legea cu privire la gospodărirea fondurilor

fixe, resurselor materiale și aprovizionarea

Scuza-ț’i-i, de vin-ăi 
hiper-gramaticoza I

IE

a-

tehnico-materială

„Un vecin bun e ca 
și o pită caldă" — 
spune un proverb. Tot 
așa probabil că și-au 
spus și cadrele de con
ducere de la Uzina de 
produse sodice din 
Ocna Mureș, cînd au 
încheiat contractul 
pentru executarea unor 
lucrări de investiții, 
privind dezvoltarea ca
pacității de producție, 
cu lotul de construc- 
ții-instalații Ocna Mu
reș, ce aparține Trus
tului de construcții in
dustriale Cluj. Vorba 
aceea — vecini buni, 
de ce nu s-ar ajuta ! 
Dar constructorii 
Ocna Mureș nu-s 
cialiști numai în 
strucții, ci și la... 
matică. Cum? Păi să 
vedeți ! Nedumeriți că 
lucrarea nu se execu
tă, chimiștii au adre
sat o scrisoare con
structorului, în care 
au solicitat începe-

din 
spe- 
con- 
gra-

rea lucrării pentru 
reactorul de la insta
lația de epurare a 
apei. în răspunsul său, 
constructorul a ținut, 
în primul rînd, să sem
naleze o importantă 
greșeală de ortografie: 
„in epistola primită — 
ați" se scrie de fapt 
„a-ți“ — specifică el, 
și apoi discret aruncă 
în spatele beneficiaru- • 
lui vina neinceperii a- 
cestei lucrări. Că pen
tru tărăgănarea lucră
rilor vinovat e doar 
constructorul, faptele 
au dovedit-o din plin. 
Doar motivul nu era 
cunoscut. Acum e lim
pede — constructorii 
respectivi suferă de hi- 
per-gramaticoză acută 
și cum dau de-o gre
șeală uită de termene, 
uită de contracte, uită 
de tot. Ca test, le ofe
rim și noi un titlu : 
să vedem, vor uita și 
de critică ?

și prevederile de ansamblu ale planu
lui, noua lege prevede obligativitatea 
elaborării de balanțe pentru prin
cipalele materii prime, materia
le, utilaje și alte produse care 
se realizează și se consumă în 
economie. Semnificativ este proce
sul complex de echilibrare a balan
țelor materiale, care se desfășoară 
în trepte, începînd de la unitățile de 
bază, conceput astfel încît să ducă 
la mobilizarea intensă a tuturor re
surselor, la valorificarea completă a 
potențialului tehnico-productiv al 
economiei, să asigure nevoile reale, 
justificate ale consumatorilor. Din 
lege se desprinde că, indiferent de 
nivelul la care se aprobă balanțele, 
răspunderea pentru construirea și 
executarea acestora revine in primul 
rînd coordonatorilor, în strînsă co
laborare cu celelalte unități produc
tive și consumatoare, întrucît Ia a- 
cest nivel se cunosc cel mai bine 
nevoile și posibilitățile reale și, în 
spiritul legii contractelor economice, 
se stabilesc relații directe.

Legea reglementează, totodată, re
gimul răspunderilor în realizarea 
procesului de aprovizionare. în
cest context, ea prevede că unitățile 
economice, ministerele, celelalte or
gane centrale trebuie să-și concen
treze atenția asupra pregătirii din 
timp a aprovizionării, să asigure 
condițiile bunei desfășurări a aces
tui proces, să exploreze problemele 
de perspectivă ale echilibrului mate
rial între resurse și nevoi, să con
ducă și să urmărească desfășurarea 
continuă a activității de aprovizio
nare, producție, desfacere. în aceas
ta 
ca 
al 
se 
în 
te 
Se 
pentru crearea 
bune de desfășurare a procesului de 
aprovizionare, se stabilește un ca
dru perfecționat de circulație a bu
nurilor materiale, bazat pe princi
piul organizării unei rețele terito
riale de baze și întreprinderi.

Amploarea și complexitatea sarci
nilor pe care ie ridică dezvoltarea în 
perspectivă a economiei impun in
tensificarea preocupărilor pentru 
coordonarea și îndrumarea unitară 
a întregului proces de gospodărire 
a fondurilor fixe și resurselor mate
riale, de aprovizionare tehnico-mate
rială. în această "ordine-de idei, le- ■■ 
ge.a stipulează jrolul și atribuțiile ce 
revin Comitetului de Stat al Plani
ficării, ministerelor economice, ce
lorlalte organe centrale și locale ale 
administrației de stat, centralelor, 
întreprinderilor și celorlalte unități ■ 
economice. Sarcini deosebit de im
portante în sfera de activitate ce 
formează obiectul acestei legi revin 
Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului ~ 
Fondurilor Fixe.

Indiscutabil, aplicarea 
prevederilor acestei noi 
va genera multiple aspecte pozitive 
în întreaga viață economică, creînd 
un cadru juridic superior, menit să 
asigure utilizarea judicioasă, cu înalt 
spirit gospodăresc, a fondurilor fixe 
și resurselor materiale — compo
nente principale ale avuției națio
nale — perfecționarea activității de 
aprovizionare tehnico-materiale. con
tribuind pe această cale la îndepli
nirea obiectivelor actualului plan 
cincinal, la creșterea generală a efi
cienței economiei noastre naționale.

Apa —cu ciurul, 
ciorba —cu furculițamice — este urmărit și prin prevede

rea din noua lege care stabilește obli
gativitatea pentru ministere, centrale 
și întreprinderi ca, la elaborarea 
planului, a studiilor tehnico-econo- 
mice cu privire la dotarea cu noi 
fonduri fixe, la construirea de noi 
capacități sau la dezvoltarea celor 
existente, să prezinte organelor de 
avizare și aprobare date privind gra
dul de utilizare a fondurilor fixe și 
a capacităților de producție existente 
in unitățile respective. Este limpede 
că pe această cale se urmărește pre- 
intimpinarea utilizării incomplete, 
necorespunzătoare a unor fonduri 
fixe din dotarea unităților, evitarea 
unor situații de genul celor relevate 
de o analiză recentă cu privire la 
gradul de utilizare a unor capacități 
de producție, care a evidențiat pen
tru anul 1971 rezerve echivalînd cu o 
producție anuală suplimentară de 
peste 30 miliarde lei.

Pornind de la sarcinile de creș
tere a producției în actualul cincinal, 
de la ponderea mare ce revine mate
riilor prime și materialelor, Combus-' 
tibililor și energiei electrice în chel
tuielile de producție, legea prevede 
răspunderi deosebit de importante în 
privința utilizării raționale și valori
ficării superioare a resurselor mate
riale, lărgirii și diversificării bazei 
interne de materii prime, combusti
bili și materiale înlocuitoare, gospo
dăririi cu grijă de către fiecare uni
tate economică socialistă a fonduri
lor materiale de care dispune. în 
spiritul legii, ținîndu-se seama de re
zervele mari 
reducerea 
materii 
energie 
economisirea 
se 
al 
și ministerele economice, 
rul Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe trebuie să le desfă
șoare permanent în fiecare ramură 
și sector de activitate. O preocupare 
constantă și de prim ordin în acest 
sens va trebui s-o constituie, potrivit 
prevederilor noii legi, stabilirea și a-

lelor, energiei electrice și combusti
bilului, de reducere a consumurilor 
specifice, în condițiile realizării struc
turii sortimentale și a respectării nor
melor de calitate a produselor, vor fi 
recompensați pentru economiile reali
zate — potrivit normativelor în vi
goare. Totodată, cum este și firesc, 
legea stipulează că daunele aduse a- 
vutului obștesc din culpa personalu
lui, ca urmare a depășirii normelor 
de consum, a fabricării de produse 
necorespunzătoare, a pierderilor ivi
te prin gospodărirea, depozitarea, 
conservarea defectuoasă a materiale
lor, atrag răspunderea materială a 
acestuia, de asemenea, conform legii. 
După cum se desprinde, prin aceste 
prevederi se asigură un larg cîmp de 
aplicare a principiului cointeresării 
materiale a oamenilor muncii — sub 
dubla sa acțiune : grija față de buna 
gospodărire a resurselor materiale 
ale țării este recompensată, iar de
lăsarea, indiferența, risipa, pagubele 
sînt sancționate cu maximă obiecti
vi tale.

Subliniind că elaborarea planu
lui de aprovizionare tehnico-mate
rială se desfășoară în cadrul ac
tivității de întocmire a planului de 
stat, pe toate treptele organizatorice, 
legea reflectă, totodată, procesul de 
lărgire a atribuțiilor și răspunderilor 
ce revin întreprinderilor, centralelor 
și ministerelor în acest domeniu. Cu 
alte cuvinte, în domeniul întocmirii 
— și executării — planului de apro
vizionare, noua reglementare asigură 
o deplasare importantă a centrului 
de greutate la centrale și unități eco
nomice, adică acolo unde se stabi
lesc, se concretizează și se realizează, 
în fapt, relațiile economice dintre 
furnizori și beneficiari în legătură cu 
livrarea materiilor prime, materiale
lor și utilajelor necesare desfășură
rii ritmice, continue a procesului de 
producție.

Pentru asigurarea unei corelări ju
dicioase'intre resurse și necesar, pen
tru încărcarea deplină a capacităților 
de producție și utilizarea rațională 
a resurselor materiale, precum și 
pentru asigurarea concordanței dintre 
contractele economice ce se încheie

se oglindește cerința imperioasă 
în cadrul prevederilor de plan, 
normelor de consum stabilite, să 
realizeze o aprovizionare ritmică, 
condiții corespunzătoare, în toa- 
unitățile economiei naționale, 

cuvine relevat, de asemenea, că, 
unor condiții mai

doar în afara progra
mului prin eforturile 
celorlalți. Ceea ce e 
mai curios este că, co
mitetul de direcție al 
întreprinderii nu a 
luat măsuri hotărî te 
pentru curmarea stării 
de 
timp 
luni 
6 000 
nemotivate, în aceeași 
perioadă s-au efectuat 
suplimentar 5 000 om- 
ore ! Adică, ore supli
mentare pentru aco
perirea orelor absențe, 
încintați de rezultate 
— și nu pot să nu fie 
din moment ce lucru
rile se prelungesc de 
8 luni — conducătorii 
întreprinderii se pre
ocupă acum de extin
derea acestei expe
riențe : în producție, 
pentru fabricarea be
tonului, 
căra 
rul, iar 
ciorba se 
furculița, 
peste tot 
podărească IGospodăririi
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în ediție nouă
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ce în primele 8 
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de construcție in valoare de 
14 milioane de lei.

Producție 
al 

avut 
an- 
to-

K * ’

La întreprinderea de 
prefabricate din beton 
Buzău, in 8 luni ale 
acestui an s-au înre
gistrat 6 000 om-ore 
absențe nemotivate, 
fapt care a afectat din 
plin indicele de utili
zare a fondului de 
timp și producție. La 
prima vedere, 6 000 de 
ore. absențe este o ci
fră care 
prea mult, 
urma unui
constată că datorită a- 
cestora, în perioada a- 
mintită, s-a pierdut o 
producție de circa o 
jumătate de milion de 
lei. Doar este un lucru 
bine cunoscut că lipsa 
unui singur om în for
mațiile. de ' lucru ’are 
implicații.-șșupra întreg 
gii activități. Iată și un'- 
exemplu : dacă, la sec
torul de carcase lipseș
te un singur muncitor 
nu se pot ' turna în 
ziua respectivă 15 mc 
de beton, ceea ce re
prezintă o pierdere de 
producție recuperabilă

C.E.I.L.-lași (vedere din avion)

Secole de-a rîndul, agricultura a 
constituit o lume aparte în care fami
lia țărănească, în nevoia de a-și a- 
sigura existența, trebuia să-și pro
ducă singură toate bunurile. In a- 
ceastă lume a învățat țăranul nos
tru, grație hărniciei și talentului său, 
să-și împartă truda între bucata de 
pămînt și cea de piatră, argilă sau 
lemn, din care cu iscusință și migală 
a făurit valori materiale 
bile.

Transformările mari pe 
cunoscut și continuă să le 
satele noastre, in anii socialismului, 
determinate, în primul rînd, de noile 
condiții de viață ale țărănimii coo
peratiste, cantitățile inepuizabile de 
argilă, piatră de var impun dez
voltarea unei vechi și tradiționale în
deletniciri — producerea materialelor 
de construcții. „Trebuie create și 
dezvoltate diferite activități indus
triale, valori ficîndu-se resursele lo
cale de produse și materii prime — 
se arăta în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la ședința de lu
cru de la C.C. al P.C.R., din noiem
brie 1970. In acest sens, este nece
sar să se dezvolte producția mate
rialelor de construcții, astfel încît nu 
numai să fie satisfăcute cererile de 
var, cărămidă și chiar țiglă ale coo
perativelor și comunelor respective, 
dar să se și poată vinde asemenea 
materiale". înlesnirile acordate prin 
legea votată de Marea Adunare Na
țională unităților agricole care orga
nizează noi secții industriale și pres
tatoare de servicii au stimulat dez
voltarea producției materialelor de 
construcții.

In multe județe, uniunile intercoo- 
peratiste au sprijinit îndeaproape coo
perativele agricole să dezvolte acti
vitățile industriale și îndeosebi pro
ducerea materialelor de construcții. 
Varul, cărămizile, prefabricatele din 
beton, nisipul și pietrișul extrase din 
rîuri nu numai că sînt folosite la 
construcțiile proprii ale cooperative
lor agricole respective, ci sînt vindute 
și altor unități, constituind astfel o 
sursă importantă de venituri. Județul 
Bihor oferă în această direcție o bună 
experiență. Aici, 25 la sută din va
loarea totală a producției industriale 
a cooperativelor agricole o reprezintă 
materialele de construcții. Merită a 
fi consemnate rezultatele cooperativei 
agricole din Sinmartin, unde produc
ția materialelor de construcții deține 
peste 50 la sută din valoarea produc
ției industriale. în această coopera
tivă slab dezvoltată în trecut, ca 
urmare a dezvoltării acestor activi
tăți care contribuie la ridicarea re-

tribuiru muncii, cea mai mare parte 
a forței de muncă plecată să lucreze 
în alte localități s-a reîntors în sat. 
Rezultate bune au fost obținute și 
în cooperativele agricole Holod, Aști- 
leu, Sinnicolau Român, Alejd și Se- 
leuș, unde producția materialelor de 
construcții reprezintă peste 25 la sută 
din totalul producției industriale.

în dezvoltarea acestor activități au 
trebuit să fie rezolvate unele pro
bleme legate de aprovizionarea cu 
utilaje, combustibil și chiar materii 
prime. Uniunea județeană Bihor a

cooperativelor agricole a luat o serie 
de măsuri eficiente. Astfel, a organi
zat un schimb de experiență în ju
dețul Argeș, unde arderea varului șe 
face pe bază de cărbune. Ca urmare, 
procedeul a fost generalizat și în 
cooperativele agricole din județul 
Bihor. De asemenea, au fost luate 
măsuri de confecționare a preselor 
de cărămizi în cadrul coopera
tivei agricole din Sinmartin, la un 
preț convenabil.

Și în alte județe unde uniunile coo
peratiste s-au ocupat cu răspundere 
de îndrumarea cooperativelor agri
cole în ce privește organizarea pro
ducerii materialelor de construcții 
au fost obținute rezultate bune. Așa 
sînt județele Argeș, Teleorman, Ilfov, 
Mehedinți, Prahova, Olt etc. Merită 
a fi evidențiate în mod deosebit rea
lizările cooperativelor agricole din 
județul Argeș care. în primele șase 
luni din acest an, au produs mate-

existente în economie, 
consumurilor specifice de 

prime și 
electrică

lor
un
pe

materiale, de 
și combustibili, 
pe toate căile 
obiectiv central 

care unitățile 
Ministe-

. riale 
circa

Analizînd însă rezultatele obținute 
de către cooperativele agricole în ce 
privește producerea materialelor de 
construcții rezultă că ele sînt cu mult 
sub posibilități. Din datele centrali
zate la Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de - -
reiese că, în primul semestru 
anului, aceste activități au 
o pondere nesemnificativă în 
samblul producției industriale 
tale realizate. Din acest punct de

Magherăuș, județul Maramureș, din 
cele 400 mii cărămizi produse, a valo
rificat doar 80 mii. Președintele coo
perativei, tov. Ilie Săsăran, se plîngea 
că nu pot s-o vîndă pentru că nu știe 
nimeni că ei produc cărămizi. De asta 
ne-am putut convinge și noi, de vre
me ce chiar comunele vecine cum
părau cărămizi de la furnizori foarte 
îndepărtați. Este necesar ca uniunile 
județene ale cooperativelor agricole, 
cunoscînd necesarul de materiale de 
construcții ale unităților agricole, ale 
diferitelor întreprinderi și instituții

vedere situația este mai specifică în 
cooperativele agricole din județele 
Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, 
Vrancea și altele.

Principalele probleme cu care se 
confruntă dezvoltarea producției ma
terialelor de construcții in coopera
tivele agricole se referă la desfacerea 
produselor obținute, la calitatea lor 
și asigurarea utilajului necesar pro
cesului de producție. Cu toate că 
există cerințe mari de cărămidă, în 
multe cazuri nu s-a asigurat desface
rea acestor materiale, ceea ce a de
terminat multe cooperative agricole 
să întrerupă producerea lor. Desigur, 
în primul rînd, cooperativele agricole 
trebuie să-și pună întrebarea, la în
ființarea acestor activități, ce vor face 
cu produsele obținute ? în ce măsură 
și în ce condiții vor avea asigurată 
desfacerea ? Neglijind aceste pro
bleme, cooperativa agricolă Tăuți

din județ, să asigure desfacerea pen
tru produsele realizate de cooperati
vele agricole.

Greutățile întîmpinate la desface
re sînt determinate, în unele cazuri, 
și de calitatea necorespunzătoare a 
unor materiale, precum și de costurile 
ridicate ale acestora. In unele unități 
se fac cheltuieli de producție exage
rate care măresc prețul de cost al 
produselor, iar adesea ele sînt și de 
proastă calitate. Așa, de exemplu, la 
cooperativa agricolă Satulung, județul 
Maramureș, din cele 400 de mii de că
rămizi au fost valorificate doar 85 de 
mii din cauza prețului de vînzare, 
care este mai ridicat decît cel practi
cat de alte cooperative agricole. In 
fiecare unitate care produce cărămizi, 
var și alte materiale trebuie să se 
respecte procesul de producție și să 
se facă economii prin folosirea com
bustibililor inferiori etc.

Dezvoltarea producției materialelor

de construcții este legata și de asigu
rarea cooperativelor agricole cu uti
laje corespunzătoare. La producerea 
cărămizilor, de exemplu, introducerea 
de prese de mare randament ar spori 
productivitatea muncii și ar reduce 
prețul de cost. în această privință 
nu trebuie așteptat ca totul să se re
zolve pe plan central. Așa cum s-a 
văzut, la cooperativa agricolă din 
Sinmartin, județul Bihor, se produc 
asemenea prese pentru tot județul.

Dincolo însă de toate aceste proble
me ce se ridică în dezvoltarea pro
ducției materialelor de construcții, 
intervin și o serie de deficiențe de 
organizare și îndrumare din partea 
uniunilor județene. Sînt cazuri cînd 
multe din activități, deși create re
cent. au fost desființate. Un astfel 
de exemplu îl constituie județul Ma
ramureș, unde principalele două din 
marile unități — Satulung și Șomcu- 
ța Mare — la numai două luni de la 
înființare, au încetat activitatea de 
producere a cărămizilor.

în multe zone ale țării cu mari re
surse de piatră de var și cu tradiții 
vechi în exploatarea acesteia, arde
rea varului este complet neglijată, 
uneori chiar renunțîndu-se la această 
ocupație. Semnificativ în acest sens 
este cazul județului Bacău, unde, cu 
toate măsurile întreprinse de Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, de a impulsiona 
dezvoltarea acestei activități, dat 
fiind resursele mari de aici, nu s-a 
realizat aproape nimic.

Apare cu totul de neînțeles de ce 
cooperativele agricole neglijează fa
bricarea țiglei cînd se știe cît de mari 
sînt cerințele pentru acestea. în mod 
asemănător se prezintă situația și în 
exploatarea pietrei de munte, balas
tului și nisipului, ele ocupînd un loc 
aproape neînsemnat în activitatea 
cooperativelor agricole.

Valorificarea posibilităților exis
tente necesită din partea uniunilor 
județene ale cooperativelor agri
cole mai multă răspundere, spirit 
de inițiativă și perseverență. Ele tre
buie să acționeze hotărît pentru re
luarea producției în unitățile care 
și-au încetat activitatea, reconside
rarea vechilor centre de exploatare a 
pietrei de var, dar mai ales extin
derea exploatării acesteia în zo
nele bogate în astfel de resurse și, 
bineînțeles, organizarea desfacerii a- 
cestor produse. în felul acesta vor 
putea fi satisfăcute mai bine cerin
țele mereu crescînde de materiale de 
construcții.

I.A.S. „Avicola* — 
Arad, are o valoroasă 
experiență în creșterea 
păsărilor. De la loturi 
de zeci de m!i de găini 
hibride se obțin în 
medie aniia' peste 250 
de ouă, cu un consum 
specific de furaje 
foarte red is Ani de 
zile, numeroase cadre 
de specialiști și îngri
jitoare de păsări din 
alte unități au venit 
aici să-și îmbogățească 
cunoștințele. în 
an experiența 
oasă a acestei 
tăți este valorifi
cată într-'m mod deo
sebit de eficient. Ca
lea aleasă : cooperarea 
cu o serie de coope
rative agricole din ju
dețul Arad care aveau 
hale de păsări goale 
sau insuficient utili
zate. Relațiile au la 
bază principiul avan
tajului reciproc, fie
care parte contribuind 
la realizarea unei pro
ducții maxime. Spre 
exemplu, cooperati
vele agricole pun 
dispoziție hale 
centrate cultivate

forța de muncă, 
rîndul ei, I.A.S. 
vicola" contribuie 
pui 
țuri 
laje „ .
drumare tehnică, 
portante sînt rezulta
tele : față de 4,8 mi
lioane ouă obținute în 
cooperativele agricole 
anul trecut, se vor ob
ține peste 11 milioane 
în acest an. De aseme
nea, în primul semes
tru din acest an, can
titatea de carne de 
pasăre livrată a fost 
de peste două ori mai 
mare decît cea din în
tregul an 1970 Indicii 
tehnjco-economici rea
lizați în cooperative 
sînt practic asemănă
tori cu cei din I.A.S 
Din această cooperare 
au de cîștigat toate 
unitățile producătoare, 
dar. mai ales, consu
matorii de ouă și car
ne de pasăre. Expe
riența arădeană merită, 
desigur, să fie extin
să. Pe cînd vești ase
mănătoare din alte ju
dețe ?

La 
„A- 

cu 
hibrizi, nutre- 
combinate, uti- 
tehnologice, în- 

Im-

Pentru aproviziona
rea cu lapte a Capita
lei, în întreprinderile 
agricole de stat și coo
perativele agricole din 
județul Ilfov fermele 
de vaci s-au dezvoltat 
an de an. Cu toate a- 
cestea, datorită 
sumului ridicat, 
cantități de 
proaspăt se transportă 
din numeroase județe, 
de la distanțe care în
sumează sute de mii 
de kilometri anual. La 
asemenea distanțe, pe 
parcursul acestor „căi 
lactee", nu-i de mirare 
că suferă 
laptelui. în 
timp. unele 
situate în 
Capitalei, 
ză o parte din lap
te ......................
în mod normal, pot 
fi produse și trans
portate cu ușurință

la orice distanță. A- 
ceastă practică este 
motivată de ce; în 
cauză cu „argumentul" 
că, oricum, 
(valoarea 
globale) nu suferă cu 
nimic. Este adevărat, 
V.P.G.-ul rămîne cam 
același în unitățile 
respective. Dar, pe an
samblu, cheltuielile de 
transport la lapte cresc 
simțitor, în raport 
direct cu distanțele. 
Oare gospodărirea 
producției de lapte nu 
s-ar putea face în 
funcție de criteriile de 
eficiență economică și 
de necesitățile reale ? 
Prelungirea distanțe
lor de transport fă
cută pe banii statului 
nu este în nici un caz 
o soluție. Una real
mente economică, a- 
dică avînd în vedere 
interesele generale.
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TEA TRU-PUBLIC CENTENARUL LICEULUI 
ECONOMIC DIN BRĂILA

un tot Inseparabil 
o re/aț/e complexă^
o funcție social-educativă

E limpede că, dintre toa
te artele, teatrul este cel 
mai organic legat, cel mai 
nemijlocit dependent de 
public. Prin prezența lor 
în spațiul sălii sau în am
fiteatrul în aer liber, spec
tatorii, oricît de diferiți at 
fi pe plan individual, re- 
ceptînd spectacolul, în- 
tr-un fel de intimitate co
lectivă, devin deodată o 
mare familie, pe care o 
leagă risul complice, lacri
ma furișată, aplauzele en
tuziaste sau indignarea co
mună.

în esența sa însă, legă
tura teatrului cu publicul e 
mult mai complexă, ea 
fiind expresia unor deter
minări sociale care azi, 
mai mult decît oricînd, își 
spun cuvîntul și pe care 
azi, mai mult ca oricînd, 
practica teatrală nu le 
poate ignora. Istoria artei 
teatrale ne este martoră 
că, în fiecare orînduire, în 
fiecare tip de societate, 
teatrul și-a avut locul și 
rostul bine definit, expri- 
mind de fiecare dată ten
dința principală a dezvol
tării societății, năzuința o- 
mului spre progres, chiar 
atunci cind clasele domi
nante au încercat să-l 
transforme într-o jucărie, 
intr-un instrument de pur 
divertisment sau de ador
mire a conștiințelor. în so
cietatea contemporană, în 
care coexistă o diversitate 
de forme și structuri so
ciale, rosturile teatrului 
s-au diversificat Ia rîndul 
lor. Dacă astăzi problema 
publicului se pune cu o 
mai mare acuitate decît 
oricînd, cauza nu trebuie 
căutată numai în dezvol
tarea celorlalte arte și a 
mijloacelor de comunicare 
în masă — cinematograful, 
radioul, televiziunea — 
care obligă teatrul la o re
considerare a propriilor 
mijloace, a raporturilor sa
le cu publicul. Cauza tre
buie căutată în primul rînd 
în tulburarea acestor ra
porturi datorită complexi
tății vieții sociale, dez
voltării contradicțiilor spe
cifice lumii moderne. în- 
tr-o societate sfișiată de 
antagonisme 
rasă, ‘de tot
societatea capitalistă con
temporană — teatrul își 
caută un drum propriu, în
tr-o stare permanentă de 
criză, pe care unii sînt în
clinați să o considere o 
criză generală a teatrului, 
dar care nu e decît reflec
tarea crizei unei anumite 
societăți. în această situa
ție, întrebările primordiale 
ale teatrului : Pentru cine? 
și Pentru ce ? Cui se adre
sează și în ce scop ? — își 
găsesc răspunsuri diferite, 
determinînd tipuri de tea
tru diferite. Este de la sine 
înțeles, deci, că nu se poa
te vorbi de un singur fel de 
teatru al lumii contempo
rane și că cei care vorbesc 
de un teatru „modern“ sau 
„contemporan" în general 
vorbesc de fapt despre un 
teatru abstract, un teatru 
care nu există. Căci orice 
teatru aparține unei anu
mite societăți din care își 
trage seva, care îi deter
mină orientarea și asupra 
căreia, cu mijloacele sale 
specifice, prin puterea de 
seducție și de influențare 
care-i sînt proprii, el acțio
nează.

în societatea capitalistă 
de azi teatrul își desfășoa
ră activitatea pe trei pla
nuri. Există mai întîi un 
foarte dezvoltat sector al

teatruldi comercial, cu a- 
dresă directă spre clasele 
avute, cu scopul limpede 
al divertismentului și ba
zat pe succesul facil de 
casă. Teatrul subvențio
nat de stat sau de u- 
nele fundații sau organi
zații particulare corespunde 
unei nevoi crescînde de a 
da maselor unele satisfacții, 
în acest teatru se face cul
tură, uneori foarte tradițio
nalistă — pentru a se păs
tra intacte structura, pre
judecățile, mentalitățile moș
tenite — alteori aparent 
neutră, alteori tendențioasă, 
dar, oricum cultură și de 
multe ori de un nivel ar
tistic apreciabil. Cit despre 
teatrul așa-zis experimen
tal, acesta este cu totul ete
rogen, atît în ceea ce pri
vește publicul, cit și finali
tatea și mijloacele sale. 
Este, în general, un teatru 
de „contestație", dar ce și, 
mai ales, în numele a ce 
contestă, nu e totdeauna 
limpede. Uneori, e drept, e 
vorba de contestație la a- 
dresa societății burgheze și, 
în acest caz, aceste specta
cole se adresează îndeobște 
publicului tînăr, studenți- 
mii, și au un pronunțat ca
racter politic, protestatar. 
De cele mai multe ori, însă, 
luîndu-și drept deviză con
testația a orice, se ajunge la 
forme monstruoase de con
testație a omului însuși, de 
negare a oricărei credințe. 
Propunîndu-și să biciuiască 
simțurile atrofiate ale unor 
oameni abrutizați de tehno
crație și de goana după cîș- 
tig, unele teatre exacer
bează violența, sexua
litatea, recurg la un 
exhibiționism care nu mai 
are nimic artistic. Atît de 
departe s-a ajuns cu vio
lentarea publicului în unele 
spectacole în Anglia, de pil
dă, încît presa a luat atitu
dine la un moment dat, 
centrul britanic al Institu
tului Internațional de Tea
tru propunînd apoi spre 
dezbatere, în cadrul Con
gresului internațional de la 
Londra, tema : „Publicul — 
dușman sau prieten ?“ Răs
punsul. bineînțeles, nu poate 
fi unul singur, valabil pen
tru toate tipurile de teatru, 
pentru orice fel de public.de clasă, de

felul, cum este Dacă societatea își creează 
teatrul de care are nevoie, 
teatrul, la rîndul său, e- 
xercită asupra societății 
influența sa.

Din acest punct de ve
dere, rostul teatrului nostru 
este limpede, iar raportu
rile cu publicul se definesc 
prin înseși idealurile care 
animă societatea noastră 
socialistă. Pentru cine există 
teatrul ? Pentru întregul 
popor de muncitori, țărani, 
intelectuali, pentru cetățe
nii de toate vîrstele și de 
toate profesiile. în ce scop ? 
Pentru ce 1 Pentru a con
tribui la educarea morală 
și politică, etică și estetică 
a acestui public larg, pen
tru a-i lărgi orizontul spi
ritual, a-i îmbogăți cunoș
tințele despre viață, despre 
oameni, a-i stimula gindirea 
creatoare și sentimentele 
nobile, pentru a ajuta la 
dezvoltarea conștiinței sale 
socialiste. Contestație ? îm
potriva a ce ? Sîntem cu 
toții membri ai unei socie
tăți care se îndreaptă cu 
toată energia spre progres, 
pe toate planurile, care 
și-a fixat drept țel suprem 
bunăstarea materială și spi
rituală a omului, realizarea 
tuturor condițiilor pentru 
înflorirea deplină și multi
laterală a personalității u- 
mane. Rostul teatrului co

incide, de data aceasta, cu 
idealurile societății, pe care 
el este chemat să le slu
jească, acționînd asupra 
conștiinței colectivității. A- 
ceasta nu înseamnă a se 
complace într-un confor
mism călduț și incolor, fa
tal oricăror acte. în socie
tatea noastră în plin proces 
de transformare revoluțio
nară, teatrul are de înde
plinit un rol activ, acela 
de a milita pentru afirma
rea idealului de viață u- 
manist, comunist, combătînd 
energic, intransigent, tot 
ceea ce împiedică realiza
rea acestui ideal, mentali
tatea retrogradă, concep
țiile greșite, deprinderile 
rămase moștenire de la 
vechea societate. Pe plan 
social, raporturile între tea
tru și public sînt, în acest 
caz, clare. Ele implică par
ticiparea teatrului la opera 
de asanare morală, de înflo
rire spirituală întreprinsă 
în numele întregii societăți. 
Din partea teatrului aceasta 
presupune o mare răspun
dere.

Dar aceasta nu înseamnă 
că legătura cu publicul se 
rezolvă automat prin uni
tatea de idealuri între 
teatru și societate. Rapor
tul dialectic între teatru și 
public se exprimă și în fap
tul că teatrul, născut din 
necesitățile spirituale ale 
colectivității, trebuie totuși 
să-și formeze publicul, să-l 
atragă, să-i sădească în 
suflet apetența, dorința de 
teatru și mai ales recepti
vitatea față de arta eleva
tă. Pentru a-și exercita 
cu deplină eficiență func
ția socială, teatrul este 
dator să-și lărgească ne
contenit aria activității, să 
cucerească interesul unor 
mase din ce în ce mai 
largi. Ce au făcut teatrele 
noastre pînă acum pentru 
a-și extinde aria de atra
gere a publicului ? Foar
te puțin. Și nu cu cele 
mai bune mijloace, nici 
cu . cele . mai bune re- . 
z'ultate. Programarea u- 
nor spectacole facile, , de 
divertisment ușor și de un 
gust îndoielnic, departe de 
a contribui la formarea 
publicului, nu face decît să-i 
strice gustul, îndepărtîndu-1 
de adevăratul teatru, de 
marea artă, a ideilor și 
sentimentelor majore. Ori

ce abandonare a țelu
rilor Înalte ale artei se 
răzbună mai tîrziu prin 
pierderea propriei demni
tăți și a respectului celor 
cărora le este destinată.

Misiunea educativă a 
teatrului nostru poate fi 
îndeplinită printr-o artă 
profund ancorată în viața 
societății noastre, o artă 
care să vorbească limpede 
despre omul de azi, despre 
lupta lui. O artă care 
să evoce în chip con
vingător lupta omului de 
ieri și de azi, din toa
te timpurile și de pre
tutindeni pentru demnitate, 
pentru libertate și fericire, 
dar nu a unui om abstract 
redus la o schemă genera
lă, care nu aparține nici 
unui loc și nici unui timp, 
ci a omului social, angre
nat în complexitatea rela
țiilor pe care societatea 
unei epoci le determi
nă, relații pe care omul În
suși are capacitatea de a 
le transforma. O arta care 
să exprime în imagini pu
ternice, colorate, dinamica 
transformării societății, re- 
liefînd limpede sensul aces
tei ' transformări, direcția e- 
voluției, perspectivele. Nu 
e vorba de un optimism de 
paradă, nici de un idilism 
muiat în apă de trandafiri. 
Este vorba de o artă lucidă, 
realistă, care să nu oco
lească umbrele, dar care să 
nu întunece perspectiva lu
minoasă.

Pentru realizarea unei a- 
semenea arte orice căutare 
creatoare este legitimă, în 
direcția unei mai profunde 
investigări artistice a reali
tății noastre actuale, în di
recția unei îmbogățiri a 
mijloacelor de expresie, în 
direcția unei adînciri a pu
terii de comunicare cu pu
blicul. Căci fiecare act al 
teatrului nu poate fi măsu
rat, verificat altfel decît în 
contact cu publicul, în e- 
fectul pe care-1 produce 
asupra acestuia, în vibrația 
pe care o stirnește în sală, 
în această vibrație' colecti
vă stă marea forță a artei 
teatrale. Și puterea de a 
stîrni asemenea vibrații se 
află la baza înaltei sale mi
siuni și a răspunderii sale 
sociale.

Margareta BĂRBUȚĂ

Astăzi. în orașul în care am învățat, 
Brăila, are loc o deosebită sărbătoare 
școlară, împlinirea a 100 ani de la pu
nerea bazelor primei instituții școlare 
cu proiil economic din această loca
litate.

Doar cîteva date despre istoricul li
ceului centenar. Ivit ca o necesitate în 
pregătirea cadrelor de comerț, mai ales 
după semnarea Tratatului de pace de 
la Adrianopol (1829), care a dus la abo
lirea monopolului turcesc asupra co
merțului din Principatele Române, în- 
vățămîntul economic brăilean începe 
aproximativ cu anul 1842, cînd ia ființă 
o secție comercială a școlii publice din 
localitate, unde, pe lîngă limbile străi
ne comerciale, se studia și contabili
tatea. Această secție a însemnat, de 
fapt, începerea învățămintului comer
cial sub forma sa publică în Țara Ro
mânească. Prima instituție școlară cu 
profil economic avea să ia ființă însă 
în anul 1871, în urma transformării 
gimnaziului clasic în școală comercială. 
După cum atestă documentele muni
cipalității, drumul parcurs de învăță
mîntul economic din Brăila a fost un 
drum lung, adesea dificil, marcat de 
„lipsa de profesori, de elevi și de 
fonduri". Devenind, rînd pe rînd, 
școală „Elementară" (1915), școală „Su
perioară de comerț" (1919),. „Liceu co
mercial" (1936—1948), această unitate de 
învățămînt — apreciată în vremea 
aceea ca una dintre cele mai de vază 
din rețeaua liceelor de profil — a pre
gătit în îndelungata sa existență, în 
spiritul unei bune tradiții didactice de 
specialitate și cu contribuția unui va
loros, pasionat și devotat corp profe
soral, numeroase promoții de absol
venți, sădind în inimile și conștiința a 
mii și mii de tineri dragoste față de 
profesia pe care și-au ales-o, senti
mentul răspunderii pentru muncă, iu
bire față de patrie și poporul nostru. 
Dacă este să mă refer doar la promo
ția mea. promoția anului 1948, mulți 
lucrează astăzi în posturi de răs
pundere în unități economice, social- 
culturale, de administrație, în instituții 
centrale, comerț interior și exterior, 
'ponstrucții, agricultură și în alte do
menii de activitate.

în anii construcției socialiste, învă- 
țămîntul economic din Brăila a cunos
cut o evoluție ascendentă, în deplină 
concordanță cu întreaga rețea școlară 
a țării, ceea ce i-a permis să atingă 
trepte noi de perfecționare și moderni
zare, devenind o pepinieră valoroasă 
de pregătire de noi detașamente de 
specialiști, necesari economiei noastre 
naționale în plină dezvoltare. In pre
zent, liceul din Brăila dispune de săli 
de clasă spațioase, înzestrate cu mo
bilier nou. Elevii se bucură de condi
ții optime în internate și la cantine, 
în ultimii 4 ani numărul bursierilor s-a 
triplat. Cursurile predate aici se între
gesc cu activitățile practico-aplicative. 
Liceul este înzestrat cu laborator de 
chimie, aparataj didactic pentru fizico- 
niatematici, cabinet de mecanizare a 
lucrărilor de evidență, dotat cu mașini 
de calculat și contabilizat moderne, ca
binet pentru lucrări de dactilografie, 
epidiascop, aparate de filmat și de 
proiecție.

Sărbătorirea centenară a învățămîn- 
tului economic din Brăila se desfășoa
ră la scurt timp de la inaugurarea 
noului an de învățămînt, începînd sub 
semnul unor schimbări însemnate pre
conizate de conducerea de partid, per
sonal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin care învățămîntul să se lege mai 
strîns de viață, de producție, să pre
gătească noile promoții de absolvenți 
ca cetățeni profund devotați partidu
lui și patriei socialiste, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

Acum, la această distinsă sărbătoare 
a liceului în care am învățat, gîndu- 
rile mele, ca și ale colegilor mei de 
promoție, ale tuturor absolvenților, se 
îndreaptă cu recunoștință față de cei 
ce ne-au fost profesori, față de cei 
care ne-au îndrumat cu grijă primii 
pași în formarea noastră, spre actualii 
profesori și elevi ai liceului, cărora le 
urăm succese în muncă, să fie la înăl
țimea tradițiilor liceului în care în
vață, a condițiilor minunate de viață și 
de studiu pe care conducerea partidu
lui și statului nostru le-a asigurat în

tregului tineret studios din România.

Mihail DIAMANDOPOL

„Vin ii| popor 
și cînt pentru el"

AZI LA CINEMATOGRAFUL
CAPITOL

O i S i I i
(Urmare din pag. I)

ceastă temă. Aș dori doar să amin
tesc faptul că tocmai in scopul spo
ririi contribuției acestor discipline 
Ia educarea politică a tinerilor, în 
cursul anului 1971—1972 vor fi inițiate 
concursuri școlare și Ia obiectele de 
științe sociale. In organizarea acesto
ra, unitățile de învățămînt vor cola
bora cu organizațiile U.T.C. și cu alți 
factori educativi.

Colaborarea tuturor factorilor în 
scopul realizării unui proces educa
tiv unitar, în toate formele de în
vățămînt și în afara lui, se impune 
din mai multe puncte de vedere. 
Este suficient să amintim, în acest 
sens, că o seamă de prevederi cu
prinse în noile programe educative, 
cum sînt cele referitoare la organiza
rea învățămintului politico-ideologic 
al elevilor și studenților, a informări
lor politice, extinderea cercurilor 
ideologice pe probleme de filozofie, 
etică, politică economică, sociologie, 
estetică, ateism, pentru formarea con
duitei civice a tinerilor, sporirea exi
genței față de ținuta și comportarea 
acestora atît în unitățile de învăță
mînt cit și în afara lor, acțiunile cul
tural-sportive, pregătirile consacrate 
apărării patriei, extinderea muncii 
politice de masă etc. vor putea să fie 
cu succes finalizate numai în condi
țiile unui climat educativ omogen.

Iată doar cîteva din acțiunile care 
se vor întreprinde în învățămîn
tul superior, în școlile generale, 
profesionale, în licee cu concursul tu
turor factorilor educativi. Comitetele 
U.T.C., sub conducerea organizațiilor 
de partid, cu sprijinul cadrelor didac
tice, vor organiza pe clase studierea 
și dezbaterea de către toți elevii a 
măsurilor propuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în 
vederea îmbunătățirii activității poli- 
tico-ideologice și cultural-educative. 
Tot astfel, comitetele U.T.C. din școli, 
pe baza instrucțiunilor C.C. al U.T.C.,
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• Un amanet ciudat (în cadrul 
Festivalului filmului sovietic) : CA
PITOL — 9,45; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21.
© Voi sări din nou peste băltoa
ce : CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
© Lampa lui Aladin : DOINA •— 
11,30; 13,45; 16.
© Idiotul : DOINA — 20,30.
© N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9.15; 
11,15; 13.30; 16; 18,15;. 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30.
© Motodrama : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
© Povestirile Iui Hoffmann ; UNI
REA — 15,30; 18; 20,30.

Frații : CRlNGAȘI — 15,30; 18; 
20,15.
O Cromwell : VIITORUL — 16; 19, 
ARTA — 16; 19,30.
© Asediul : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.

• Așteptarea : VITAN — 15,30; 
17.45; 20,15.
e Marele premiu : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
© Timpul berzelor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
© Floarea de cactus : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18 30' 21

Romanticii : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
© Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Simon Bolivar : VICTORIA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
e Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,15; 11; 12,45; 14,30; 16,15.
O Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 18,30; 
20,15.
@ Romeo și Julieta — 10; 12,30.
Baricada mută — 16,30, Bătălia 
pentru apa grea — 18,45; 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
© Steaua de tinichea ———
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, TOMIS 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Săptămîna nebunilor : BUZEȘTI
— 15,45: 18; 20,15.

BUCU- 
18,45; 
13,30; 
11,15; 
— 9;
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Festivalul filmului sovietic

Vineri, la cinematograful „Repu
blica" din Cluj, a avut loc un spec
tacol de gală cu filmul artistic sovie
tic „Piața Roșie", care a marcat des
chiderea tradiționalului Festival al 
filmului sovietic. Au fost prezenți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, șefi ai unor instit- 
tuții și întreprinderi, oameni de artă

și cultură. Au fost, de asemenea, de 
față, cineaști sovietici aflați cu acest 
prilej în țara noastră.

în cadrul festivalului vor mai fi 
prezentate filmele „Fuga", „Unchiul 
Vania" și „Un amanet ciudat", pro
ducții ale studiourilor sovietice.

(Agerpres)

„UN AMANET CIUDAT"

Lenia Bazutkin, V. Talîzina, Aleksandr Susnin, Liu-Leonid Makaricev. CuRegia Vova Magdenkov,
bov Malinovskaia, A. Pavlîceva, P. Springield, V. Vasiliev, I. Ivanov

în urmă cu aproape 
zece ani, cînd a fost 
înscris pentru prima 
dată pe lista candida- 
ților la premiul Nobel 
și a aflat că juriul a 
optat pentru altcineva, 
din Isla Negra, reșe
dința sa permanentă, 
Pablo Neruda a decla
rat : „E ca și cînd mi 
s-ar fi acordat...".

N-am înțeles pe 
atunci semnificația cu
vintelor sale, dar în 
1969, în august, cînd 
l-am întîlnit chiar în 
Isla Negra, mi-am dat 
seama că avusese drep
tate : premiul Nobel, 
dincolo de multele sale 
coroane, are darul de 
a consacra definitiv un 
scriitor, de a-1 pune 
într-o circulație inter
națională deosebită. 
Dar casa lui Pablo 
Neruda era plină cu 
dovezile unei consa
crări înainte de a i se 
conferi premiul Nobel. 
Zeci și zeci de volume, 
în zeci și zeci de 
limbi, ediții de lux, e- 
diții bibliofile, cărți 
ilustrate de marii 
maeștri ai artelor plas
tice, volume omagiale, 
antologii bilingve, pa
pirusuri redactate sub 
auspiciile unor presti
gioase instituții inter
naționale, toate aces
tea, între splendidele 
măști de proră care 
împodobesc colțurile 
tuturor încăperilor, 
vorbeau de această 
consacrare. O săptă- 
mînă mai tîrziu, nu
mai cu o parte redusă 
din ele, societatea 
scriitorilor chilieni, în 
semn de omagiu, a 
umplut trei imense 
săli de expoziție la 
Biblioteca națională 
din Santiago. în mij
locul lor, Pablo Neruda 
părea, totuși, stingherit 
de ceremonie. Acasă, 
în Isla Negra, unde tot 
universul pare să-i a- 
parțină, fusese mult 
mai degajat. Ne pri
mise înfășurat în pon
cho, cu zîmbetul său 
cunoscut, în pragul 
casei, alături de vechea 
locomotivă, oprită de
finitiv în curtea sa 
și amintindu-i mereu 
de tatăl său. Jose -del 
Carmen Reyes, meca
nicul feroviar cu care, 
pe cînd avea doar zece 
ani, străbătuse dis
tanța Temuco—Santia
go, știind că mama sa, 
Rosa Basoalto, recu
noștea de la mari dis
tanțe, chiar și noaptea, 
dintre toate trenurile, 
trenul lor. După aproa
pe șaizeci de ani (n. 
la 12 iulie 1904), uni
versul poetului, îmbo
gățit mereu, a rămas, 
totuși, neschimbat : pă
durile cu explozia lor 
vegetală nemaiîntîlnită, 
munții, cu înălțimi de 
piatră pustie, tăind al
bastrul Anzilor și o- 
ceanul, cu valurile sale, 
care i-a modelat de
finitiv structura, îm- 
prumutîndu-i ritmu
rile. Acestea îmi par 
a fi cele trei elemente 
materiale fundamen
tale ale liricii sale.

De la primul volum 
— La cancidn de la 
fiesta (Cîntecul sărbă
torii) tipărit în 1921 și 
pînă la cel mai recent

— Fin del mundo (Ca
pătul lumii), 1969, o- 
pera nerudiană însu
mează treizeci de vo
lume de poezie. Fiecare 
cuvînt al său este un 
semn al protestului so
cial și, poate, aceasta 
este latura esențială a 
perenității ei. Cred, de 
aceea, că nimeni nu l-a 
caracterizat mai bine 
decît Federico Garcia 
Lorca, cu mult înaintea 
tuturor, în 1933, cînd 
l-a prezentat publicu
lui : „Un poet mai a- 
proape de moarte decît 
de filozofie, mai aproa
pe de durere decît de 
inteligență, mai aproa
pe de singe decît de 
cerneală. Un poet plin 
de glasuri misterioase 
pe care, spre fericire, 
nici el însuși nu le

LA DECERNAREA 

PREMIULUI NO
BEL POETULUI 
PABLO NERUDA

poate descifra ; un om 
adevărat care știe că 
trestia și rîndunica sînt 
mai eterne decît chi
pul dur al statuilor... 
Neruda, un glas nicio
dată egalat în America 
pasiunii, duioșiei și 
sincerității".

Dificilă, foarte difi
cilă, din această pri
cină, orice tentativă de 
a prezenta, în spațiul 
unei medalii omagiale, 
marea sa personalitate 
creatoare, traversînd 
un nesfîrșit șir de opi
nii contradictorii, multe 
dintre ele îndreptățite, 
pentru că într-o operă 
iu astfel de dimensiuni, 
încît pare scrisă de un 
colectiv Neruda, apar 
și inerentele căderi. 
Importantă, însă, pen
tru cei mai puțin avi
zați, trebuie să rămînă 
preocuparea poetului 
de a realiza, cu toate 
mijloacele puse la dis
poziție de evoluția poe
ziei din secolul nostru, 
o cercetare profundă, a. 
spiritului omenesc,. în 
special a celui din spa
țiul latino-american. 
în acest sens, nu 
Crepusculario, volum 
tipărit în 1923, la care 
poetul ține foarte mult, 
nici Residencia en la 
tierra (Reședință pe 
pămînt), din 1933, de 
clară și fertilă influen
ță ''suprarealistă, ci 
Canto general, apărut 
în 1950, este cartea sa 
de glorie desăvîrșită. 
Toată energia sa crea
toare s-a descătușat în 
aceste pagini, orien- 
tînd sau, uneori, in
fluențând direct vîrsta 
mai tînără a poeziei la- 
tino-americane. Ver
suri antologice din 
creația sa anterioară 
și-au găsit aici o rezo
nanță nouă, deplină, 
în tentativa de sacrali
zare a țărînii ca zei- 
tate-mamă. Eternele 
ploi de la tropice, lun
gile ierni ale Sudului 
s-au descătușat aici 
definitiv, într-o vi
ziune nu neapărat ne

cunoscută poetului, dar 
cu o intensitate neaș
teptată a contemplării 
și trăirii. Poetul care 
mai înainte declarase 
„sînt trist, dar sînt 
întotdeauna trist" (și 
toată opera sa anteri
oară cunoaște acest 
fluviu), avea să declare 
după ce a. terminat 
„Cîntul general : „trec 
prin lume din ce în ce 
mai vesel". Schimbarea 
aceasta totală s-a să- 
vîrșit însă cu încetul, 
treptat, operînd mai 
ales în planul con
științei cetățenești. 
După anii petrecuți în 
Golful Bengalului, la 
Rangoon, unde a fost 
consul (1927), după ,cei 
din Spania războiului 
civil, Neruda a căpă
tat o nouă înțelegere a 
vieții, materialist-dia- 
lectică, și aceasta i-a 
înrîurit definitiv crea
ția. Intenția unui profil 
spiritual al Americii 
Latine, încercată de un 
Andres Bello, ori de 
un Ruben Dario, prin 
cunoscutul Marș tri
umfal, s-a putut re
aliza, tocmai datorită 
acestei noi viziuni, 
prin opera nerudiană ; 
nu înainte însă ca un 
Cesar Vallejo să fi a- 
dîncit, cu o cunoaștere 
socială identică, multe 
din trăsăturile ființei 
latino-americane. Ne
ruda a izbutit sinteza 
unor astfel de încercări 
și tocmai de aceea în
cununarea operei sale 
cu laurii premiului 
Nobel este o re
cunoaștere a unui în
treg șir de nume care, 
chiar și atunci cînd nu 
au avut un același pro
gram estetic, au pro
vocat împreună o în
noire a creației litera
re, un triumf al spiri
tului. Neruda, însă, 
este cel dintîi care 
spune : „Datoriile mele 
merg cu cîntecul meu: 
/ sînt și nu sînt : acesta 
mi-e destinul. / Nu sînt 
dacă nu însoțesc dure
rile / celor ce suferă : 
sînt durerile mele. 
Pentru că nu pot să 
fiu dacă nu sînt al tu
turor, / al tuturor ce
lor tăcuți și oprimați, / 
vin din popor și cînt 
pentru el..."

Laureatul Nobel din ■■ 
acest ăn este un scriitor 
marxist, iar poezia sa 
este o poezie politică 
în sensul cel mai ade
vărat și mai profund 
al cuvîntului. O poe
zie pe care cititorul ro
mân o cunoaște (editu
rile noastre au publi
cat două volume din 
opera sa) și prețuiește 
de mult timp, așa cum 
se cuvine. Oaspete al 
țării noastre, în cîteva 
rînduri, Neruda a în
chinat României con
temporane poeme de 
mare frumusețe și, în
drăgostit de poezia 
noastră, a întocmit o 
foarte apreciată anto
logie de poezie româ
nească. Și nu știu de 
ce, acum cînd se află 
la Paris, ambasador al 
țării sale, și va pleca 
la Stockholm pentru a 
asista la decernarea 
premiului Nobel, îl văd 
tot acasă la el, în Chile, 
pe țărmul oceanului.

Darie 
NOVĂCEANU

vor organiza învățămîntul politico- 
ideologic al elevilor și vor urmări 
desfășurarea în bune condiții a aces
tuia. De asemenea, conducerile școli
lor vor sprijini organizațiile U.T.C. în 
organizarea lunară sau ori de cite ori 
este nevoie a informării politice a 
elevilor cu principalele evenimente 
politice interne și internaționale.

Dezbaterea documentelor progra
matice ale partidului nostru cu pri
vire la activitatea ideologică este în 
plină desfășurare în întregul învăță-

ficare. în același sens, în școli se vor 
extinde cercurile cultural-arlistice 
(cenaclu literar, de artă, de muzică, 
de teatru, cineclub), societățile lite- 
rar-artistice, formațiile artistice, ser
bările, concursurile și festivalurile 
artistice ș. a. în organizarea acestor 
manifestări cultural-artistice se va 
avea în vedere, în primul rînd, conți
nutul educativ al repertoriilor. Revis
tele școlare, devenind — așa cum le 
este menirea — tribune pentru edu
carea elevilor, vor aborda sistematic

țiunea de educare științifică, mar- 
xist-leninistă, a studenților, de edu
cație patriotică și internaționalistă. 
în cadrul lor vor fi organizate sis
tematic expuneri, informări pe 
probleme politico-ideologice, răs
punsuri la întrebările studenților. Re
pertoriile formațiilor artistice stu
dențești vor fi orientate spre abor
darea unor teme majore cu un bogat 
conținut educativ.

în acord cu cerințele majore ale 
societății noastre, procesul educativ

DUCAREA COMUNISTĂ
SHE însă

mint superior. La nivelul facul
tăților, institutelor și centrelor u- 
niversitare se vor organiza cercuri 
de dezbateri, seminarii și colocvii, ac
țiuni de informare a studenților asu
pra problemelor politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a principalelor evenimente din 
viața internă și internațională.

Lichidînd unele neajunsuri care, pe 
bună dreptate, au fost sever criticate, 
se urmărește introducerea și extin
derea în școli a unor forme variate, 
convingătoare de muncă politică dc 
masă (gazete de perete, gazete sati
rice, stații de radioamplificare, bri
găzi artistice) prin care se va acțio
na pentru o atitudine responsabilă 
în procesul de învățămînt, în viața 
de organizație și în societate. De a- 
semenea, în învățămîntul superior, 
se vor lua măsuri pentru crearea 
gazetelor satirice și brigăzilor artisti
ce, pentru elaborarea unor programe 
adecvate ale stațiilor de radioampli-

în paginile lor probleme politico- 
ideologice, filozofice, tehnico-științi- 
fice, etice, artistice din viața școlii.

Cadrele didactice din învățămîntul 
superior vor sprijini, la rindul lor, 
asociațiile studențești in orientarea 
revistelor studențești spre abordarea 
unor probleme politice, ideologice, fi
lozofice care să contribuie la adîn- 
cirea înțelegerii de către studenți a 
preocupărilor teoretice și practice ale 
partidului. Totodată, revistele studen
țești vor trebui să reflecte mai apro
fundat . viața institutului sau a uni
versității, evitînd orice fel de ten
dințe de unilateralizare tematică, 
sporindu-și combativitatea și spiritul 
militant, combătînd tendințele de 
preluare necritică a unor curente 
literare și artistice, promovînd crea
ția studențească originală, militantă, 
partinică.

Tot astfel, prin programele lor, 
casele de cultură și cluburile studen
țești vor fi angajate mai activ în ac

are ca o componentă esențială cul
tivarea dragostei de muncă, a de
prinderii de a munci. In întâmpina
rea acestei cerințe sînt organizate, pe 
baza indicațiilor conducerii de par
tid, diferite ărme de colaborare cu 
întreprinderile productive. Unitățile 
de învățămînt general și mediu se 
bucură de patronajul diferitelor uni
tăți economice, care le acordă un 
sprijin direct pentru organizarea ate- 
lierelor-școaiă. Tot astfel, in mediul 
rural se organizează fermele agri
cole școlare, în cadrul cărora 
elevii pot efectua lucrări com
plexe. Unele lucrări de activitate 
practică, elevii le desfășoară și în 
uzine, fabrici, pe șantiere. Cu toată 
ponderea lor ridicată, este însă de Ia 
sine înțeles că măsurile referitoare 
la educația pentru muncă și prin 
muncă nu pot fi limitate la perime
trul acțiunilor amintite. Tocmai de 
aceea, unele dintre cele mai impor
tante prevederi din noul program vi-

zează acțiuni — introducerea practi
cii de producție, inițierea diferitelor 
forme de cunoaștere a profesiunilor, 
concursurilor de creație, de îndemî- 
nare tehnico-științifică etc. — me
nite să instituie un climat general 
și permanent de activitate practică. 
Pentru elevi, activitățile tehnico- 
productive sînt organizate pe baza 
principiilor pedagogice, ca disci
pline de învățămînt, avînd programe 
școlare, obiective și metode adec
vate.

Practica productivă a studenților 
se organizează la toate facultățile 
și la toți anii de studiu și ur
mărește însușirea cunoștințelor și 
deprinderilor de bază ale unor mese
rii din domeniul specialităților, ne
cesare pentru stăpînirea profesiunii 
viitoare, pentru desfășurarea unei 
activități corespunzătoare în secțiile 
productive, pentru intervenția ope
rativă în procesele tehnologice, pen
tru construirea și proiectarea de a- 
parate etc. La sfîrșitul studiilor, toți 
absolvenții trebuie să fie în măsură 
să execute practic lucrări din dome
niul specialității, la nivelul munci
torilor calificați. Dar și aceasta este 
o problemă aparte, pe care n-am
s-o înfățișez în amănunt. Relev
însă faptul că în fiecare unita
te de învățămînt sînt prevăzute mă
suri ca tinerii să participe Ia munca 
patriotică pe întreaga durată a anu
lui. în același timp, activitățile 
practice desfășurate în cadrul „săp- 
tămînii primăverii" și al perioadei 
premergătoare deschiderii anului șco
lar se vor extinde la toate catego
riile de școli. în vacanța de 
vară, atit a elevilor, cit și a studen
ților, organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, asociațiile studențești vor 
întreprinde, pe baza unui program, 
acțiuni de muncă patriotică pe șan
tiere, în întreprinderile și organiza
țiile economice de stat și coopera
tiste, pentru amenajarea de terenuri 
și baze sportive etc. In desfășura
rea tuturor acestor acțiuni se va ur

mări implicit să se creeze în rindu- 
rile tineretului un puternic curent 
de opinie, intransigent față de orice 
atitudine înapoiată față de muncă, 
de încălcare a normelor vieții și dis
ciplinei școlare și universitare.

Firesc, prevederile programelor 
educative îi angajează efectiv pe în
vățători și profesori, conducerile 
unităților de învățămînt, senatele u- 
niversitare, consiliile profesorale care 
răspund în mod direct atît de pre
gătirea profesională a tinerilor, cît și 
de educarea lor politico-ideologică, 
pentru formarea și dezvoltarea con
științei lor socialiste. în acest sens, 
organismele de conducere din școli 
și facultăți își lărgesc considerabil 
atribuțiile.

Se va asigura o prezență mai lar
gă a cadrelor didactice Ia activitățile 
educative inițiate de organizațiile 
U.T.C. și de pionieri din școli, pre
cum și de asociațiile studențești, în 
institute, la case de cultură și clu
buri, în cămine. în același timp, se 
prevăd noi măsuri privind îmbună
tățirea conținutului și formelor în
drumării individuale nemijlocite a 
studenților din partea cadrelor didac
tice. Se prevede, de asemenea, 
ca Ministerul învățămintului, în 
colaborare cu Comitetul Executiv 
al U.A S.R., să organizeze anual 
consfătuiri ale cadrelor didac
tice la nivelul institutelor sau centre
lor universitare, pregătindu-se, tot
odată, in colaborare cu Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. și Centrul de 
cercetări pentru problemele tineretu
lui. un program de seminarii și co
locvii pe teme de educație.

Responsabilitățile inalt sociale cu 
care a fost investit fiecare membru 
al corpului didactic definesc sin
tetic, dar pregnant, obligația de onoa
re a acestuia de a se situa în primele 
rînduri ale celor care asigură 
educarea revoluționară a tinerilor, 
viitori constructori ai comunismului.

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist î A. Navarra 
(Franța) — 20.
© Teatrul de Operetă : Plutașul 
de pe Bistrița — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Părinții teri
bili — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Ălex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20.
© Teatrul de Comedie : Nlcnic — 
20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Crimă și pedeapsă — 
19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 19,30.
q Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30, (la Sala 
Palatului) : Secunda 58 — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și... alții — 9,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
- 19,30.
© Teatru] „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Bandiții din 
Kardemomme — 17.
e Ansamblul „Rapsodia română* î 
Legendă și dor — 19,30.
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OMUL FA TĂ ÎN FA TĂ CU EL ÎNSUȘI...
r învețe de la fiecare. Știți la îndem

nul cui s-a Înscris la liceu ? Avea 
32 de ani atunci. La îndemnul unui 
elev care tăcea practică în secție. 
Fostul elev este astăzi inginer, iar 
Golescu nu s-a sfiit să învețe și de 
la unul mai tînăr ca el, a terminat 
liceul. Modestia lui s-a transmis și 
altora. Ion Dobre a lucrat mult timp 
aproape de Golescu. Azi este trasa
tor. Căsătorit, cu doi copii, locuiește 
în garsoniera pe care o ocupă 
înainte de a-și întemeia fami
lia. N-a venit încă să ceară a- 
partament. L-am întrebat de ce și 
mi-a răspuns că alții stau în condiții 
mai rele.

Călătorind de la Cîmpina la Craio
va — deși Golescu e un om foarte 
diferit de Dochia — am avut impre
sia că surprind unul și același por

muncitor pentru a face ca exemplul 
său să fie urmat ?

— Mi se pare greșit să vorbim atît 
de des despre puterea de contagiu
ne a răului și să uităm că și binele 
are puterea lui, nu mai mică, de a 
contamina ; ba chiar mai mare, dacă 
ținem seama că are de partea sa 
societatea in ansamblu, diferitele ei 
forțe...

— Știu, dar întrebam cum proce
dează un asemenea „model".

— Cred că cei mai mulți nu-și 
propun să fie „modele", să dea 
cuiva lecții. Vor numai să lucreze 
bine. Așa e felul lor de a fi, așa 
s-au format, în partid, în familie, în 
uzină.

— Poate concretizați „mecanismul" 
prin care un model ajunge să fie 
luat ca model.
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nu e singur.
Nu demult, am fost 

într-un sat transilvă
nean care, in timpul 
inundațiilor de anul 
trecut, fusese aproape 
șters de pe fața pă- 
mîntului. La trei zile 
după trecerea stihiei, 
singurul lucru nou din 
satul acela era mormin- 
tul unui tinăr ucis de 
bivolii negri ai apelor ■ 
dezlănțuite după o 
noapte de luptă pentru 
salvarea consătenilor 
săi... Și părea că vor 
trebui să treacă ani și 
ani, pînă cînd satul 
să-și recapete chipul 
de mai înainte. îmi 
stăruie în memorie 
imaginea prăpădului, 
carapacea milului cră
pat întins peste ogoa
rele „spălate" de 
puhoaie, casele prăbu
șite, și o echipă de 
ziariști olandezi care 
tot filmau și fotogra
fiau urmele cataclis
mului vorbind despre 
anii numeroși care ar 
fi trebuit să se scurgă 
pînă cînd ceea ce fusese 
mai înainte, să poată 
fi refăcut. Unul dintre 
ei, probabil fiu de ță
rani după felul cum 
fărîma clisa nisipoasă 
în pumn, îmi spunea 
că nici peste cinci ani 
ogoarele acelea nu vor 
mai rodi. „Atunci nu-i 
cunoașteți pe români 1“
— i-arn răspuns ci
tind cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
rostite în fața altor 
prognoze de același gen 
din acel cumplit sfîrșit 
de primăvară, care 
acum ne apare atît de 
îndepărtat. „Dar dum
neavoastră vă cunoaș
teți ?“ — m-a întrebat 
confratele de breaslă 
din Olanda. „Ce zice ?"
— s-a amestecat atunci 
în vorbă unul dintre 
săteni. „întreabă dacă 
noi ne cunoaștem, 
pe noi înșine". Omul 
s-a uitat la cei din

l ! jur, consăteni de-ai 
' lui care de-o săptă- 

mină, zi și noapte, fără 
răgaz, luptau din răs
puteri cu prăpădul, și 
a zis : „Spune-le să 
vină toamna cealaltă 
pe la noi. O să vază !“ 

Am fost acolo in- 
tr-una din zilele mie
zului de octombrie 
cînd, pe întreg pămîn
tul românesc își în
cinsese hora sărbătoa
rea recoltei din acest 
an, și bucuria nu mi-a 
fost umbrită decît de

\ 
\

locul 
Si 

îna-

ciuda că nu-i aveam 
alături pe acei prie
teni din țara îndepăr
tată pentru a le arăta 
realitatea : Pământul 
muncit și răsmuncit, 
îngrijit ca un bolnav 
intr-o îndelungată con
valescență, își refăcuse 
puterea răsplătind cu 
dărnicie truda omului. 
Casele erau la 
lor, mai trainice 
mai falnice ca 
inte.

Da, oamenii aceia se 
cunoșteau bine pe ei 
înșiși. „De unde știai 
că așa va fi, cum le-ai 
spus atunci ziariștilor 
acelora, de unde atita 
siguranță ?“ — am tn- 
trebat-o pe vechea mea 
cunoștință. Și-a rotit 
atunci din nou ochii în 
jur într-un gest care îl 
reproducea perfect pe 
cel făcut cu un an și 
jumătate in urmă, și 
mi-a spus : „Vezi dum
neata, în țara asta ni
meni nu e singur ! Asta 
e !“ Mărturisesc că a- 
cea simplă constatare, 
răscolitoare prin ade
vărul ei, m-a uimit. 
Vroiam să-l fac a-mi 
spune mai mult. „Ei, 
și ?“ — am zis într-o 
doară. „Cum „ei, și“ ? 
măi tovarășe, cum „ei, 
și" ? Păi ăsta este lu
crul cel mai important, 
izbînda cea mai tare 
din inimile oamenilor ! 
Dacă partidul asta ne-a 
făcut să simțim și s-o 
trăim cu adevărat, și la 
bine, dar mai ales la 
greu, apăi să știi ma
tale că a sădit în noi 
cea mai trainică con
vingere : cea care ne 
dă încredere în tot ce 
facem. Păi altfel cum 
i-aș fi răspuns eu stră
inului ăluia dacă n-aș 
fi crezut asta, și aș fi 
știut că. eram singuri ? 
Vite că și-uitasem de 
el, numai adevărul ăsta 
nu-l poate uita nimeni, 
căci el ne-a călit con
științele 1“

A nu fi singur este 
poate cel mai mobili
zator sentiment al co
lectivității. El este o 
caracteristică a uriașei 
familii socialiste, sursă 
a unui conținut nou, 
major, al noțiunii de 
patrie. „Aici, unde ni
meni nu este singur ! — 
ce nouă și revelatoare 
realitate a putut in
staura partidul comu
niștilor pe pămîntul 
românesc ! A trăi acest 
sentiment, individual.

in tot ceea ce jși pro
pune să realizeze și în
deplinește o colectivi
tate unică, omogenă, 
este motiv de. mândrie 
și. totodată, de respon
sabilitate.

A nu fi singur în
deamnă responsabilitate 
legal stabilită pentru a 
conduce o fabrică, o u- 
zină. o întreprindere, o 
■fermă sau o gospodărie 
agricolă de producție în 
cadrul bivalentei de 
proprietar și producă
tor pe care o implică la 
noi noțiunea de om al 
muncii. A nu fi singur 
înseamnă responsabili
tatea egal stabilită de 
a veghea și acționa 
direct la procesul de 
creștere și formare a 
omului ca suprem pro
dus al societății noas
tre. A trăi plenar sen
timentul integrării în 
întreg și al dependenței 
de întreg — iată ce în
seamnă a nu fi singur! 
Adevărul conținut de 
aceste cuvinte este ve
rificabil pînă și în difi
cilul dar realizabilul 
proces de eradicare a 
tuturor rămășițelor a- 
sociale din comporta
mentul unor indivizi; 
și in vasta acțiune pen
tru făurirea unei noi 
conștiințe, capabile să 
formeze omul societății 
de mîine, faptul că „a- 
ici nimeni nu este sin
gur", nu este o simplă 
constatare, ci o forță 
motrice, a colectivității, 
o garanție a izbîndei 
in înfăptuirea a tot ce 
ne-am propus. ~ 
știința înaintată — re
zultat 
muncii politico-educa
tive desfășurate de 
partid și al realității 
socialiste in toată com
plexitatea ei, se for
mează în însuși proce
sul realizării țelurilor 
din ce în ce mai înalte 
pe care ni le propu
nem ca un corolar al 
cerințelb'r progresului 
social și al idealu
rilor 
liste 
consecvență șj clarvi
ziune pentru obținerea 
înțelegerii profunde din 
partea maselor, pe fie
care etapă istorică, a 
necesităților obiective 
în dezvoltarea socială. 
Tocmai de aceea ni
meni nu e singur aici !

Con-
deopotrivă al

umanist-socia- 
înfăptuite cu

loan 
GRIGORESCU

Mă aflu în biroul Oficiu
lui forțelor de muncă din 
Satu Mare, unde o comisie 
alcătuită din reprezentanți 
ai instituției și . activiști 
al comitetului municipal 
U.T.C. discută rînd pe rînd 
cu numeroși bacalaureați, 
absolvenți ai liceelor din 
localitate, prezenți aici în 

■> urma unei invitații oficiale 
adresate de instituție fiecă
ruia dintre ei. Obiectul 
convorbirii este invariabil 
același, urmărind un țel 
practic precis și imediat : 
încadrarea în muncă, în
tr-o activitate utilă produc
tivă în una din zecile de 
întreprinderi ale orașului a 
acestor tineri care, nereu
șind la admitere în facul
tăți sau școli postliceale, 
au rămas acasă. Să facem 
cunoștință cu cîțiva.

Tînărul D.C., de pe str. 
Rozelor, intră dezinvolt în 
birou, depunind degajat pe 
masă invitația ce i se adre
sase :

— Eu, dacă vreți să știți, 
am un fel de serviciu. Fac 
figurație la teatru în „Nota 
zero la purtare". Am și trei 
replici. Vom pleca și în 
turneu.

— Și cu ce venit te alegi 
de pe urma figurației ?

— Păi, pe perioada cît 
o să țină afișul, vreo 300 de 
lei lunar.

— Dar părinții tăi cît 
cîștigă ?

— Nu prea mult. Tata 
1100. mama 1 200.

D. C. lasă ochii în jos, 
pare rușinat, presimte că 
are să j se mai pună încă 
o întrebare — stînjenitoare 
— și aceasta nu intîrzie.

— Nu crezi că e nedemn 
6ă trăiești pe seama părin
ților fără să le fii de nici 
un sprijin ? Uite, îți oferim 
un loc de muncă la fabrica 
de mașini casnice „23 Au
gust", la banda de montaj 
aragazuri. Ai să te acomo
dezi ușor — și e plăcut să 
lucrezi într-o hală mo
dernă, automatizată.

Bacalaureatul ridică mi
rat din sprîncene, are mina 
omului insultat :

— Eu in producție ? Nu 
cred că am să rezist... nu 
mă atrage, mă plictisește. 
Să fac 8 ore mereu același 
lucru la bandă ?

Pînă la urmă, după 
multe discuții lămuritcfe- 
re, tatonări, D. C. a ac
ceptat să primească re
partiția și să meargă la fața 
locului spre a se „do
cumenta". I s-a spus, prin
tre altele, că acolo, în 
fabrică există și un cine- 
club bine dotat cu apara

tură unde și el își poate 
fructifica în timpul liber 
pasiunea lui declarată pen
tru filme. D. C. s-a dus cu 
gindul în primul rînd la 
cineclub. Ceea ce la urma 
urmei nu e un lucru toc
mai rău. Poate, cîndva, el 
însuși va fi eroul unei pe
licule autobiografice : des
pre un tînăr care a străbă
tut drumul de la disprețul 
muncii la propria înnobi
lare prin muncă.

...Fabrica de tricotaje 
„Tricotex", o întreprindere 
modernă, cu hale mari, 
spațioase, cu zestrea teh
nică în întregime reînnoită. 
Secretara comitetului de 
partid, tovarășa Silvia 
Hodasz, îmi mărturisește 
cu mîndrîe :

— Avem mal multe fete 
bacalaureate, recent venite 
în fabrică Ia curs de cali
ficare în meseria de trico- 
toare, dar majoritatea s-au 
dovedit atît de receptive și 
de puternic atrase de pro
fesia noastră îneît terme
nul de 6 luni afectat cali
ficării se dovedește prea 
lung pentru ele.

Intru în vorbă cu Ma
riana Sîrbu, una dintre ba
calaureatele ce se inițiază 
ca tricotoare alături de 
muncitoarea Irina Varga, 
o adevărată maestră a me
seriei, motiv pentru care 
1 s-a încredințat și răspun
derea de instructor.

— Sinceră să fiu — îmi 
mărturisește tînăra — în 
prima zi nu mi-a plăcut. 
Dar asta era cu două săp- 
tămîni în urmă, acum pot 
s-o spun cu certitudine : 
rămîn în fabrică ca trico
toare pentru că munca la 
mașină e frumoasă și nici 
nu e grea, cum am fost 
speriate adesea de către 
unii dintre profesorii noș
tri din liceu. Ne aver
tizau că dacă nu vom 
învăța în așa fel îneît să 
reușim la o facultate, o să 
ajungem la muncă și vom 
vedea noi... Dar niciodată 
n-a fost chemat în școală 
un muncitor, să ne fi spus 
el adevărul adevărat des
pre frumusețea și însem
nătatea muncii în produc
ție.

— Dar dacă al fi invitată 
dumneata ?

— Aș pleda cu înflăcă
rare pentru munca in fa
brică.

Se raliază părerii Maria
nei încă o fată — s-o nu
mim. convențional. Maria, 
veți vedea imediat pentru 
ce — absolventă de liceu 
promoția anului 1970.

— Cu cîteva zile in urmă

CUM ÎȘI CÎȘTIGĂ 
„MODELELE1* AUTORITATEA

Am calculat: dacă din 1963 nu s-ar 
fi introdus autobuze și pe distanța 
Șotrile — unde locuiește — și Cîm- 
pina — unde lucrează ca muncitor la 
rafinărie — lui Ion Dochia l-ar mai 
fi lipsit cam 100 000 km pentru a 
parcurge, pe jos, o distanță egală cu 
aceea de la Pămînt la Lună.

S-a angajat ca ucenic la 18 ani, 
— în 1929. La rafinărie, „focul" 
este neîntrerupt ; trebuie să fii pre
zent. Zilnic. Vara : 12 kilometri de 
praf. Primăvara și toamna : 12 kilo
metri de noroaie. Iarna : 12 kilometri 
de troiene. După ore de muncă în 
șir, tot doisprezece îndărăt.

— în 42 de ani, Ion Dochia n-a 
lipsit nici o zi, n-a întîrziat o se
cundă. Dochia — și acum, la aproa
pe 60 de ani — dacă pune mina 
pe ceva, ești sigur că iese bine, că 
nu-i nevoie să-l 
mai controleze ci
neva.

Sînt cuvintele 
inginerului Con
stantin Constanti- 
nescu, secretarul 
comitetului de 
partid de la Rafi
năria Cîmpina.

Cum am ajuns 
să-l cunosc pe 
Dochia ? La în
trebarea „Cu cine 
ați dori să semă- 
nați în ce priveș
te felul de a 
munci ?“ multi 
muncitori mi l-au 
indicat pe el. li 
considerau omul 
cel mai vrednic
de a fi luat de exemplu.

Cînd îi ceri amănunte, răspunde 
scurt, modest. „Mi-am făcut datoria". 
Atit : „mi-am făcut datoria". Cînd 
spune asta te privește în față, drept, 
cu o lumină mare în ochi. „Mi-am 
făcut datoria față de profesia mea, 
față de copiii mei. Am doi băieți : 
unul frezor și altul lăcătuș mecanic. 
I-am educat așa cum m-au educat 
și pe mine niște oameni adevărați".

Cine sînt acești oameni ?
— Pe Ion Buzățoiu, comunist din 

ilegalitate, pe Ion Răducu, Iile Geor
gescu și alții ca ei, nimeni nu-i 
poate uita aici, îmi spune un altul 
dintre comuniștii rafinăriei, tov. Pe
tre Dragu. Sint pensionari, dar parcă 
ar trăi mai departe cu noi, prin oa
menii pe care i-au format, prin tra
dițiile pe care ni le-au lăsat. în 
preajma și sub îndrumarea lor au 
crescut oameni ca Ion Dochia, rafi
norii Gheorghe Cîrciu și Dumitru 
Motoacă, maistrul Alexandru Măce- 
laru de la atelierul mecanic, și chiar 
actualul director al rafinăriei, ingi
nerul Nicu Tănase, cu ani în urmă, 
muncitor.

Cum își cîștigă „modelele" autori
tatea ?

— Uzina nu este numai un aparat 
economic de producție, ci și o socie
tate în mic. Noi, aici la „Electro- 
putere", putem spune că avem un 
adevărat tezaur uman.

Ing. Nicolae Pădureanu, cel ce-mi 
împărtășește aceste gînduri, este 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid al cunoscutei uzine din 
Craiova.

— Unitatea industrială de azi este 
o prelungire în timp — la dimensiu
nile socialismului — a fostelor ate
liere de reparat locomotive-Craiova, 
iar organizația noastră de partid este 
purtătoarea tradițiilor de luptă și 
muncă ale comuniștilor de atunci. 
Avem 2 800 de comuniști care, în to
talul celor zece mii de salariați, re
prezintă o celulă vitală a uzinei, un 
mare animator colectiv și un model.

— Dar cum face acest model ca 
să fie, într-adevăr, un model ? Vreau 
să spun, cum procedează un bun

— Aleg unul dintr-o mulțime. Teh
nicianul Florea Golescu, pînă nu de 
mult strungar caruselist, lucrează la 
secția mecanică. Deși este de 12 ani 
secretarul organizației de bază — și 
toată lumea îl știe cît de ocupat 
este ; mai ales că, la cei 38 de ani 
ai săi, are și destule obligații fami
liale — și-a făcut timp pentru a 
crea numeroase inovații. Este sever 
cu sine și cu ceilalți, fără însă a-i 
descuraja. Acum un an, în secție 
s-au furat microroleele de la patru 
mașini. Piese de import, greu de în
locuit. A cerut ajutorul colectivului 
pentru a-i descoperi pe făptași. După 
o săptămînă de eforturi greu de 
descris, ale întregii secții, hoții au 
fost descoperiți și deferiți justiției.

— In definitiv, nu era treaba mi
liției ? — îl întreb pe Florea Golescu.

Mă cîntărește din ochi : glumesc 
sau vorbesc serios ?

— Cum ați proceda dacă vi s-ar 
fura ceva ?

Subînțelege foarte clar că e 
vorba de un avut personal și a- 
daugă :

— O fi treaba miliției, dar răs
punderea o purtam noi. cei care lu
crăm aici.

Desigur, de multe ori se vorbește 
în uzină despre faptul că utilajul e 
un bun colectiv, că de apărarea lui 
răspunde fiecare. Dar felul cum a 
reacționat ÎN PRACTICA Florea 
Golescu, faptul că n-a. cunoscut odih
nă, felul cum s-a. priceput, să mobi
lizeze toată secția și dibăcia cu care 
i-a descoperit pînă la urmă pe hoți 
au produs o puternică impresie asu
pra oamenilor.

— E mare lucru să fii meșter la 
vorbă, firește, îmi spune tovarășul 
Gheorghe Tudorică, el însuși un om 
foarte apreciat în uzină. Dar puterea 
cea mare a lui Florea sînt FAPTELE. 
Cum de reușește să înrîurească oa
menii 1 Are cîteva trăsături care me
rită să fie reținute. Nimeni nu l-a 
văzut vreodată călcîndu-și cuvîntul. 
Ceea ce spune, aceea face. Nu aș
teaptă nu știu ce fel de ședință. în
dreaptă lucrurile atunci, acolo, pe 
loc. Ascultă pe fiecare și caută să

tret : de la punctualitate, corectitudi
ne, îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de producție la inițiativă, inova
ții și un pronunțat sentiment al răs
punderii pentru tot ce este în 
jurul lor. Sentimentul că prin oa
meni diferiți se conturează același 
portret avea să mi se' precizeze și 
mai puternic în punctul terminus al 
anchetei noastre : uzina de meca
nică fină.

— Ce semnificație are pentru dum
neavoastră noțiunea de „model" ?

întrebarea o adresez de xastă-dată 
inginerului Gheorghe Irimoiu, de Ia 
uzina din Sinaia.

— Consider modele pe aceia care 
dovedesc cea mai mare receptivitate 
față de nou, oamenii care nu-și ne
gociază inteligența, aptitudinile, ta
lentul, care sînt animați de un puter
nic spirit revoluționar, exigenți cu ei 
și cu ceilalți. în colectivul nostru 
muncitoresc, model nu poate fi con
siderat decît acela care promovează 
consecvent politica partidului. Mode
lul comunist nu are o viață dublă : 
una în fabrică și la adunări, alta în 
familie și societate.

— Socotiți deci că „modelul" tre
buie să fie un om perfect ?

— Poate n-ar strica, dar nimeni nu 
e perfect. Din oameni imperfecți, fie
care cu slăbiciunile lui, dar totuși oa
meni „de bază" în muncă, se formea
ză un model comunist colectiv, mult 
mai puternic decît suma modelelor 
individuale care-1 compun. Mai mult. 
Fiecare are' carențele lui, dar are per
manent în gînd dorința de a se iden
tifica cu un model superior.

Am ales 31 de muncitori ai sec
ției I a uzinei, selecționați în așa 
fel ca să reprezinte vîrste și catego
rii diferite, membri și nemembri de 
partid. întrebările au fost mai nu
meroase, iar între ele era inserată 
și cea pe care o considerăm princi
pală pentru ancheta de față.

— Dintre tovarășii dv. de muncă, 
pe care anume (indicați numele) îl 
socotiți demn de luat ca modei ?

După extragerea tuturor numelor 
date ca răspuns la întrebarea de mai

sus, s-a putut observa un fapt ca
racteristic : deși diferiți intre ei din 
multe puncte de vedere, cei indicați 
ca modele semănau intr-o privință : 
erau TOȚI membri de partid.

Semnificația acestei alegeri este, 
desigur, clară cititorului : pentru oa
menii producției, cel mai bun model 
de comportare ii reprezintă comu
niștii.

Dintre numele indicate, cel mai des 
revenea cel al maistrului Matei 
Ruegg, care lucrează in uzină din 
1939.

— Știați că sînteți luat ca „model" ?
— Nu m-am gîndit niciodată Ia 

asta. Mă feresc să dau sfaturi. M-aș 
pomeni într-o zi că un tînăr îmi spu
ne că mă încadrez și eu în zicala a- 
ceea : „cînd nu mai pot oferi exem
ple proaste, bătrînii îți dau sfaturi 

foarte bune". Pre
fer să „aleg" din
tre cei tineri oa
meni capabili, 
care pot avea o 
influență bună a- 
supra celorlalți, și 
să-i promovez. A- 
cum conduc o sec
ție nouă. Mi-am 
ales cîțiva oa
meni de nădejde. 
Lucrînd împreu
nă, se formează 
un „model" co
lectiv care se im
pune aproape fă
ră efort celui nou 
primit în secție.

Unul dintre cei 
„integrați" astfel 
în secție se nu

mește Ion Tudosoiu, are 33 de ani și 
este rectificator.

— Pină mai acum un an am avut 
mari supărări familiale. începusem 
să merg cam des la un pahar cu bă
ieții. A doua zi mă sculam greu, în- 
tîrziam la uzină. Uneori, chiar ple
cam de la lucru — mi se făcea rău 
de... somn. Tovarășii de muncă, atunci 
cînd au văzut că „pauzele" mele se 
repetă, au intervenit. Practic, nu-mi 
prea dau seama cum au făcut, dar 
fără să mă dăscălească prea muît, au 
izbutit să mă scoată din mediul acela 
nefericit. Azi le mulțumesc.

Există o putere de contagiune a 
modelului înaintat, dar comuniștii nu 
se mulțumesc cu această putere spon
tană. Climatul favorabil urmării mo
delului înaintat este întreținut cu 
grijă.

O astfel de preocupare am consta
tat, în special, la „Electroputere"- 
Craiova. Adunările generale de par
tid, învățămîntul de partid, formele 
muncii politice de masă sînt bine fo
losite ; se formează un cadru favo
rabil dorinței de a se identifica cu 
acei „oameni între oameni" ai zilelor 
noastre — comuniștii.

Rezultate notabile au dobîndit și 
colectivele de la Uzina de mecanică 
fină-Sinaia și de la Rafinăria Cîm
pina.

...Am înțeles de ce inginerul Ni
colae Pădureanu, locțiitor aLf. secre
tarului comitetului de partid de la 
„Electroputere", afirma că „avem oa
menii pe care îi merităm". Afirmația 
poate fi extinsă la foarte multe în
treprinderi industriale din țară. Folo
sind forța iradiantă a modelului co
munist — adevărat cîmp magnetic 
moral — organizațiile de partid de 
la Rafinăria Cîmpina, Uzina de me
canică fină-Sinaia și „Electroputere"- 
Craiova valorifică din plin acest te
zaur : puterea oamenilor, a acelor 
oameni care PRIVESC mai departe 
și VOR cu mai multă tărie.

Mircea BUNEA

am realizat de una singură 
prima bucată de tricot fără 
nici o greșeală. Știți ce a 
însemnat asta pentru mine? 
Nu-mi venea să-ml cred 
ochilor că eu am fost aceea 
care am realizat asemenea 
minunăție. Nu poți com
para cu nimic bucuria asta.

Cu Maria însă discuția 
decurge ceva mai compli
cat și sinuos : îmi dau sea
ma că în sufletul ei trag 
ascunse corzi triste, apăsa-

studii liceale — ne spune 
tov. Viorel loader, directo
rul fabricii. Din rîndul 
acestora am selecționat 
cele mai multe și cu priori
tate, și e firesc să proce
dăm așa și în continuare — 
cadre de maistre, tehnicie- 
ne, controloare de calitate 
etc. în măsura în care, de
sigur, au dovedit price
pere și pasiune în meserie. 
Sînt deci reale perspective 
de creștere și afirmare a

ruri și bufete, pe cei între-, 
ținuți prin dragostea și slă
biciunile părinților său so
ților, sau grație propriei 
lor „istețimi" în afaceri 
veroase. Iată o misiune 
lăudabilă, dar deloc ușoară 
pe care și-a asumat-o a- 
ceastă comisie, un organism 
obștesc înființat recent aici 
la Satu Mare.

în urmă cu mai bine de 
o lună a fost chemat în fața 
comisiei L. K., în vîrstă de

examenul corigenței — a 
greșit doar grav față de 
colectiv și de societate și 
dacă îl trece cu succes i se 
va încredința iar o muncă 
în meseria sa și după cum 
știm L. K. se comportă 
bine și ne bucurăm sincer 
pentru el.

Am discutat cu L. K. a- 
colo în fața noului său co
lectiv de muncă care și-a 
asumat menirea de educa
tor și supraveghetor.

„IATA, ACEST LUCRU FRUMOS 
L-AM FĂCUT CU MlINILE MELE!“ 
exclamă îneînfat tînărul care pînă mai ieri 

nu știa ce-i bucuria muncii

te de neliniști și incertitu
dini. Ezitînd o vreme se 
hotărăște totuși :

— Cind le-am spus pă
rinților de bucuria izbînzii 
mele, au rîs disprețuitor. 
Ei nu pot concepe nici a- 
cum ca eu să fiu tricotoare. 
Din cauza opoziției lor față 
de munca în producție 
mi-am retras o dată ce
rerea de angajare în fabri
că. Dar am revenit pentru 
că vreau să lucrez, pentru 
că nu pot să aștept totul 
de la ai mei. A încercat 
tata să mă aranjeze undeva 
într-o muncă de birou. Dar 
e greu așa ceva.

— De ce nu-l inviți să 
viziteze fabrica, să te vadă 
cum lucrezi ? .

— Nici nu mai vorbesc 
cu el în ultima vreme. A- 
tîta doar că îl ascult și- 
continui, după ce ies din 
schimb — lucrez în trei 
schimburi, dar nu e nimic 
rău în asta — să mă pregă
tesc pentru facultate. Am 
încercat și anul trecut și 
anul ăsta dar n-am reușit ; 
poate că la anul ?...

— Pină la venirea aces
tui nou contingent de ba
calaureate, noi am avut în 
fabrică 60 de muncitoare cu

anchetă socială

capacității creatoare ale 
tinerelor și de aici de pe 
băncile fabricii nu numai 
ale facultății. Și acest lu
cru ar trebui să-I înțeleagă 
în primul rînd părinți ca 
ai tinerei Maria.

O altă comisie, cu atri
buții similare, dar mai 
largă, cu o structură mai 
complexă se întrunește cu 
regularitate săptămînal. Co
misia, formată din cîte un 
reprezentant al consiliului 
iocal al sindicatelor — ini
țiatorul comisiei, comitetul 
municipal U.T.C., oficiul 
torțelor de muncă, miliție, 
procuratură și judecăto
rie — și în curind se 
va încorpora și o repre
zentantă a comitetului mu
nicipal al femeilor — stă 
de vorbă rînd pe rînd cu ti
neri, cei mai mulți certați 
cu munca și disciplina, a- 
vînd la activ vechi state de 
parazitism și alte acte anti
sociale. Să atragi pe fă
gașul muncii cinstite pe o- 
buișnuiții înrăiți în ale 
traiului parazitar din ba-

27 ani, depanator de radio 
și televizoare la cooperativa 
„Metalolemn". Intrat în
tr-un anturaj de prieteni 
la pahar, L. K., a părăsit 
în urmă cu cîțiva ani ser
viciul, săvîrșind prin di
verse localități escrocherii 
în dauna avutului particu
lar, pentru care a suferit o 
condamnare de un an și 
jumătate închisoare. Co
misia a discutat cu L. K. cu 
multă răbdare, convingător, 
iar pe repartiția pe care 
i-a. inmînat-o în final scrie 
din nou „Cooperativa Me
talolemn". Dar locul con
cret de muncă n-a mai fost 
atelierul de reparat radio, 
televizoare, ci o secție de 
lăcătușerie unde L. K. a 
primit sarcina să presteze 
muncă necalificată în cali
tate de ajutor de lăcătuș, 
timp de 90 de zile.

— E însăși condiția cu 
care l-am reprimit în coo
perativă — ne spune pre
ședintele unității Vasile 
Panea. Timp de 3 luni de 
zile trebuie să promoveze

— Trebuie să recîștig în
crederea colectivului, a co
legilor, ne-a mărturisit el. 
Nu regret că trec prin a- 
ceastă școală aspră dar 
dreaptă a muncii, ba acum 
sînt convins că a fost 
necinstit din partea mea 
cînd, la început, am pre
tins să lucrez tot la depa
narea aparatelor de radio 
și televizoarelor.

Cu Gheorghe Mark (str. 
Karl Marx 4), de aceeași 
vîrstă cu L. K„ tehnician, 
absolvent al unei școli teh
nice de construcții tehnice 
de mașini, lucrurile nu au 
evoluat pe un drum la fel 
de sănătos, ba dimpotrivă ; 
chemat și el în fața comi
siei să dea seama de gin- 
durile ce le are (de 7 luni 
de zile trîndăvește efec
tiv), G.M. a primit și o re
partiție la fabrica „23 Au
gust" unde a mai fost an
gajat într-o vreme dar de 
unde a plecat — ca și din 
multe alte locuri de mun
că — cu faimă de bețiv. 
Aceeași faimă i-a barat 
reîncadrarea în fabrică, cu 
atît mai mult cu cît emitea 
pretenția tot la un post de 
tehnician sau maistru.

— Dacă ar fi să o ia de

jos, de la munca necalifica
tă, și să se afle mereu sub 
ochii muncitorilor, care nu 
admit chiulul, iar nu să 
stea izolat prin vreun birou, 
atunci da, l-am fi re
primit, ne-a mărturisit in
ginerul șef al fabricii, to
varășul Nicolae Silaghi. 
Altfel nu se poațe, ar fi un 
deserviciu făcut atît lui, cît 
și nouă.

A înțeles acest adevăr 
simplu M. G. îmi este im
posibil să-l disociez acum 
după ce m-am edificat a- 
supra modului său de exis
tență — de cuvîntul pa
razit. Cînd l-am vizitat a- 
miaza mare, la ora 13, 
nici că putea fi găsit 
într-o postură mai clasică 
de parazit : dormea. Socia
bil și amabil, degajat în 
exprimare și lucid în o- 
pinii despre viață, ai im
presia la început că te afli 
în fața unui om ca toți oa
menii, dar nu : luați a- 
minte — după propriile-i 
mărturisiri — la sursele pe 
care le indică drept baza 
existenței sale :

— Unchiul, că la el lo
cuiesc cu maică-mea adop
tivă, îmi dă hrana ; mătușa 
mea a mai vîndut niște 
cristale, niște faianță chi
nezească, a mai ieșit 
ceva și de aici ; pe urmă 
mai am și pe maică-mea 
cea adevărată, care e chioș- 
căriță în gară, îi mai cer 
eu, îmi mai dă ea 2—3 lei, 
un pachet de țigări.

— Și nu ți-e silă și ru
șine să duci un asemenea 
trai ?

întrebare^ nu-l surprin
de și nu-l supără, ci îl pre
dispune la reflecții „a- 
mare" :

— Ei, dacă ați ști ce trist 
e să trăiești așa ca mine. 
Căci, slavă domnului, se 
poate trăi așa. Dar ce să 
fac dacă nu mă primește 
nicăieri din cauza proastei 
mele reputații ?

Parazitul are accente 
„înduioșătoare", vrea să te 
convingă că într-un fel e 
neîndreptățit, că ar fi ho- 
tărît să devină alt om, că 
dacă nu... se spînzură. 
Pune toate argumentele la 
bătaie, numai pe cel mai 
simplu, mai concret și mai 
convingător eu putință nu-l 
invocă : munca, stînta și 
cinstita muncă, oricare ar 
fi aceea.

Discut cu tovarășul Karol 
Bohm, secretar al comi
tetului municipal U.T.C., 
unul din componenții co
misiei de reintegrare în 
muncă a elementelor para
zitare.

— Simte oare comitetul 
municipal U.T.C. răspunde
rea ce-i revine în munca 
politică educativă în rîndul 
tineretului, avînd în vedere 
că în prezent o parte din ti
neri sînt departe de a-și 
înțelege datoria ce o au 
față de societate, de a 
presta o muncă utilă în fo
losul societății ?

— Trebuie să recunoaș
tem că, din păcate, avem 
multe deficiențe în activi
tatea noastră și a organi
zațiilor U.T.C. din muni
cipiu. Unele măsuri s-au 
luat în prevenirea unor a- 
bateri de la conduita pe 
stradă, în localuri, în în
treprinderi, însă, ce este 
mai grav, nu reușim să-i 
avem sub control pe mulți 
dintre cei care trăiesc pa
razitar sau comit alte acte 
antisociale generate de 
fuga de muncă. Pe cei mai 
mulți dintre tinerii pe care 
căutăm să-i redăm socie
tății, muncii nu reușim 
să-i integrăm în între
prinderi mari cu organi
zații de U.T.C. puternice. 
Pe unii dintre tineri — 
cazuri îndeosebi vizate de 
„radarul” comisiei noas
tre — intenționăm să-i 
scoatem din mediul viciat 
moral și să creăm în jurul 
lor o atmosferă de respon
sabilitate morală și civică. 
Dar remediul eficace și eu 
mare rază de acțiune constă 
în extinderea și, mai a- 
les, coordonarea eforturilor 
noastre unite, ale tuturor 
factorilor și organismelor 
cu misiune educațională.

E de netăgăduit valoarea 
unor astfel de inițiative 
concrete al căror scop precis 
este înriurirea nemijlocită a 
conștiinței celor ce s-au de
prins să ducă un trai pa
razitar. Cel puțin la fel de 
puternică însă trebuie să 
fie acțiunea coroborată 
de influențare și educare 
desfășurată de organizațiile 
de partid, sindicate și alte 
organisme obștești pentru 
a transforma radical atitu
dinea acelor familii care, 
prin răsfăț și iresponsabilă 
îngăduință, prin „pîinea de 
la gură" jertfită pentru hu
zurul domnișoarei sau dom
nișorului parazit, contribuie 
la perpetuarea acestei stări 
de spirit în rîndurile unor 
tineri. Opinia publică să ac
ționeze ca un toi unitar 
spre a extirpa această racilă 
morală și socială — parazi
tismul 1

Octav GRUMEZA

...CA 0 PLOAIE BUNĂ 
PE VREME DE SECETĂ

Articolul „Terenul cel mai rodnic 
al cooperativelor agricole : CON
ȘTIINȚA" („Scînteia", nr. 8 908, pa
gina „Omul...") a pus în discuție 
cîteva dintre problemele muncii de 
educație socialistă a maselor din me
diul sătesc : participarea tuturor 
membrilor cooperatori la activitatea 
de producție, respectarea riguroasă a 
principialității în muncă, răspunderea 
pentru calitatea și productivitatea 
muncii, grija față de tînăra genera
ție etc. Pe marginea acestui articol, 
la redacție a sosit o scrisoare sem
nată de tov. Ion Soare, președintele 
C.A.P. Lisa, județul Brașov. Cităm :

„Participarea conștientă a maselor 
la rezolvarea tuturor problemelor 
care se ridică în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate este — așa după cum se sub
liniază și în articol — unul dintre 
principiile de bază ale politicii parti
dului și statului nostru. în aceste 
condiții, conștiința capătă un rol tot 
mai însemnat în fiecare domeniu de 
activitate, la fiecare loc de muncă. 
„Am făcut eu oare tot ce e cu 
putință pentru mobilizarea acestei 
mari puteri a mersului înainte ? Am 
apelat eu suficient la conștiința oa
menilor ? Am muncit pentru a forma 
conștiințe ?“ întrebările acestea mi 
le-am pus nu o dată și nu o dată 
mi-am răspuns că, deși cooperativa 
noastră se mîndrește cu multe reali
zări pe linie de producție, pe acest 
teren, al conștiinței, mai sint încă 

■ destule de făcut.
Avem o suptafață de 1 405 ha de 

teren arabil ; aproape 600 ha le cul
tivăm cu secară, 600 ha cu cartofi, 
în rest, cu plante furajere. Prin na
tura împrejurărilor — terenurile 
noastre sînt situate imediat sub poala 
muntelui — timpul nostru bun de 
lucru este limitat, nu ne putem per
mite nici un fel de risipă. Așa stînd 
lucrurile, am pus accentul pe folosi
rea cît mai chibzuită a forței de 
muncă, pe participarea tuturor la 
treburile cooperativei. Le-am explicat 
oamenilor răspunderea ce ne revine 
pentru bunul mers al treburilor coo
perativei. pentru viitorul comunei 
noastre, nu numai în calitate de pro
ducători, ci și în calitate de proprie
tari. Am avut grijă ca soțiile și co
piii apți de muncă ai brigadierilor, 
ai membrilor din consiliul de condu
cere, ai celorlalți cooperatori , cij, 
funcții de răspundere în unitate ,sa 
participe și ei la muncă. Rezulta
tul ? Toate aceste măsuri — și altele, 
despre care nu este cazul să vor
besc aici — au avut efectul unei 
ploi mult așteptate pe timp de 
secetă : față de cei cinci ani ante
riori, producția a crescut cu aproxi
mativ cincizeci Ia sută. Evident, ve
niturile țăranilor cooperatori au cres
cut șl ele simțitor.

Nu v-am spus aceste lucruri pentru 
"a scoate în evidență rezultatele mun
cii noastre — în multe alte coopera
tive agricole lucrurile stau la fel — 
ci pentru a aduce un argument în 
plus la ceea ce înseamnă puterea fer
tilizatoare a conștiinței, pentru a sub
linia unul dintre rezultatele sale con
crete, din ce în ce mai puternice. 
Strîns legat de acesta este încrede
rea care au căpătat-o oamenii în for
țele lor. în munca făcută cu pa
siune și dăruire, solicitudinea tot mai 
mare cu care răspund tuturor acțiu
nilor inițiate în comună — de la ac
țiuni cu caracter obștesc, la spori
rea producției contractate cu statul. 
Noi. cei care lucrăm cu pămîntul, 
știm să fim însă cu picioarele pe 
pămînt : mai avem încă multe de 
făcut pentru lichidarea apucăturilor 
învechite din viața oamenilor, pen
tru ridicarea nivelului conștiinței tu
turor membrilor cooperatori. Nu 
vom precupeți însă nici un efort 
pentru realizarea tuturor sarcinilor 
care decurg de aîci, vom face to
tul pentru ridicarea oamenilor și 
comunei noastre la nivelul exigen
țelor României socialiste".

SANCȚIUNI... 
FĂRĂ DEROGĂRI!

Pe marginea articolului „Derogări... 
mici pentru ciupeli mari" („Scîn
teia", nr. 8 441, a.c.), unde era criti
cată atitudinea acelora care abătîn- 
du-se de la legea privind angajarea 
gestionarilor favorizează implicit pre- 

' judicierea avutului obștesc, am primit 
la redacție o scrisoare a tovarășului 
Nicolae Popescu, din Oravița. „în
tr-adevăr, între concepția despre le
galitate și starea de lucruri dintr-un 
domeniu sau altul de activitate, din
tr-un loc sau altul, a existat, există 
și va exista întotdeauna o strînsă in
terdependență — este de părere sem
natarul scrisorii. Viața demonstrează 
de fiecare dată : acolo unde a exis
tat mentalitatea că legea poate fi 
„păcălită" s-au ivit imediat și fapte 
care au dus la prejudicierea avutului 
obștesd. la vicierea relațiilor de 
muncă. Și, totuși, sfidînd această rea
litate, concluziile, care se desprind 
din ea, unii conducători de unități — 
mai ales cooperatiști ! — se abat 
încă de la lege in angajarea ‘gestiona
rilor. încredințează bunurile poporu
lui unor indivizi cu antecedente pe
nale. Problema trebuie să dea de 
gîndit : ori sancțiunile pentru aceste 
abateri sînt nemobilizatoare aici, ori 
nu sînt aplicate. Față de cei care 
persistă în „interpretarea" legii ar 
trebui, cred eu, să se meargă pînă la 
destituirea din funcții. Dacă ar fi 
vorba de bunurile sale, autorul 
„micii derogări" tot așa ar proceda : 
le-ar da pe mîna foștilor locatari ai 
penitenciarelor ?! Sînt sigur că nu.

Forurilor ierarhice li se cere să dea 
dovadă în continuare de și mai multă 
exigență și fermitate în supraveghe
rea respectării legii. Acolo unde le» 
gea a fost „aplicată" cu „derogări", 
sancțiunile să fie aplicate fără dero
gări ! Nimeni nu are voie să se joaca 
cu soarta avuției poporului 1“
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pămînturilor mănoase...
Regiunile din nord-estul Braziliei 

considerate, in ansamblul lor, „cea 
mai întinsă regiune a sărăciei din 
lumea occidentală", sînt teatrul unei 
catastrofe de mari proporții. Aici 
flămînzesc sute de mii de oameni, 
în această parte a țării, cu o supra
față de 1,6 milioane kilometri pă- 
trați, trăiesc 30 milioane de suflete. 
Aproximativ 70 la sută din populație 
lucrează în agricultură. In zonele re
lativ fertile, care se întind de-a lun
gul litoralului, latifundiarii cultivă 
trestie de zahăr și arbori de cacao, 
în zonele de trecere, semiuscate, se 
cultivă bumbac, fasole, orez, porumb, 
manioc și ceapă. Gospodăriile mijlocii 
din aceste zone de trecere sînt cele 
care au cel mai mult de suferit de 
pe urma secetei care bîntuie, de re
gulă. la zece ani o dată. Dar și fără 
secetă, recoltele ce se obțin aici sint 
foarte mici. Astfel, recolta de bum
bac, în medie, nu depășește 250 ki- 
agrame la hectar (în comparație cu 
septul unde se obține 3 500—5 000 
kg ia hectar). Venitul mediu anual pe 
cap de locuitor este în nord-est de 
aproximativ 100 de dolari față de 300 
de dolari, în medie, calculat pe în
treaga țară. Venitul unui învățător 
dintr-o școală elementară este de 
20—25 dolari lunar. Acest lucru nu 
trebuie să mire pe nimeni dacă se 
ține seamă de ce fonduri infime dis
pun guvernatorii statelor din nord- 
est. De pildă, bugetul statului Rio 
Grande do Norte, cu o populație de 
1,5 milioane de oameni, nu depășește 
18 milioane dolari. Avind la dispozi
ție asemenea fonduri și, ținind seamă 
de creșterea rapidă a populației, nu 
se pot obține rezultate cît de cit pal
pabile în lichidarea sărăciei, bolilor, 
analfabetismului.

într-o situație deosebit de grea se 
află muncitorii agricoli. Doar a cin- 
cea parte din ei au de lucru în tot 
cursul anului în cele mai multe ca
zuri, nu cîștigă mai mult de 30—40 
cenți pe zi, dar deseori nici nu ating 
acest nivel. Un pumn de orez sau 
făină de manioc amestecată cu apă, 
iar din cînd în cînd o bucată de 
carne uscată — iată hrana oamenilor 
săraci din nord-est și aceasta numai 
dacă plouă suficient !

Nimeni nu poate spune cîți bra
zilieni au fost loviți nemijlocit de se
cetă. Dar după părerea unor econo
miști, chiar în „timpurile normale" 
fiecare al doilea locuitor din regiu
nile din interiorul țării este subali- 
mentat. Este, de asemenea, greu de 
spus care este deosebirea dintre un 
locuitor al acestor regiuni care flă- 
minzește și unul subalimentat care, 
în lipsă de altceva, mestecă rădăcini 
de cactus.

în Brazilia aproape că nu există 
divergențe de păreri în ce. privește, 
•necesitatea adop.tăriL upor.jrțțisuri.ur- .. 
gente-.în lupta ..■,unpotrjva(v?șițwp,tibj ... 
dezastruoase din nord-estul țării. 
Toată lumea este de acord că pen
tru masele de oameni care nu au o- 
cupație trebuie create, fără întîrzi- 
ere, locuri de muncă. Fapt este că 
autoritățile braziliene au și făcut cite 
ceva în această privință. Peste 200 000 
de locuitori ai nord-estului au că
pătat de lucru pe 83 de șantiere ale 
statului. în acest scop, ministerele de 
resort au alocat suma de 12 milioane 
dolari. Proprietarii de pămînt au pri
mit, in condiții avantajoase, credite 
în sumă totală de 5 milioane dolari. 
Acest lucru a fost puternic criticat

de cercurile de stînga care au văzut 
în el o Încercare de a îmbogăți și 
mai mult, cu banii statului, pe bogă
ții din nord-est. Se povestește despre 
mari moșieri care au vile la Recife 
sau Rio de Janeiro și care primesc 
— deseori datorită legăturilor lor 
politice — credite din fondurile sta
tului pentru întreținerea acestor 
vile !

O altă dovadă a existenței unui 
veritabil complot al celor bogați o 
constituie, după părerea multor bra
zilieni, politica organizației SUDENE 
(organizație de stat, întemeiată 
la sfirșitul deceniului al 6-lea, 
a cărei sarcină este să favori-

mult prea mare pentru un stat în 
care se resimte lipsa de capital și 
în care are loc o creștere vertiginoasă 
a populației.

Fină nu de mult, partea de nord- 
est a Braziliei a fost o insulă pier
dută, lipsită de 0 rețea de șosele na
ționale care s-o lege de regiunile in
dustriale, aflate la o distanță de 
2 000—3 000 kilometri spre sud. în 
ultimul timp a început și construc
ția de drumuri și se pare că, pînă 
la sfirșitul acestui an, aproape toate 
principalele 
nord-est vor fi legate de rețeaua 
de șosele a Braziliei. La începutul 
anului acesta a fost dată în folosință

orașe ale statelor din

• ÎN „TIMPURI NORMALE" — FIERTURĂ DE MANIOC ; 
ÎN ANII SECETOȘI — RĂDĂCINI DE CACTUS

• CREDITE... PENTRU ÎNTREȚINEREA VILELOR !

• ACȚIUNEA SUDENE POATE ASIGURA 0 SOLUȚIE ?

?eze dezvoltarea economică a regi
unilor din nord-estul țării). Această 
organizație pune la dispoziție, aproa
pe gratuit, patronilor din Sao-Paulo 
și Rio de Janeiro terenuri pentru 
construcții industriale. Firmele din 
sud sînt atrase, în afară de aceasta, 
de posibilitatea de a economisi 50 
la sută din impozite — o altă înles
nire pentru cei ce investesc în regi
unile din nord-est.

Aceste condiții sînt într-adevăr ex
trem de generoase. Dar nu trebuie, 
totuși, trecut sub tăcere cite dificul
tăți stau în calea creării unei între
prinderi industriale în această regi
une cu totul rămasă în urmă, unde 
nu există drumuri, muncitori califi
cați, nici materii prime, nici o piață 
de desfacere. Distanța de 2 000—3 000 
kilometri pînă la centrele comerciale 
Rio de Janeiro și Sao Paulo, precum 
și lipsa de bunăvoință, iar uneori 
corupția unor funcționari pot omorî 
în fașă orice inițiativă oricit de bine 
intenționată ar fi ea.

Și totuși, în ultimii ani, acționin- 
du-se pîrghia avantajelor fiscale, s-a 
reușit să se contribuie la crearea in 
aceste regiuni a 160 de întreprinderi 
industriale. în jurul orașelor Recife 
și Salvador au apărut zone industri
ale nu prea întinse. Desigur că toate 
acestea nu s-au făcut din pur al
truism. Capitaliștii au calculat cu 
creionul în mină ce avantaje vor re
zulta, pgntru ei.

Și în acest caz se fac auzite critici 
. la adresa" organizației SUDENE, . a 

cărei politică — după 
— a avut ca urmare 
industriașilor bogați 
mai mult. Cel mai 
ment este efectul cu 
nat obținut prin renunțarea de către 
stat la o parte din impozite. Se in
sistă asupra faptului că, din 1960, cu 
ajutorul organizației SUDENE, s-a 
reușit să se creeze doar un număr 
relativ mic de locuri de muncă în 
industrie — 135 000. Numai crearea în 
1967 și 1968 a 47 000 locuri de muncă 
a costat statul peste o jumătate de 
miliard de dolari. Această sumă este

șoseaua asfaltată numită „Transnord- 
estino", însumînd peste 1 000 kilo
metri, care se întinde de la nord spre 
sud, trecînd prin regiunile pustii din 
interiorul țării. Proiectul cel mai 
nou îl constituie șoseaua lungă de 
3 000 kilometri — Transamazonica — 
care urmează să fie construită prin 
regiunile despopulate de-a lungul flu
viului Amazon, în direcția frontierei 
cu Peru.

Pe cit de discutabile sînt măsurile 
pentru crearea suprastructurii indus
triale, pe atît de neînsemnată este 
acțiunea în agricultură. După 
cît se pare, nici schimbarea caracte
rului relațiilor în agricultură, nici 
crearea unei piețe interne care să o- 
fere credite, nici sporirea producti
vității muncii, pe calea creării unui 
sistem de irigații, nu sînt posibile, 
fără modificarea structurii arhaice a 
proprietății particulare. Acest lucru 
îl afirmă hotărît partizanii unei re
forme agrare. Legat de consimțămîn- 
tul marilor latifundiari, guvernul nu 
este, practic, capabil să întreprindă 
nimic, ceea ce perpetuează stagnarea

ta agricultură. Deseori latifundiarii 
zădărnicesc măsurile întreprinse de 
autorități în domeniul irigării, sub 
pretextul dreptului lor de proprietari.

Nu este greșit dacă se consideră că 
neînfăptuirea reformei agrare este 
cauza esențială a situației dezastruoa
se care domnește în regiunile din 
nord-est. Strîns legat de aceasta este 
absența cvasitotală a mecanizării lu
crărilor agricole. Este suficient să 
arunci o privire în anuarul statistic 
brazilian pentru a vedea că doar 0,2 
la sută din cele 900 000 de gospodării 
din partea de nord-est a țării folo
sesc mașini. Nord-estul duce lipsă de 
unelte și îngrășăminte, semințe selec
ționate și sisteme moderne de irigație. 
Și nu numai de aceasta.

Se simte acut nevoia de școli pen
tru a-i învăța pe oameni să citească 
și să scrie, precum și de școli profe
sionale pentru a da acestor oameni o 
calificare. Trebuie înființate sute de 
spitale. Milioane de oameni, locuitori 
ai acestor regiuni, sînt bolnavi : ei 
sînt chinuiți de boli de stomac, plă- 
mîni și inimă. Din partea acestor oa
meni sleiți de puteri nu te poți aș
tepta la mai mult decît la indiferență. 
Apoi, nu este suficient de a pune la 
dispoziția locuitorilor din nord-est 
unelte moderne de producție, ei tre
buie să și știe să le folosească.

Se pune întrebarea : poate oare 
Brazilia, în general, mobiliza mijloa
cele uriașe necesare pentru însănăto
șirea nord-estului? Perspectivele pen
tru anii viitori inspiră pesimism, de
oarece aceste regiuni sărace vor avea 
nevoie de un ajutor și mai mare.

în deceniul al șaselea, sporul popu
lației in nord-est era, în medie, de 
2,3 la sută, astăzi — el este de cel pu
țin 3 la sută. Unii specialiști afirmă 
că ar fi chiar de 5 la sută. Cu alte 
cuvinte, peste 20 de ani, nord-estul 
Braziliei — această pepinieră a să
răciei — va fi populat de 60 milioa
ne de oameni. Acum, în fiecare an 
populația crește anual cu aproxima
tiv un milion de oameni, dintre care 
cel puțin 300 000 vor avea nevoie de 
un loc de muncă. Dacă condițiile nu 
se vor schimba, se poate presupune 
că nord-estul Braziliei va mai ră
mîne încă mult timp „cea mai mare 
regiune a sărăciei din lumea occiden
tală".

Ni s-a propus să vizi
tăm mai întîi expoziția ju
biliară. O cameră spațioasă, 
inundată de lumină, adă
postea, de fapt, întreaga is
torie de un secol a uzinei. 
Imagini, îngălbenite de vre
me sau abia ieșite din la
boratorul fotografic, , stam
pe, grafice și diagrame, 
tăieturi din presa vremii 
marcau etapele esențiale 
parcurse în acest răstimp de 
cea mai mare uzină a țării 
— C.K.D. La intrare, o în
semnare lapidară : „...Și-a
început activitatea cu 10 
muncitori, într-un atelier 
improvizat..." Alături — i- 
magini ale acelui atelier : 
geamuri mici și murdare, 
care abia permit luminii să 
se strecoare înăuntru ; in- 
văluiți în praf și fum, cîti- 
va muncitori, ale căror chi
puri abia se disting, pregă
tesc rudimentar forme de 
turnare, răstoarnă din oale 
lava incandescentă a meta
lului.

Aici a luat naștere prima 
uzină constructoare de ma
șini din Cehia și Moravia ; 
un început modest, identic 
cu al multor uzine mari 
care și-au cucerit, treptat, 
faima mondială.

La sărbătorirea centena
rului ne-am aflat printre 
oaspeții C.K.D.-ului, între
prindere care reprezintă, 
cum spun muncitorii săi, 
moștenirea a trei generații.

— De fapt, precizează in
ginerul -Matousek, din tot 
ceea ce a fost acum 100 de 
ani, a mai rămas doar te
renul pe care-1 ocupă „Ce- 
homorava" și prima literă 
din firmă. Pe această „ră
dăcină" s-au grefat cu tim
pul și s-au dezvoltat ra
muri puternice ce alcătu
iesc acum vigurosul arbore 
C.K.D. La Muzeul tehnic 
național se păstrează mul
te din realizările generații
lor uzinei ai cărei oaspeți 
sînteți.

Cea dintîi generație ne-a 
lăsat și cele dintîi mașini 

considerate, 
vreme, de- 
cutezanță și 
Trecuse abia 
apariția ,.a- 

.“ cînd

les apoi lauri publici în 
timpul expoziției jubiliare 
de la Praga, din anul 1891, 
pentru care a construit un 
palat din metal care găz
duiește și astăzi marile ma
nifestări politice și cultu
rale de masă. Treptat „Ce- 
homorava" a devenit o pre
zență europeană. Vagoane
le produse de muncitorii ei 
au început să circule pe 
căile ferate ale multor țări, 
iar tramvaiele puteau fi 
întîlnite la Viena, Berna si 
în alte orașe de pe conti-

rezistența opusă, și pe a- 
ceastă cale, ocupantului. 
Spre sfirșitul războiului, 
principalele secții de pro
ducție au fost distruse de 
bombardamentele aeriene.

Celei, de-a treia generații 
i-a revenit astfel misiunea 
grea de a readuce această 
epavă în stare de funcțio
nare, de a racorda produc
ția C.K.D.-ului Ia stringen
tele nevoi 
postbelice. Uzina a fost re
organizată pe principii so
cialiste, acordîndu-i-se un

ale economiei

R. S. Cehoslovacă

„MOȘTENIREA

CELOR TREI

GENERAȚII"

Martin GESTER 
publicist vest-german

și instalații, 
pentru acea 
monstrații de 
spirit creator, 
un an de Ia 
telierului improvizat' 
pe poarta primei întreprin
deri constructoare de ma
șini ă țării au ieșit compli
catele instalații pentru o 
fabrică de zahăr și pentru 
una de ciment. Uzina a cu-

nent. Locomotiva, realizată 
în 1902, desfășura o viteză 
de 140 km pe oră, iar ge
neratorul conceput și făurit 
tot în atelierele acestei u- 
zine lumina, în același an, 
expoziția mondială de la 
Paris.

Așadar, a doua genera
ție a moștenit o întreprin
dere aflată în plin progres. 
I-a revenit sarcina să am
plifice, să ducă mai depar
te bogata experiență tehni
că ce se acumulase, să con
ceapă și să realizeze alte 
produse, și mai complexe. 
După o jumătate de secol, 
în 1927, „Cehomorava" a fu
zionat cu alte două mari 
firme, luîndu-și denumirea 
actuală — C.K.D. : Ceho- 
morava-Kolben-Danek.

— Abia după aceasta a 
intervenit cea mai grea pe
rioadă din viața uzinei, po
vestește maistrul pensionar 
J. Bakule. Au venit anii de 
criză și stagnare, atelierele 
și-au încetat activitatea, 
sute de muncitori și mai
ștri, împinși de foame și 
nevoi, s-au împrăștiat în 
căutare de lucru. Dar ma
rea lor majoritate a îngro
șat rîndufile șomerilor. 
După recesiune însă, toți 
au revenit in uzina unde 
deprinseseră tainele mese
riei.

Treptat, activitatea a in
trat pe făgașul normal, u- 
zina și-a lărgit și diversi
ficat activitatea. A început 
producția de avioane, auto
mobile, nave, turbine, ma
șini electrice, motoare Die
sel. Produsele C.K.D. au 
pătruns încă de pe atunci 
în mai toate sferele activi
tății economice ale tării, 
s-au impus cu autoritate pe 
piața mondială.

în anij războiului, munci
torii uzinei, siliți să lucreze 
pentru mașina de război 
hitleristă, au înscris o pa
gină de eroism, sabotînd in 
mod sistematic producția 
destinată 
dintre ei

a- 
de
ne

rol de prim rang în viața 
economică a țării. Era pe
rioada unei dezvoltări fur
tunoase — precipitate, a 
unei ample extinderi a pro
filului producției. Pe drept 
cuvînt C.K.D.-ului i s-a 
tribuit atunci titlul 
„mecanic șef al țării".

— Am putea spune,
declara directorul general 
al uzinei, ing. R. Rychecky. 
că nu există sector al eco
nomiei cehoslovace în care 
să nu se găsească ceva din 
producția noastră. în nume
roasele unități ale C K.D. 
se concep și se realizează 
mașini, instalații și apara
tură complexă modernă 
pentru aproape 30 de do
menii de activitate indus
trială : locomotive și mo
toare Diesel, tramvaie, ma
carale mobile, linii de ci
ment, transformatori, o 
mare varietate de produse 
electronice și electrotehni
ce. Și lista poate fi conti
nuată.

Dar, cum ne spunea in
terlocutorul, locul adevărat 
al acestui pivot al indus
triei constructoare de ma
șini cehoslovace în econo
mia țării poate fi determi
nat numai dacă se are în 
vedere ponderea produc
ției lui, in satisfacerea ne
voilor industriale ale țării. 
De pildă, circa 60 de pro
cente din sporul prevăzut 
pentru industria chimică 
sînt puse pe seama noilor 
compresoare și instalații de 
răcire pe care le produce 
uzina. Aproape, jumătate 
din rata de . creștere a in
dustriei materialelor de 
construcții va fi asigurată 
în noul cincinal, de aseme
nea, de instalațiile moder
ne pentru fabricile de ci
ment, cărămizi și cerami
că produse la C.K.D. Me
troul praghez, aflat în con
strucție, va fi îmbrăcat în
tr-o puternică armură de 
metal și dotat cu instalații 
tehnice fabricate 
renumite uzine.

frontului, 
au plătit cu

Mulți 
viața

cum se afirmă 
că buzunarele 
se umflă și 

puternic argu- 
totul neînsem-

de aceste

și pe

din

• DE PRETUTINDENI •

ei de 
urmă

122 236 morți și 
„Imagina

POLUAREA Șl PROPAGATORII El — PE BĂNCILE 
ACUZĂRII

— Tocmai gama largă a 
tipurilor de mașini și in
stalații industriale realiza
te la noi, preciza directo
rul general, a impus în ul
timul timp o temeinică 
muncă de fundamentare și 
justificare economică a fi
ecărui produs. Au fost ne
cesare luni îndelungate de 
studii și analize, zile și 
nopți de discuții, pînă să 
ajungem la un punct de 
vedere comun, la o concep
ție tehnico-economică uni
tară, corespunzătoare rit
mului alert in care se dez
voltă tehnica, în care se 
produc mutațiile în sfera 
necesităților și exigențelor 
economiei noastre sau a 
partenerilor externi.

Aflăm că în urma aces
tei laborioase activități fie
care unitate componentă a 
C.K.D. a căpătat un profil 
tehnic mai corespunzător, 
înlăturîndu-se practica fa
bricării simultane, in mai 
multe „uzine surori", a a- 
celuiași produs. Suplețea 
imprimată proceselor teh
nologice, precum și mai 
buna organizare au fă
cut ca graficul productivită
ții muncii să urce cu 40 
la sută. De fapt, pe seama 
îmbunătățirii acestui indi
cator de bază, C.K.D. a ob
ținut un șir de succese, fiind 
răsplătită, anul trecut, cu 
diploma guvernului, iar a- 
nul acesta, la sărbătorirea 
centenarului — cu ordinul 
„Klement Gottwald".

Aceste distincții consti
tuie un important stimu
lent moral pentru colecti
vele marilor uzine în înde
plinirea sarcinilor ce le re
vin anul acesta, cu 8 la su
tă superioare față de anul 
precedent. Startul bun luat 
încă de la începutul aces
tui an creează premise 
pentru îndeplinirea, în bu
ne condiții, a sarcinilor 
complexe ale actualului 
plan cincinal, la sfirșitul 
căruia uzinele C.K.D. ur
mează să realizeze o pro
ducție cu 32—38 la sută 
mai mare decît cea din 
1970 — o creștere supe
rioară mediei pe țară 
fixată pentru întreaga 
industrie constructoare de 
mașini.

C.K.D. este confruntată 
și cu complicate probleme 
de export, deoarece mai 
mult de jumătate din volu
mul produselor iau drumul 
spre zeci de țări ale lumii. 
Am văzut cită atenție se 
acordă producției destinate 
pieței externe, cu cită me
ticulozitate se controlează 
parametrii de calitate ai 
fiecărui produs. în imen
sele hale ale fabricii de lo
comotive electrice era pre
gătit spre a fi expediat în 
țări ale continentului lati- 
no-american un prim iot 
din acest tradițional produs 
cehoslovac. O întreagă >a- 

■ paraiură era pusă in mișr. 
care pentru a certifica ca-, 
litatea, rezistența și com
portamentul lor în condiții 
de climă diferite de cele 
ale Cehoslovaciei.

Printre noutățile tehnice 
cehoslovace prezentate la 
ediția de toamnă, recent 
încheiată, a Tîrgului de la 
Brno, am remarcat și o 
„vedetă" concepută și re
alizată de muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
C.K.D.-ului — o locomoti
vă dotată cu un motor cu 
transmisie electrică a pu
terii. Cu această nouă în
făptuire tehnică se inaugu
rează prima pagină a celui 
de-al doilea veac în care a 
intrat marea uzină pra- 
gheză.
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Compania chimică 
Showa Denko, găsită 
vinovată de poluarea 
apelor unui riu eu re
ziduuri industriale con- 
ținind mercur, va tre
bui să plătească o su
mă echivalentă cu pes
te 300 000 lire sterline 
despăgubire celor 77 
de persoane care s-au 
îmbolnăvit grav dato
rită acestei substanțe 
otrăvitoare, anunțau 
recent, pe prima pa
gină, ziarele japoneze.

Ținind cont de fap
tul că poluarea me
diului înconjurător a 
devenit o problemă 
vitală pentru populația 
Japoniei, sentința pro
nunțată împotriva a- 
cestei companii este 
considerată drept o 
importantă victorie în 
lupta împotriva cupi
dității oamenilor de a- 
faceri, a goanei după 
profituri cit mai ridi
cate în detrimentul

condițiilor de viață ale 
populației.

Conflictul cu Showa 
Denko durează de 
peste 4 ani. Locuitorii 

■ din împrejurimi au re
clamat compania pen
tru infectarea apelor 
riului Agano. Peștii 
riului au fost contami
nați cu mercur. Boala 
răspîndită de ei, cu
noscută în Japonia sub 
denumirea de „mina- 
mata", se manifestă 
prin pierderea trepta
tă a văzului și 
lui, prin 
vorbire, 
miinilor 
Cazurile 
nebunie
Astfel, 7 persoane au 
decedat de 
consumării 
contaminat 
Agano.

Conducerea compa
niei Showa Denko a 
încercat să respingă a- 
cuzațiile care i-au fost

„EGALITATE"...
DAR NUMAI TIMP 

DE DOUĂ ZILE

auzu- 
dificultăți de 
și paralizia 

și picioarelor, 
grave duc la 

și. moarte.
pe urma 

peștelui 
din riul

aduse, cheltuind 
mult de 100 000 
sterline pentru 
„sprijini" punctul 
vedere. Pînă la __
ea a pierdut procesul,... . . ..., . 1 
deși despăgubirile fi- i 
xate de tribunal re- ] 
prezintă 
mult de 
sumele 
care au avut de suferit 
de pe urma poluării.

Chiar și în aceste 
condiții verdictul tri
bunalului este al doi
lea și cel mai impor
tant succes împotri
va marilor companii 
care poluează mediul 
înconjurător. Primul 
a fost in favoarea vic
timelor bolii denumite 
Itai-Itai, 
otrăvirea 
Totodată, 
companiei Showa Den
ko constituie un im
portant precedent pen
tru alte multe procese 
similare aflate în curs 
de desfășurare.

C. PRISÂCARU

Ignorind binecunoscutele canoane 
ale apartheid-ului, o instituție ban
cară sud-africană din Johannesburg 
a decis să folosească la ghișeu un 
funcționar de culoare. Noutatea 
avea să dispună de o neobișnuită 
publicitate în paginile unor publica
ții din Republica Sud-Africană. Dar, 
după numai două zile de... egalita
te, Johannes Noge, negrul care a 
apucat totuși să funcționeze cu a- 
celeași drepturi ca ale colegilor săi 
albi, avea să resimtă din nou efec
tele incurabilelor năravuri rasiste. 
Ministrul muncii a dispus ca ghișeul 
lui Noge să fie izolat intr-un fel 
de cușcă cu gratii și_ să fie afectat 
exclusiv 
loare...

pentru cetățenii de cu-

DE GHEAȚĂ
Iagotina, centrul 

regiunea Kiev, 
., au fost martorii unui fe-

METEORIT
Locuitorii din 

unui raion din 
U.R.S.S., 
nomen cu totul neobișnuit. Un me
teorit format din gheață și avind 
circa 30 kg a căzut cu mare zgo
mot pe una din străzile orașului. 
Ciocnindu-se de sol, el a făcut o 
groapă și s-a sfărimat în bucăți 
mici de culoare verde. O parte din 
aceste fragmente au putut fi recu
perate, restul s-a topit.

duc, în multe cazuri, la 
ceea ce ziarul „Le Monde" 
numește „un antipalma
res" ilustrat de condițiile 
precare de muncă și viață 
ale unor largi categorii de 
lucrători din această ramu
ră, care numai în Franța 
ocupă aproximativ 300 000 
de oameni. Astfel, la 11 oc
tombrie, un grup de dele
gați ai sindicatelor C.G.T. 
și C.F.D.T. au organizat o 
conferință de presă menită 
să dezvăluie „reversul de
corului". „Ritmul de lucru 
și randamentul se accele
rează — au declarat ei —• 
în vreme ce regulile de 
igienă și protecție sint ig
norate. La centrul din Aul- 
nay al uzinei Citroen 
muncitorii dorm în camere 
de opt paturi suprapuse, cu 
planșeu de ciment, cu pa
tru dușuri pentru 250 de 
oameni și cu apă caldă 
doar o singură dată pe săp
tămînă".

...Pe platformele lor tur
nante automobilele expuse 
de aproape o mie de firme 
producătoare din lumea în
treagă se rotesc lent, alter- 
nind intre lumină și umbra 
lampadarelor, sugerînd ast
fel însăși poziția lor schim
bătoare în lumea contem
porană. Automobilul a în
locuit calul în ultimii 75 de 
ani. Cine va înlocui auto
mobilul ? Desigur, răspun
sul nu va fi găsit nici în- 
tr-un an și nici in zece, dar 
semnificativ este faptul că 
întrebarea a fost pusă. 
Deocamdată automobilul 
continuă să alerge pe șo
sele, să scrîșnească din frî- 
ne la stopuri, să atragă și 
să respingă cu forța unui 
magnet bipolar milioane 
de oameni. Automobilul 
devine astfel un fel de ba
rometru al vieții din lu
mea occidentală, reflectînd 
ascensiuni și căderi din 
complicata structură finan
ciară, în competiția de in
terese a marilor trusturi, 
în tensiunea socială și con
flictele ce se ivesc tot mai 
des in această ramură in
dustrială.

Zeu obosit. Automobilul 
rămîne încă un simbol al 
lumii contemporane, perso
naj contradictoriu studiat 
nu numai de economiști, ci 
și de sociologi și psihologi.

Paul DIACONESCU
Paris

descurajeze chiar 
mai fanatici automobi- 

liști. în ultimii zece ani, in 
Franța s-au produs peste 
două milioane de acciden
te rutiere. Bilanțul lor este 
tragic : 
2 804 989 răniți, 
ți-vă — scria ziarul „France 
Soir“ — întreaga populație 
a Parisului internată în 
spital". Revista „L’Ex- 
press" a dus investigațiile 
și mai departe, făcînd o 
anchetă printre accidentații 
din urmă cu un an sau doi. 
Rezultatele au fost zgudui-

omului intr-un duș- 
Printr-o iro- 

detractorii 
trei 
îm- 

ce

har al 
măn al său. 
nie a Istoriei, 
automobilului de acum 
sferturi de veac își văd 
plinite profețiile. „La 
servește automobilul ?“ 
se întreabă pietonii 
Paris și din alte aglomerări 
urbane, deplasîndu-se cu 
piciorul mai repede decît 
la volanul mașinii încorse
tate de ambuteiaje. O sta
tistică recentă a dezvăluit 
un fapt surprinzător : un 
șofer de taxi din Paris 
pierde anual 58 de zile,

președintele Nixon vor duce 
la o scădere a vînzăfii de 
automobile germane și ja
poneze în S.U.A., frînînd 
astfel, printr-o reacție în 
lanț, și exporturile fran
ceze. Pe de altă parte, Um
berto Agnelli, președintele 
marii firme italiene Fiat, a 
apreciat că automobilul 
este condamnat la o evolu
ție foarte lentă în Europa 
occidentală, deoarece piața 
nu va putea absorbi în 
cursul viitorilor ani decît o 
sporire maximă de 4—5 la 
sută a producției. Econo-

timplător cea mai mare a- 
fluență de public s-a înre
gistrat la standurile expozi
ției care nu sînt destinate 
cumpărătorilor : retrospec
tiva automobilului și vehi
culul lunar al misiunii 
Apollo.

Pentru cel ce a avut timp 
să străbată toate standurile 
expoziției, impresia care 
s-a degajat a fost aceea a 
unei imense hărți care de 
la an la an cunoaște fluc
tuații și modificări terito
riale, regrupări, invazii sau 
dispariții. După criza din

în vreme ce sute de mu 
de vehicule gîfiiau înghe
suite pe străzile Parisului, 
lipsit de metrou, în vreme 
ce în piața Concordiei ae
rul vibra deasupra radia
toarelor încinse, iar în ju
rul Arcului de Triumf nu 
aveai unde să arunci un ac, 
la Poarta Versailles, AUTO
MOBILUL strălucitor în 
carcasa lui cromată și ni
chelată din belșug era ur
cat pe podiumul sărbăto
resc al celui de-al 58-lea 
salon . internațional consa
crat acestui zeu modern. 
Statisticile au consemnat 
însă că spre deosebire de 
anul trecut numărul; vizita
torilor a scăzut cu aproape 
40 la sută. Cauza ? Prin- 
tr-un paradox ironic, mili
oanele de automobile care 
au blocat circulația, dato
rită grevei conducătorilor 
de metrou, au împiedicat 
accesul la Salonul automo
bilului. Simplă întîmplare 
ori simptom maladiv, con
junctură sau începutul unui 
fenomen de declin ? Iată în
trebările pe care și le-au 
pus specialiștii sau simplii 
vizitatori ajunși, după ore 
de drum într-o circulație 
paralizată, în templul a- 
cestui „monstru sacru" al 
societății de consum.

Ce s-a putut vedea la 
salonul din acest an ? Ni
mic nou, afirmă cunoscă
torii, afară de cîteva retu
șuri, de elemente de amă
nunt, mai mult sau mai 
puțin lipsite de importanță. 
Dacă asemenea modificări 
neînsemnate scapă deobi- 
cei privirii vizitatorului, în 
schimb modificarea prețu
lui nu a trecut neobser
vată. Un vizitator de pres
tigiu, președintele Franței, 
Georges Pompidou, a re
marcat în ziua inaugurării 
prețurile piperate care în
soțesc de regulă nou
tățile salonului. Directorii 
firmelor au încercat să dea 
ca explicație investițiile 
costisitoare, ca urmare a 
concurenței tot mai acerbe.

De,altfel trebuie spus că 
Salonul din acest an a fost 
pus sub semnul austerită
ții. Proiectoarele care scăl
dau în lumină vedetele sa
loanelor din anii trecuți au 
fost înlocuite cu lămpi o- 
bișnuite de neon, marile 
panouri publicitare au fost 
în acest an mai rare și mai 
modeste. Desigur că nu în-

puțin mai 
jumătate din < 
cerute de cei )
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cauzată de 
cu cadmiu, 
pedepsirea

cer nu se vedea nici unIntrucît pe 
nor, nu putea fi vorba de un enorm 
bulgăre de grindină. Studierea ghe- 
ței topite a demonstrat că, în afară 
de apă, ea conținea amoniac, metan, 
gaz carbonic și alte gaze. Or, toc
mai gazele acestea formează, îm
preună cu pulberea cosmică, nu
cleul cometelor. Originea cosmică a 
bulgărelui era deci demonstrată.

Viteza, în cădere a meteoritului 
a fost minimă in raport cu cea a 
Pămintului. Blocul de gheață se de
plasa in sensul rotației Pămintului 
in jurul axei sale, 
de altminteri, că 
s-a evaporat.

Ășa se explică, 
„meteoritul" nu

CARIILE VOR DISPARE I
Un procedeu care permite preve

nirea cariilor dentare a fost pus la 
punct în Statele Unite. Dinții sînt 
acoperiți cu un strat de plastic 
transparent, care este bombardat 
cu raze ultraviolete pentru a-i în
tări și a-i face inalterabili.

Această „armură" din masă plas
tică are o durabilitate de 2 ani, dar 
specialiștii speră ca prin perfecțio
narea ei să o facă practic inuza- 
bilă.

Pină acum, experiențele au fost 
efectuate pe un număr restrins de 
persoane. Departamentul sănătății 
din statul New York intenționează 
să-l testeze pe scară largă printre 
copii de vîrstă școlară.

MĂRIREA Șl DECĂDEREA
„ZEULUI-AUTOMOBIL"

O Dincolo de strălucirea cromajelor: o industrie în 
de viteză** • Hecatomba celor două milioane de accidente

• Un „antipalmares** semnificativ

acest an, firma Rolls Roys 
și-a găsit un loc în expo
ziție... pe scara de acces 
spre restaurant. Alte fir
me britanice erau încer
cuite, parcă în mod sim
bolic, de patru uriași vest- 
germani : Mercedes, Volks
wagen, Opel și BMW. 
în același timp, Fordul s-a 
întins către vest pe un 
stand ce imita o autostradă 
larg deschisă, 
în marele
neze — , __ . ,
Honda — au căpătat am
ploare.

Așadar, însăși „geografia" 
Salonului sugera ascuțita 
luptă pentru existență ce se 
desfășoară între marii și 
micii producători de auto
mobile. Comentînd salo
nul, ziarele pariziene au 
făcut pronosticuri destul 
de sumbre. Se consideră 
astfel că măsurile econo
mice și monetare luate de

La intrarea 
hol firmele japo- 
Datsun, Toyota,

miști și statisticieni împăr
tășesc opinia, arătînd că, 
industria de automobile 
vest-europeană va atinge în 
curînd punctul său culmi
nant și că un declin relativ 
este inevitabil.

Iată deci că în vreme ce 
turația motoarelor sporește, 
în vreme ce viteza automo
bilelor crește, industria 
care le produce începe să 
cunoască o „pierdere de vi
teză". După o perioadă de 
avint manifestată mai ales 
în ultimele decenii, ceea ce 
a făcut ca automobilul să 
devină un soi de blazon al 
lumii moderne, se observă 
acum în rîndurile unor ca
tegorii din ce în ce mai 
largi de oameni o diminua
re a interesului față de a- 
cest mic zeu al lumii con
temporane. Motivele sînt 
multiple, dar principala 
cguză rezidă în faptul că 
automobilul tinde să se 
transforme dintr-un auxi-

timp în care stă imobilizat 
în „dopurile" de circulație. 
Adică, aproape două 
dintr-un an 1 O altă 
blemă este aceea a 
ționării în marile 
șe. Zonele de parcare 
plătite se extind în întreg 
Parisul, astfel incit intr-un 
viitor destul de apropiat 
staționarea mașinii îl va 
costa pe proprietar mai 
mult decît deplasarea ei. 
Alte aspecte legate de a- 
glomerația urbană 
luarea 
moțul.
și ale zgomotului 
publicate de cotidienele pa
riziene, dezvăluind o si
tuație ingrijorătoare pentru 
sănătatea publică.

Ar rămîne deci automo
bilului autostrada 
șeaua, călătoriile de va
canțe și plimbările de sfîr- 
șit de săptămînă. Dar gra
ficul accidentelor înregis
trează creșteri care încep

atmosferei 
Hărți ale

„pierdere

luni 
pro- 
sta- 
ora-

sînt po- 
și zgo- 
poluării 
au fost

Și ȘP-

l

toare, relevînd marele pro
cent de invalizi, paralitici, 
oameni tineri care nu vor 
mai putea munci niciodată, 
trăind din rata de asigu
rare sau din mila rudelor.

Pot oamenii renunța la 
automobil ? și-au pus între
barea multe din ziarele 
franceze. Evident că nu — 
a răsunat răspunsul — dar 
cel puțin în marile aglo
merații urbane se impune 
ca pe viitor automobilul 
clasic să fie înlocuit cu un* 
vehicul electric 
face zgomot și nu 
gaze nocive, 
tehnicii de pînă acum sînt 
încurajatoare, dar și aici 
intervin jocul marilor in
terese financiare, uriașele 
trusturi petroliere văzînd 
în automobilul electric un 
redutabil dușman al imen
selor lor beneficii.

însemnatele, investiții pe 
care industria occidentală a 
automobilului le impune

care nu 
emană 

Realizările
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Plecarea delegației Partidului
Democrat d

Vineri seara a părăsit Capitala de
legația Partidului Democrat din Gui
neea, condusă de tovarășul Toure 
Mohamed Lamine, membru al Comi
tetului Central al P.D.G., secretar de 
stat la Industrie, Mine și Energie, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
efectuat o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

DELEGAȚIA AGRICOLĂ
A PĂRĂSIT

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala delegația agricolă din R.P.D. 
Coreeană, condusă de Ciang lung 
Phil, președintele Comitetului de 
Stat pentru Agricultură, care, la in
vitația Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului de

CU PRILEJUL TURNEULUI ANSAMBLULUI 
DE BALET-CHINA

o PRIMIRE LA PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI
• RECEPȚIE LA AMBASADA R. P. CHINEZE
Tovarășul Dumitru Popa, membru 

al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal-București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, a primit, 
vineri la amiază, pe Ciu Ciou-ie, se
cretar general al Institutului pentru 
relații externe al poporului chinez, 
director general al Ansamblului de 
balet — China, și alți membri ai 
conducerii ansamblului, precum și 
un grup de interpreți de frunte ai 
acestui prestigios colectiv artistic.

La primire au fost de față Ion 
Brad, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, pre
cum și Cian Hai-fun, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

A
Ambasadorul Republicii Populare 

Chineze la București, Cian Hai-fun, 
a oferit vineri seara, în saloanele 
restaurantului „Athenee Palace", o

vremea
Timpul probabil pentru 31 octom

brie, 1 și 2 noiembrie. In ța.ră : Vre
mea va fi în general frumoasă și în 
curs.de încălzire. Cer variabil. Vor

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din partea 
lui Kamal El Assaad o telegramă 
de mulțumire pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul realegerii sale in 
funcția de președinte al Camerei de- 
putaților din Liban.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Democrate Germane, Otto 
Winzer, a adresat o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, prin care mulțumește pen
tru felicitările primite cu ocazia zilei 
naționale a R. D. Germane.

★
La 29 octombrie, la Palatul Marii 

Adunări Naționale a avut loc. șe
dința Comitetului de conducere al 
Grupului român al Uniunii interpar
lamentare, prezidată de deputatul 
Mihail Levente, președintele grupu
lui.

Membrii comitetului au fost infor
mați asupra lucrărilor celei de-a 59-a 
Conferințe interparlamentare, care a 
avut loc la Paris în prima parte a lu
nii septembrie a.c., și participării de
legației Grupului român la lucrările 
acesteia. Au fost abordate în conti
nuare probleme ale colaborării inter
parlamentare.

★
CLUJ (corespondentul „Scînteii", 

Al. Mureșan). — Timp de două zile, 
la Institutul de izotopi stabili din 
Cluj s-au desfășurat lucrările unei 
reuniuni științifice internaționale, la 
care au luat parte oameni de știin
ță din Elveția, Franța, Iugoslavia, 
Polonia, R. F. a Germaniei, S.U.A. 
și România, pe tema „Transport de 
masă și reacții de schimb ale deute- 
riului între două faze". Cu acest pri
lej, s-a stabilit organizarea la Cluj, 
în cursul anului viitor, a unei con
ferințe internaționale la care să fie 
invitați savanți și cercetători dintr-un 
mare număr de țări interesate.

★
Vineri a plecat spre Teheran o 

delegație a Consiliului național pen
tru știință și tehnologie, condusă de 
ing. Gheorghe Cioară, președintele 
consiliului, în vederea semnării A- 
cordului de cooperare științifică și 
tehnică dintre România și Iran.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de mem
bri ai conducerii consiliului. A fost 
de față Sadegh Sadrieh, ambasado
rul Iranului la București.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PIN 29 OCTOMBRIE 
1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 093 838 lei.

Extragerea I : 78 31 33 58 68 41 63 
53 50.

FOND DE PREMII : 521 622 lei.

Extragerea a Il-a : 26 84 23 66 61 
22 12.

FOND DE PREMII : 572 216 lei.
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de la 6 noiembrie pînă la 13 
decembrie ; în țară, de la 9 noiem
brie pînă la 13 decembrie 1971, in
clusiv.

in Guineea
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al U.T.C.

A R.P.D. COREENE 
CAPITALA

Miniștri, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și ape
lor, Nicolae Giosan, președintele A- 
cademiei de Științe Agricole și Sil
vice, Nicolae Ștefan și Florin Pa- 
velescu, adjuncți ai ministrului, Ion 
Ceaușescu, secretar general în mi
nister.

Au fost prezenți Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

recepție în cinstea Ansamblului de 
balet — China, care întreprinde un 
turneu în țara noastră.

Au luat parte tovarășii Dumitru 
Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin, Ion 
Brad și Ion Dodu Bălan, vicepreșe
dinți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori din Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
M.A.E., conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții cultural-artistice, 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

cădea ploi slabe, izolate în nordul 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între —2 și +8 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade. Dimi
neața ceață slabă locală. în Bucu
rești : Vremea în general slabă și în 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura, 
în creștere ușoară. Ceață slabă dimi
neața.

CRONICA ZILEI
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, vineri s-a 
deschis la Ateneul Român expoziția 
„Albrecht Durei- — viața și opera".

Sint prezentate numeroase repro
duceri de picturi și gravuri, apar- 
ținînd marelui artist.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de artă și cultură.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. D. Germane la București, și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu această ocazie, criticul de artă 
Constantin Suter și Hans Maretzki, 
consilier la Ambasada R. D. Ger
mane, au rostit alocuțiuni.

★
Obișnuitul concert de vineri seara 

al Filarmonicii ieșene „Moldova" l-a 
avut ca invitat pe pianistul maghiar 
Csilla Szabo. Programul a cuprins 
Uvertura Tanhăuser de Wagner, Con
certul pentru pian și orchestră nr. 3 
de Beethoven, Simfonia I „Lirica" 
de Berger.

★
In cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de U.N.E.S.C.O., 
vineri seara a avut loc, la Sala mică 
a Palatului, un simpozion consacrat 
împlinirii a 160 de ani de la nașterea 
iui Franz Liszt.

în prezența unei numeroase asis
tențe, compozitorul Doru Popovici a 
vorbit despre viața și creația artis
tului.

A urmat un recita! vocal și instru
mental susținut de soliști ai Filarmo
nicii de stat „George Enescu". In 
program, piese pentru pian și lieduri 
de Franz Liszt.

ÎN JUDEȚUL ILFOV 

Manifestări cu prilejul 

„SĂPTĂMÎNII ECONOMIEI"
In toate județele țării, mani

festările organizate în cadrul 
„Săptămînii economiei" consti
tuie un prilej în plus de sporire 
a numărului depunătorilor la 
C.E.C. In județul Ilfov, de e- 
xemplu, în primele zile ale a- 
cestei săptămini, valoarea eco
nomiilor depuse la C.E.C. întrece 
cu mult pe cea înregistrată în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Este semnificativ faptul că 90 
la sută din depunerile din aceste 
zile sînt efectuate pentru prima 
oară.

La case de cultură și cămine 
culturale, în cluburi și școli din 
orașele Giurgiu, Oltenița și Ur- 
ziceni, în comunele Ciocîrlia, 
Gîrbovi, Buftea și in alte loca
lități din județul Ilfov au loc 
diverse manifestări pe tema 
economiei.

Preocupată de asigurarea unei 
bune șl operative serviri a tu
turor cetățenilor care apelează 
la serviciile sale, direcția C.E.C.

VIZITELE PREȘEDINTELUI 
COMISIEI PENTRU POLITICĂ 

EXTERNĂ A BUNDESTAGULUi
Ambasadorul R. F. a Germaniei, 

Erwin Wickert, a oferit vineri seara 
o recepție, cu prilejul vizitei oficiale 
pe care o face în țara noastră Ger
hard Schroder, președintele Comisiei 
pentru politică externă a Bundesta- 
gului.

Au luat parte Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Mihai Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică externă a Marii Adu
nări Naționale, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Vasilichi, președintele Co
misiei pentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale a M.A.N., Ion Mărgi- 
neanu, secretar al M.A.N., Tudor 
Drăganu, vicepreședinte al Grupului 
român din Uniunea interparlamenta
ră, Aurel Moga. vicepreședinte al 
Grupului parlamentar pentru relații 
de prietenie România—R.F. a Germa
niei, Alexandru Ionescu, secretar al 
Comisiei pentru politică externă a 
M.A.N., Dumitru Joița, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular muni
cipal București, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, oameni de știință, 
artă și cultură, conducători ai unor 
instituții centrale, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

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

★
Președintele Conusiei pentru poli

tică externă a Bundestagului, Ger
hard Schroder, care ne vizitează 
țara, a avut vineri o întrevedere cu 
ministrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică.

La întrevedere a participat amba
sadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești, Erwin Wickert.

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

(Agerpres)

Recepție la ambasada 
Republicii Turcia 

cu prilejui zilei naționale
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Turciei, ambasadorul acestei țări la 
București, Nazif Cuhruk, a oferit vi
neri seara o recepție în saloanele 
Ambasadei.

Au participat Dumitru Popa, pri
marul general ai Capitalei, Mia Gro
za, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, loan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Turciei;'Ia București a rostit , o cu- 
vîritare la posturile»-noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

La invitația Comitetului de Stat 
pentru prețuri, o delegație iugoslavă, 
condusă de Milivoje Milicevici, di
rectorul Institutului pentru prețuri 
al Republicii Serbia, a făcut o vizi
tă de schimb de experiență în țara 
noastră.

Cu acest prilej, oaspeții au avut 
convorbiri cu președintele Comitetu
lui de Stat pentru prețuri, Gheorghe 
Gaston Marin, cu alte cadre de con
ducere ale comitetului și au vizitat 
unități industriale și agricole.

★
Vineri seara s-au încheiat în Capi

tală lucrările Conferinței naționale 
de medicină legală, organizată de 
Uniunea Societăților de Științe Me
dicale.

Au fost prezentate numeroase ra
poarte și comunicări de către cer
cetători din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Italia, Ro
mânia și Ungaria. Dezbaterile au 
scos în evidență realizările obținute 
în ultimul timp de școala româneas
că de medicină legală, contribuția 
ei la dezvoltarea acestei ramuri 
a medicinii pe plan universal, 
precum și progresele actuale în a- 
cest domeniu obținute în diverse 
țări.

★
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru economia și administrația 
locală, vineri după-amiază, în holul 
palatului culturii din Iași a avut loc 
vernisajul expoziției „Arhitectura 
S.U.A.". Cu acest prilej, Gheorghe 
Brehuiescu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, și Leonard C. Me
eker, ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București, au rostit alo
cuțiuni.

(Agerpres)

a județului Ilfov a extins re
țeaua de unități proprii, a luat 
măsuri concrete pentru scurtarea 
duratei de efectuare a operațiu
nilor, pentru dotarea agențiilor 
și filialelor C.E.C. cu mașini mo
derne de calcul și contabilizat.

Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei" vor fi inaugurate noile 
sedii C.E.C. în comunele Ghim
pați, Mihăilești, Slobozia Moară 
și Vedea. După cum ne infor
mează tovarășul Gheorghe Nicu- 
lescu-Mizil, directorul direcției 
județene Ilfov a Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, pînă la 
sfîrșitul acestui an vor fi inau
gurate șapte sedii noi .pentru a- 
gențiile proprii. Cu acestea, nu
mărul sediilor construite in ul
timii doi ani pentru unitățile 
C.E.C. de către direcția jude
țeană Ilfov se ridică la 17. în 
prezent, populația județului are 
la dispoziție 244 unități C.E.C. 
proprii și mandatare, din care 
228 la sate.

Plecarea delegației de activiști 
ai P. C. U. S.

Vinerj la amiază, a părăsit Capi
tala. delegația de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Pavel Petrovici 
Anisimov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., care, la invita
ția Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o vizită 
de schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Aldea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Matei, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față V. S. Tikunov, În
sărcinat cu afaceri adtinterim al U-

Simpozion cu tema: „Probleme actuale ale construirii 
comunismului in II. R. S. S. și înfăptuirii în România 

a societății socialiste multilateral dezvoltate"e

în cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a 54-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
vineri seara, sub auspiciile Consiliu
lui General A.R.L.U.S., a avut loc 
la Casa prieteniei româno-sovietice 
din Capitală un simpozion cu tema 
„Probleme actuale ale construirii co
munismului în U.R.S.S. și înfăptui
rii în România a societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

Lucrările simpozionului au fost 
prezidate de acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S.

Au prezentat comunicări Pravuto- 
rov Gheorghi Borisovici, candidat în 
științe economice, docent, redactor la 
Secția de istorie economică a ziaru
lui „Ekonomiciskaia Gazeta" despre 
„Dezvoltarea economică a Uniunii 
Sovietice : bilanț și perspective" ; 
prof. Kașutin Pavel Alexandrovici, 
rectorul Institutului pedagogic „V. I. 
Lenin", despre „Dezvoltarea învăță- 
mîntului și științei în Uniunea So

Vizitele delegației Direcției Superioare 
Politice a Armatei Sovietice

Delegația Direcției Superioare Po
litice a Armatei Sovietice, condusă 
de generalul colonel N.A. Nacinkin, 
locțiitor al șefului D.S.P.A., care face 
o vizită de prietenie în țara noastră, 
a fost primită vineri la amiază de 
generalul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România. La primire a 
participat generalul colonel Ion Co- 
man, adjunct al ministrului forțelor 
armate și secretar al Consiliului Po
litic Superior. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășu

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala savantul sovietic acad. A.M. Pro
horov, laureat ai Premiului Nobel, 
director adjunct al Institutului de fi
zică „Lebedev" al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., care, la invi
tația Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, a tăcut o vizită în 
țara noastrți.

în ultimele zile, oaspetele a vizi
tat institutele de fizică atomică și de 
fizică din Capitală, cel de izotopi sta
bili din Cluj, laboratoare ale univer
sităților din București și Cluj. Sa
vantul sovietic a avut convorbiri cu 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Miron Nicolescu, 
și președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, loan Ursu, 
referitoare la dezvoltarea colaborării 
româno-sovietice în domeniul fizicii 
nucleare și în alte ramuri ale științei.

înainte de plecare, savantul sovie
tic a avut o convorbire cu un redac
tor al Agerpres, căruia i-a declarat, 
printre altele : „Colaborarea dintre 
oamenii de știință pe plan interna
țional. este o necesitate în lumea 
contemporană. Și cînd mă refer la 
colaborarea științifică am în vedere, 
în primul rînd, relațiile bune dintre 
oamenii de știință din țările socia
liste, așa cum sînt statornicite dintre 
cei sovietici și români. Am întîlnit 
atît la București, cit și în alte orașe 
pe care le-am vizitat eminenți oa
meni de știință români și vreau să
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„TROFEUL CARPAȚI"

ASTĂZI DOUĂ DERBIURI: R. D. G.-II. R. S. S. 
SI ROMÂNIA-UNGARIA

CLUJ (prin telefon). — După o 
pauză de o zi — ieri — astăzi, în 
sala sporturilor din Cluj, se reia 
competiția „Trofeul Carpați". In- 
trind in faza finală, întrecerea ca
pătă un spor de interes, în aceeași 
măsură pentru public, ca și pentru 
echipele participante. Programul de 
astăzi cuprinde două derbiuri în care 
echipele R.D.G. și României — sin
gure neînvinse — au de susținut 
meciuri deosebit de dificile, al căror 
pronostic exact, mai nimeni dintre 
specialiștii aflați acum la Cluj, cu 
care am stat de vorbă, nu s-a încu
metat să-1 facă cunoscut. Este drept, 
handbalistele din R.D.G. au prima 
șansă în întilnirea cu selecționata 
U.R.S.S. Am dori, firește, ca și echi
pa noastră să termine învingătoare 
(și are această posibilitate) cu re
prezentativa Ungariei, deținătoarea 
titlului mondial. Dar, trebuie să .re
cunoaștem, tentativa celor „două 
mari favorite" este la fel de grea ; 
numai concentrîndu-și forțele la 
maximum, numai acționînd la fel de

Ilie Năstase s-a calificat în finala turneului 
internațional de la „Wembley"

Tenismanul român Ilie Năstase s-a 
calificat în finala turneului interna
țional de la „Wembley", în care îl va 
întîlni pe cunoscutul jucător austra
lian Rod Laver.

în semifinale. Ilie Năstase a obți
nut o victorie clară în două seturi cu 
6—1, 6—4 în fața americanului Tom 
Gorman. Rod Laver s-a calificat prin 

niunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

membrii delegației au fost primiți ia 
C.C. al P.C.R., la Comitetul munici
pal București al P.C.R., la comite
tele județene Hunedoara, Gorj și 
Dolj ale P.C.R., la comitetele muni
cipale de partid Sibiu și Turnu Se
verin, precum și la Consiliul Cultu- 
șii și Educației Socialiste și la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-politice, 
economice și administrației de stat. 
Oaspeții au vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din Ro
mânia, precum și numeroase obiec- 
'tive economice și social-culturale.

vietică", și Ermakov Vladimir Tiho- 
novici, secretar științific, șeful Sec
ției cultură sovietică a Institutului de 
istorie a U.R.S.S. al Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice, despre 
„Dezvoltarea culturii în U.R.S.S.".

Despre dezvoltarea economică a Re
publicii Socialiste România a vorbit 
prof. univ. dr. Nicolae N. Constanti- 
nescu, șeful catedrei de economie po
litică a Academiei de studii economi
ce, iar despre dezvoltarea economiei 
și științei în Republica • Socialistă 
România a conferențiat Gh. P. Apos
tol, director general în Ministerul în-' 
vățămîntului. Comunicarea „Dezvol-, 
tarea culturii în Republica Socialistă 
România" a fost prezentată de conf. 
univ. dr. Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

La simpozion au participat oameni 
de știință și cultură, un numeros pu
blic, precum și membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în aceeași zi, ministrul forțelor 
armate a oferit în cinstea delegației 
un dejun. Au luat parte general co
lonel Ion Coman, general locotenent 
Ion Dincă, prim-adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., precum și 
V.S. Tikunov, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Uniunii Sovietice la București, 
și colonel A.F. Musatov, atașat mi
litar, aero și naval al U.R.S.S. la 
București.

(Agerpres)

A. M. PROHOROV

menționez contactele strînse exis
tente intre savanții dv. și cei sovie
tici care lucrează în domeniul fizicii 
și energeticii nucleare. Mă pronunț 
în favoarea dezvoltării permanente 
a contactelor între specialiștii din di
ferite domenii științifice din Uniu
nea Sovietică și România și consi
der că în domeniul fizicii corpurilor 
solide, al tehnicii laserelor și în alte 
domenii ale fizicii moderne există 
perspective deosebit de pozitive în 
vederea lărgirii acestei colaborări. 
Am convenit cu prof. Ioan Ursu. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară din România, să lăr
gim colaborarea institutelor dv. cu 
Institutul de fizică al Academiei de 
Științe sovietice".

Referindu-se la vizita în România, 
A.M. Prohorov a spus : „Am vizitat 
cu plăcere institute de cercetări 
științifice, laboratoarele unor uni
versități și consider că în multe do
menii știința românească a atins un 
nivel superior. Vreau să relev rezul
tatele bune obținute în domeniul 
rezonanței magnetice, în tehnica la
serelor și în alte sectoare de către 
cercetătorii români".

în încheierea convorbirii, savantul 
sovietic și-a exprimat satisfacția 
pentru primirea de care s-a bucurat 
în România și pentru distincția con
ferită de Universitatea din București 
— titlul de doctor honoris causa.

(Agerpres)

bine în atac și în apărare, își vor 
putea fructifica plusul de valoare ce 
l-au demonstrat în meciurile de pînă 
acum. Este foarte probabil — ne spu
nea aseară antrenorul Zugrăvescu — 
ca din reprezentativa noastră să lip
sească una din jucătoarele de bază : 
Aneta Schramko, accidentată în me
ciul de joi seara. Sperăm, însă, că 
celelalte componente ale echipei vor 
suplini această absență printr-un 
efort colectiv suplimentar.

înaintea celor două partide mențio
nate mai sus — repetăm, fiecare 
avind atribute ale unor veritabile 
derbiuri de mari competiții — se va 
desfășura un meci care, în ciuda 
aparențelor, se anunță la fel de in
teresant : Iugoslavia—Olanda. .

în încheiere, o veste pentru ama
torii de handbal din afara Clujului : 
partida România—Ungaria va fi 
transmisă în întregime pe micul 
ecran, începînd de la ora 18,30.

Ion DUMITRIU

neprezentarea sud-africanului Bob 
Hewitt.

în semifinalele probei de simplu 
femei s-au înregistrat următoarele re
zultate : Franțoise Durr (Franța) — 
Evonne Goolagong (Australia) 6—4, 
6—4 ; Billie Jean King (S.U.A.) — Ro
semary Casals (S.U.A.) 6—1, 6—2.

Pentru eliberarea
democraților si comuniștilor5 J 9

arestați in Grecia
9

DECLARAȚIA ASOCIAȚIEI JURIȘTILOR

DIN ROMÂNIA
Luînd cunoștință de actul arbitrar 

al arestării unor democrați șj pa- 
trioți greci, activiști ai E.D.A. și ai 
Partidului Comunist din Grecia, 
printre care Haralambios Dracopou- 
los. secretar al C.C. al P.C.G. (inte
rior), și Dimitis Partsalides, membru 
al Comitetului Central al partidului 
comunist, Asociația Juriștilor din Re
publica Socialistă România își ex
primă protestul său energic împo
triva acestei măsuri.

Acest act provoacă cu atît mai 
mult indignarea opiniei publice cu 
cit, după cum este cunoscut, mulți 
dintre cei arestați au luptat cu băr
băție și voință neclintită împotriva 
ocupației hitleriste, pentru liberta
tea și onoarea poporului grec, pentru

*
ROMA 29. (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Roma, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, refe
rindu-se la arestarea lui Haralam
bios Dracopoutos, secretar al C.C. al 
P.C.G. (interior), Dimitis Partsali
des, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist și 
a altor 30 de activiști ai partidului, 
a arătat că „noul val de persecuții și 
arestări din Grecia stîrnește indigna
rea și protestul comuniștilor italieni. 
Partidul Comunist Italian, se spune 
în declarație, se adresează tuturor 
forțelor democratice din Italia și 
Europa, pentru intensificarea acți
unilor de solidaritate cu comuniștii 
greci, pentru acordarea unui sprijin 
deplin tuturor forțelor democratice 
din Grecia".

HELSINKI 29. (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a dat publi
cității o declarație în care condamnă 
energic noul val de arestări din 
Grecia. „Fiecare zi, se arată în do
cument, aduce noi știri despre ur
mărirea celor ce se opun autorită-

Reuniune a directorilor institutelor naționale 
de cercetări miniere

între 25 și 29 octombrie, Craiova 
a găzduit o reuniune a directorilor 
institutelor.. naționale de cercetări 
mifliere, brgahizatâ sub egida Cb'riii- " 
tetuliii cărbunelui din cadrul Comi
siei economice O.N.U. pentru Europa. 
La lucrări au luat parte specialiști 
din Anglia, Cehoslovacia, Franța, Po
lonia, Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România, precum și reprezentanți ai 
Secretariatului Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. Au participat, 
de asemenea, ca invitați ai țării noas
tre, conducători ai unor institute de 
profil din R.D. Germană. ■' *.

Participanții la reuniune au pre
zentat numeroase referate, în cadrul 
cărora au înfățișat rezultatele cerce
tărilor efectuate pînă acum și direc
țiile cercetărilor de viitor. S-a sub
liniat necesitatea aplicării în practică, 
într-o perioadă cit mai scurtă, a solu
țiilor verificate de cercetători. Spe
cialiștii participanți la dezbateri au 
relevat, de asemenea, noile orientări

DE LA TAROM
întreprinderea de transporturi ae

riene române, TAROM, face cu
noscut că începînd de la 1 noiem
brie intră în vigoare nou! orar al 
curselor aeriene internaționale. In 
noul grafic de circulație sînt consem
nate unele îmbunătățiri, față de anii 
precedenți. Este de semnalat înfiin
țarea liniei București — Nicosia

Astăzi, in cadrul etapei a IX-a 
Două meciuri la București, 

unul la Bacău
Astăzi, în cadrul etapei a 9-a a 

campionatului diviziei A la fotbal, 
pe stadionul „23 August" din Capi
tală se întîlnesc, cu începere de la 
ora 13,00, echipele Rapid București și 
Politehnica Iași. Tot astăzi se mai 
dispută încă două partide : pe stadio
nul din șoseaua Ștefan cel Mare, Di
namo București intîlnește în derbiul 
etapei echipa U.T. Arad, actuala li
deră a campionatului. Meciul se dis
pută cu începere de la ora 15,00 și va 
fi transmis în întregime de televi
ziune. La Bacău, ora 13,30, echipa 
Sport Club din localitate primește re
plica formației Steaua București.

HOTĂRÎREA COMISIEI 
DE DISCIPLINĂ U.E.F.A.

Meciul Borussia Moen- 
chengladbach-lnterna- 
zionale se va rejuca...

întrunită la Geneva, comisia de 
disciplină a U.E.F.A. a luat o serie 
de hotărîri în legătură cu meciul Bo
russia Moenchengladbach — Interna- 
zionale Milano din cadrul „Cupei 
campionilor europeni".

Comisia de disciplină a U.E.F.A. a 
stabilit in ședința de vineri ca întil
nirea să se rejoace pe un teren neutru 
la o dată care urmează să fie stabi
lită. Cel de-al doilea joc — returul 
— va avea loc la 3 noiembrie la Mi
lano. De asemenea, comisia de disci
plină a forului european a suspendat 
terenul echipei Borussia Moenchen
gladbach pentru un meci contînd pen
tru această competiție. 

dezvoltarea democratică, progresistă 
a Greciei.

Asociația Juriștilor din Republica 
Socialistă România consideră aceas
tă acțiune îndreptată împotriva de
mocraților și patrioților greci, a ‘co
muniștilor din Grecia, drept o încăl
care a libertăților fundamentale ale 
omului, a normelor și principiilor 
democratice, de justiție. Dînd glas 
opiniei publice din țara noastră, A- 
sociația Juriștilor din România cere 
eliberarea imediată a patrioților 
greci.

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA
*

ților“. Consiliul Mondial al Păcii 
cheamă toate forțele democratice 
din lume să-și exprime solidaritatea 
cu elementele oprimate din Grecia.

PARIS 29 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez protestează viguros împotriva 
noului val de teroare care se abate 
asupra Greciei, se spune în Declara
ția Biroului Politic al P.C.F., publi
cată de ziarul „L’Humanite". 36 de 
antifasciști, între care doi lideri co
muniști, tovarășii Haralambios Dra- 
copoulos și Dimitis Partsalides, au 
fost arestați și sînt torturați pentru 
activitatea tor. P.C. Francez cere eli
berarea imediată a acestora ca și a 
tuturor deținuților politici. Partidul 
Comunist Francez cheamă muncitorii 
și democrații să-și exprime fără în- 
tirziere protestul.

Respectînd cu scrupulozitate deplina 
responsabilitate a comuniștilor greci 
în determinarea politicii lor, Partidul 
Comunist Francez dorește ca aceștia 
să-și regăsească unitatea rîndurilor 
lor, condiție esențială a luptei eficace 
împotriva dușmanului clasei munci
toare și forțelor democratice.

care se remarcă in industria carbo
niferă din fiecare țară. în cadrul re- - 
feratelor; prezentate, • Specialiștii -dirtî.r 
țară noastră au' abordat probleme'■ 
privind metodele de exploatare, de 
mecanizare complexă a abatajelor 
din minele de lignit, procedee de 
drenare a formațiunilor acvifere a- 
doptate în exploatările carbonifere 
din Oltenia, aplicarea metodelor ma
tematice și a tehnicii de calcul in 
industria minieră, precum și pro
bleme legate de degazarea zăcămin
telor de cărbuni din bazinul Valea 
Jiului.

■ Materialele prezentate și discuțiile 
purtate, au fost completate de o vi
zită de studiu întreprinsă în unele 
zone și unități carbonifere din 
România, la institute de cercetări și 
proiectări miniere, precum și pe șan
tierul Sistemului hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de Fier".

(Agerprei)

(Cipru) și realizarea unor conexiuni 
intercontinentale mai bune de pe 
aeroporturile din Paris, Frankfurt pe 
Main, Ziirich și Vicna.

Pe traseele internaționale, com
pania noastră de navigație aeriană 
utilizează avioane turboreactoare 
BAC-111, cu o viteză de croazieră 
de 875 km pe oră.

(Agerpres)

t V

15,00 Deschiderea emisiunii. Fot
bal : Dinamo București — 
U.T.A. (Divizia A). Transmi
siune directă de la Stadionul 
Dinamo.

1G.45 Emisiune în limba germană. 
18,00 Bună seara, fete I Bună sea

ra, băieți !
13.30 Handbal feminin : România 

— Ungaria (Trofeul Carpați). 
Transmisiune directă de la 
Cluj. Crainlc-comentator 
Hristache Naum. In pauză, 
la ora 18,55 — „1001 de seri" 
— emisiune pentru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămîna internațională.
20.15 Tele-enciclopedia.
21.15 Desene animate.
21.30 In astă-seară... mare specta

col I La care vă invită : 
Margareta Pîslaru, Dem. Ră- 
dulcscu, Ștefan Tapalagă, Ta
mara Buciuceanu, Marina 
Volca, Mihal Ciucă, Nlcu 
Constantin, larlna Demlan, 
Stela Enache. George Ena- 
che, Olimpia Panciu, Mihal 
Constantlnescu, sextetul Can
tabile. Realizator : Paul Ur- 
muzescu.

22.35 Telejurnalul de noapte. Sport. 
22,55 Seară de romanțe.

în colecția „Biblio
teca de istorie", editată 
de Institutul de studii 
istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. ai 
P.C.R., a apărut lucrarea 
„PE FĂGAȘUL TRADIȚII
LOR FRĂȚEȘTI" de L 
Bânyai.

curs.de


R.P. Chineză va trimite 
o delegație la O. N. U.

TELEGRAMA ADRESATĂ SECRETARULUI
GENERAL, U THANT

NEW YORK 29 — Coresponden
tul nostru C. Alexandroaie 
transmite : Vineri dimineața, U 
Thant a primit din partea minis
trului ad-interim al afacerilor exter
ne al R. P. Chineze, Ci Pîn-fei, o 
telegramă în care se confirmă pri
mirea mesajului secretarului gene
ral al O.N.U., prin care R. P. Chi
neză a fost informată că cea de-a 
26-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat, la 25 octombrie, 
rezoluția privind repunerea Repu
blicii Populare Chineze în toate 
drepturile sale la O.N.U. și expul
zarea, în același timp, a reprezen
tanților lui Cian Kai-și de pe locul

GUVERNUL CHINEI 
SĂ PARTICIPE LA 

Hotărîrea Consiliului
PARIS 29. — Corespondentul nos

tru P. Diaconescu transmite : Consi
liul executiv al UNESCO, întrunit 
în sesiunea sa de toamnă, a discutat 
propunerea introdusă pe ordinea de 
zi de directorul general, Rend Maheu, 
cu privire la reprezentarea Chinei în 
această organizație. Consiliul execu
tiv a hotărît, vineri seara, cu o largă 
majoritate de voturi (22 pentru, 3 con
tra și 7 abțineri) ca China să fie re
prezentată în cadrul organizației de 
guvernul Republicii Populare Chine-

In comitetul pentru problemele politice 
AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

„Securitatea lumii depinde 
de respectarea independenței 

si suveranității naționale" *
Intervenția reprezentantului român

NEW YORK 29. — Corespondentul nostru transmite : în Comi
tetul pentru problemele politice al Adunării Generale a O.N.U. au continuat 
dezbaterile asupra primului punct — „Transpunerea în viață a Declarației cu 
privire la întărirea securității internaționale" — înscris pe agenda sa.

Max Jakobson, reprezentantul Fin
landei, a subliniat faptul că ideea 
convocării unei conferințe asupra 
securității și cooperării europene se 
bucură din ce in ce mai mult de un 
sprijin tot mai larg din partea sta
telor continentului nostru. El a rea
mintit că guvernul finlandez este 
gata să găzduiască la Helsinki o se
rie de consultări multilaterale în ve
derea definitivării pregătirilor unei 
astfel de conferințe.

Reprezentantul Canadei, Paul Saint 
Pierre, a insistat în special asupra 
urgenței pe care o reprezintă necesi
tatea interzicerii tuturor experiențe
lor nucleare și a cerut Statelor Uni
te să suspende planificata explozie 
nucleară din Amchitka.

Javier Perez de Cuellar, reprezen
tantul Perului, a sprijinit cererea 
Canadei.

Sean Ronan, reprezentantul irlan
dez, a subliniat că guvernul său 
„sprijină in principiu ideea întruni
rii unei conferințe de securitate și 
cooperare in Europa".

După cuvîntul delegațiilor Iorda
niei și R. D. P. Yemen, a urmat, la 
tribună reprezentantul . României, 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu. 
Devine tot mai evident în viața in
ternațională contemporană — a spus 
el — că întărirea securității lumii 
depinde de respectarea independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
principii înscrise în Cartă și reafir
mate în declarația asupra întăririi 
securității internaționale, adoptată 
anul trecut. Orientarea în acest sens 
a relațiilor interstatale este reclamată 
de voința popoarelor, care resping tot 
mai ferm vechea politică imperialistă 
de forță, dominație și dictat și se 
ridică cu hotărîre în apărarea drep
tului lor de a-și decide singure soar
ta, de a coopera pașnic, pe picior de 
egalitate, între ele.

în continuare, reprezentantul per
manent al țării noastre Ia O.N.U. a 
subliniat că dezvoltarea unui curs 
normal, pozitiv, al evoluției rapor
turilor dintre state pune cu o acui
tate deosebită necesitatea întreprin
derii unor pași concreți în rezolva
rea problemelor dezarmării, în con
formitate cu interesele generale ale 
popoarelor. El s-a referit apoi la 
necesitatea urgentă a stingerii foca
relor de război și tensiune din lume.

Reprezentantul român a relevat 
sprijinul ferm acordat de România 
luptei pentru libertate și indepen
dență a tuturor popoarelor, pentru 
lichidarea dominației coloniale și a 
politicii de apartheid, discriminare 
rasială care prevalează încă în su
dul continentului african.

Referindu-se apoi la evoluția si
tuației din continentul european, 
Gh. Diaconescu a arătat că evoluția 
favorabilă a relațiilor intereuropene 
din ultimul an a creat un moment 
politic care întrunește toate condi
țiile pentru întreprinderea unor ac
țiuni concrete în vederea pregătirii 
conferinței europene. Acțiunile pre
gătitoare, ca și conferința propriu- 
zisă, întreaga activitate de statorni
cire a securității în Europa nu pot 
și nu trebuie să ia caracterul unor 
discuții de la bloc Ia bloc. Dimpo
trivă — a subliniat el — realizarea 
conferinței și a unor pași concreți 
în direcția securității europene tre
buie să deschidă calea spre desfiin
țarea alianțelor militare, spre o Eu
ropă fără blocuri.

Reprezentantul României ă arătat 
apoi că noi și importante elemente 
In procesul edificării securității eu

pe care ei l-aii ocupat în mod ile
gal la Națiunile Unite și în toate or
ganismele asociate acesteia.’ „Am 
luat notă de faptul că ați anunțat 
toate organismele Națiunilor Unite 
de această rezoluție adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U. și cred că 
ea va fi transpusă rapid în practică 
în. totalitatea ei“. în încheierea tele
gramei ministrului de externe se a- 
rată că guvernul Republicii Popu
lare Chineze va trimite o delegație 
in viitorul apropiat pentru a parti
cipa la cea de-a 26-a sesiune a A- 
dunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

POPULARE INVITAT 
ACTIVITATEA UNESCO
executiv al organizației

ze, singurul reprezentant legitim al 
poporului chinez, și a dat instrucțiuni 
directorului general ca, începînd de la 
30 octombrie, să invite guvernul R. P. 
Chineze să participe la activitatea or
ganizației.

UNESCO este prima din insti
tuțiile specializate ale O.N.U. care a 
luat această hotărîre în urma resta
bilirii drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite.

ropene s-ar adăuga prin recunoaște
rea de către toate statele a R. D. 
Germane, prin normalizarea deplină 
a relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G., 
prin participarea ambelor state ger
mane la activitățile O.N.U. și ale altor 
organisme internaționale.

Gh. Diaconescu a subliniat că în 
contextul eforturilor consecvente pe 
care România Ie depune pentru a 
contribui la înfăptuirea securității 
europene se înscrie, în mod natu
ral, și poziția constantă a guvernu
lui român pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre toate țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare, lipsită de baze 
militare și trupe străine. După Pă
rerea noastră, este nu numai necesar, 
dar și posibil să se întreprindă mă
suri practice, atît în cadrul bilate
ral cît și multilateral, pentru a sta
tornici relații de prietenie și largă 
cooperare între popoarele balcanice, 
pentru a face din Balcani un factor 
de stabilitate al securității europene 
și internaționale.

în încheiere, reprezentantul Româ
niei a subliniat că acum, cind locul 
ce revine Chinei în organizație a 
fost restituit guvernului R. P. Chi
neze — singurul reprezentant legi
tim al poporului chinez — se creea
ză premise ca Organizația Națiuni
lor Unite să abordeze cu mai multă 
eficacitate și realism problemele 
majore care ii stau în față în legă
tură cu întărirea păcii și securității 
internaționale.' 

(Urmare din pag. I)

le noastre — așa cum se ara
tă în telegrama de felicita
re adresată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
tovarășilor Mao Tzedun și Ciu En- 
lai — „rezolvarea durabilă și în con
formitate cu aspirațiile popoarelor a 
marilor probleme ale contemporanei
tății nu poate fi concepută fără parti
ciparea cu drepturi egale a Chinei 
populare, a tuturor statelor — fie ele 
mari, mijlocii sau mici". Satisfacția 
noastră este cu atît mai legitimă 
cu cît, după cum bine este știut, 
România socialistă a militat cu o 
consecvență neabătută de-a lungul 
anilor în favoarea repunerii R. P. 
Chineze în drepturile ce i se cuve
neau, a susținut în modul cel mai 
energic, pe multiple planuri, proiec
tele de rezoluție în acest sens sau a 
participat, în calitate de coautor, la 
elaborarea lor.

Prezența reprezentanților Chinei 
populare în O.N.U., sporind forțele 
care militează în cadrul acesteia pen
tru dezideratele vitale ale popoarelor, 
este de natură, potrivit unui larg 
consens, să constituie un substanțial 
aport la creșterea eficienței organi
zației. Semnificațiile acestui mare e- 
veniment, consecințele sale, învăță
mintele ce se pot trage sînt multiple. 
Victorie a realismului politic, triumf 
al rațiunii și legalității, el demon
strează că politica ignorării realități
lor, practicile ostracizării și excomu
nicărilor în relațiile internaționale 
sînt sortite eșecului, că o politică 
justă se poate clădi numai pe luci
ditate, că pînă la urmă dreptul își 
afirmă primatul. Este, în puține cu
vinte, un succes care deschide ori
zonturi și mai ample luptei popoare
lor pentru libertate, progres, neatîr- 
nare, pace.

SEMNAREA ACORDULUI 
PRIVIND CREDITUL 

PE TERMEN LUNG ACORDAT 
DE CHINA ROMÂNIEI

PEKIN 29 (Agerpres). — La Pekin 
a fost semnat un acord între guver
nele Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Chineze, în 
virtutea căruia China pune la dispo
ziția României un credit pe termen 
lung fără dobîndă.

La ceremonia semnării acordului a 
participat Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

în numele guvernelor respective 
au semnat acordul Aurel Duma, am
basadorul României în China, și Li 
Cian, ministru adjunct al comerțu
lui exterior al R. P. Chineze.

Au mai fost prezenți la semnare 
Fan I, ministru pentru relații eco
nomice cu străinătatea, membri ai 
conducerii departamentelor chineze 
interesate —. Ciao Bei-sin, Vei Iu- 
min, Li Lien-cin, Kao Lu, Iu Cin-ci 
și Ciao Iun-șan, precum și membri 
ai ambasadei țării noastre la Pekin.

HANOI

Mesaje de mulțumire pentru 
acțiunile de solidaritate 

cu lupta poporului vietnamez
HANOI 29 (Agerpres). — Ton 

Quang Phiet, secretar general al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam, a adresat 
un mesaj de mulțumire celor 728 de 
parlamentari și altor personalități 
din Marea Britanie, India, Canada, 
Australia, Italia, Finlanda, Malta, 
Jamaica și Columbia, care au sem
nat rezoluții condamnînd războiul 
purtat de S.U.A. în Vietnam și au 
cerut retragerea imediată a trupelor 
americane din Indochina, transmite 
agenția V.N.A.

în mesaj scrie : Sîntem convinși 
că activitatea dumneavoastră nobilă, 
precum și cea a parlamentarilor și 
personalităților politice și sociale 
progresiste din alte țări și a po
poarelor iubitoare de pace din lume 
va fi o contribuție activă la determi
narea încetării războiului.

VIETNAMUL DE SUD 

Ajutoare acordate regiunilor 
devastate de taifunul 

„Hester"
VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager

pres). — După cum relatează agenția 
„Eliberarea", Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare, și Huynh 
Tan Phat, președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. au adresat un 
mesaj populației din zonele din 
Vietnamul de sud afectate recent de 
taifunul „Hester". Organele locale ale 
F.N.E. și G.R.P. din aceste regiuni, 
se arată în mesaj, au primit instruc
țiuni să adopte măsuri pentru înlătu
rarea cît mai grabnică a daunelor și 
revenirea situației la normal.

★
HANOI 29 (Agerpres). — Președin

tele R.D. Vietnam, Ton Duc Thang, 
a adresat un mesaj lui Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare, și 
lui Huynh Tan Phat, președintele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, în 
care se arată că cetățenii R. D. Viet
nam au luat cunoștință cu emoție de 
faptul că populația din regiunea cen
trală a Vietnamului de sud a suferit 
mari daune materiale și pierderi de 
vieți omenești provocate de taifunul 
„Hester". Totodată, in mesaj se ara
tă că guvernul R. D. Vietnam a 
hotărît să acorde victimelor din re
giunile sinistrate un ajutor în ali
mente, îmbrăcăminte și medica
mente.

Cîmp larg de afirmare 

a dialogului
Observatorii diplomatici au, în- 

tr-adevăr, toate temeiurile să afirme 
că sîntem martorii unei toamne în 
care activitatea politică internațio
nală a atins un grad înalt, de efer
vescență. Departe de a se circum
scrie unei anumite zone, ea se ex
tinde, practic, la toate latitudinile și 
longitudinile geografice, îmbrăcînd 
forma unei multitudini a convorbi
rilor, discuțiilor, tratativelor ; pe 
scena politică internațională se între
taie traiectoriile a numeroase vizite 
și turnee diplomatice, la toate nive
lurile.

Dintre evenimentele politice de o 
deosebită importanță, dintre evolu
țiile bogate în semnificații pe acest 
plan, se desprinde vizita în Franța a 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U S., Leonid Brejnev, și convor
birile purtate cu președintele Repu
blicii Franceze, Georges Pompidou. 
Actuala intîlnire franco-sovietică — 
cea de-a treia la nivelul cel mai 
înalt în decurs de cinci ani — își 
propune șă exploreze, în primul rind, 
căile. de dezvoltare în continuare a 
colaborării reciproce, economice, teh
nice și industriale, în acest sens 
semnîndu-se un acord pe termen 
lung, care prevede realizarea în co
mun a unor mari complexe indus

paris Continuă convorbirile 
între L Brejnev și G. Pompidou

Vizita președintelui
I. B. Tito în S.U.A.

PARIS 29 (Agerpres). — Vineri, la 
Paris au continuat convorbirile între 
președintele Franței, Georges Pom
pidou, și Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S. După cum 
relevă agenția T.A.S.S., la convorbiri 
au fost abordate probleme internațio
nale care prezintă interes pentru am
bele părți.

In cursul aceleiași zile, L. I. Brej
nev a vizitat uzinele „Renault".

Seara, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a luat cuvîntul la televi
ziunea franceză. Referindu-se la con
vorbirile cu președintele Pompidou 
și cu alți oameni de stat ai Franței, 
el și-a exprimat satisfacția pentru 
modul cum ele au decurs, subliniind 
că ambele părți au hotărît dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor poli
tice sovieto-franceze, a legăturilor 
dintre cele două țări, în domeniile 
economiei, științei și tehnicii, pe o 
bază trainică de lurtgă durată.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a arătat că Uniunea 
Sovietică întărește alianța și colabo
rarea cu toate țările socialiste, cu 
toate statele iubitoare de pace, pe

DUPĂ VOTUL DIN CAMERA COMUNELOR

Reacții privind aderarea

Angliei la C. E. E.
LONDRA 29 (Agerpres). — După 

șase zile de dezbateri furtunoase, în 
cadrul cărora au luat cuvîntul peste 
150 de deputați, Camera Comune
lor a adoptat — așa cum s-a anun
țat — cu 356 voturi pentru și 244 
contra, moțiunea guvernamentală cu 
privire la aderarea Marii Britanii la 
Piața comună. Cu citeva ore mai 
înainte, Camera Lorzilor, dominată 
tradițional de conservatori, se pro
nunțase în favoarea aceleiași mo
țiuni cu 451 de voturi contra 58.

în cadrul dezbaterilor din ultima 
zi au luat cuvîntul liderul Parti
dului conservator, premierul Edward 
Heath, și cel al opoziției laburiste, 
Harold Wilson. în timp ce primul a 
subliniat avantajele ce ar decurge, 
după aprecierea guvernului, din a- 
derarea Angliei la C.E.E., al doilea 
a ținut să avertizeze asupra faptului 
că majoritatea laburiștilor consideră 
condițiile negociate de conservatori 
drept inacceptabile. H. Wilson, care, 
ca prim-ministru laburist, a încercat 
să obțină aderarea la „cei șase", a 
precizat că, în cazul revenirii la

lima Reuniunea 

ministerială 
a „grupului celor 77“

LIMA 29 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Peru, Juan Velasco 
Alvarado, a inaugurat oficial, joi 
seara, cea de-a doua reuniune mi
nisterială a „grupului celor 77", 
care reunește reprezentanții a 95 de 
țări în curs de dezvoltare, membre 
ale O.N.U., din America Latină, 
Asia și Africa, observatori și specia
liști ai unor organizații internațio
nale.

în discursul rostit cu acest prilej, 
președintele Republicii Peru, Ve
lasco Alvarado, a lansat un apel la 
unitatea țărilor în curs de dezvol
tare în lupta antiimperialistă.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
prezente la lucrări au. procedat apoi 
la alegerea lui Mercado Jarrin, mi
nistrul peruan al afacerilor exter
ne, în funcția de președinte al celei 
de-a doua reuniuni ministeriale a 
„grupului celor 77".

La reuniunea de la Lima parti
cipă și Adam Malik, președintele 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

triale pe teritoriul celor două țări. 
Potrivit relatărilor de presă, în ca
drul actualelor întrevederi urmea
ză, de asemenea, să se dea o nouă 
definire colaborării politice dintre 
cele două țări, colaborare care se des
fășoară în baza protocolului semnat 
anul trecut la Moscova.

Agențiile de presă informează 
că în cadrul convorbirilor o 
pondere deosebită a avut-o tre
cerea în revistă a problemelor 
internaționale, cu precădere a secu
rității europene, căreia, de altfel, 
L. Brejnev și G. Pompidou i-au re
zervat un loc important în cuvîn- 
tările rostite cu acest prilej. Por- 
nindu-se de la schimbările pozitive 
petrecute în ultimul timp în viața 
politică a continentului, s-a afirmat 
ideea comună că în prezent se pune 
problema pregătirii organizatorice 
imediate, în cadru multilateral, a 
conferinței general-europene.

Deși vizita nu a luat încă sfîrșit, 
se reliefează, de pe acum, aprecierea 
că ea reprezintă o contribuție re
marcabilă în direcția afirmării ideii 
de securitate europeană. Opinia pu
blică din România, țară socialistă viu 
interesată în inițiativele de pace, des
tindere și colaborare ale celor
lalte țări socialiste frățești, pre
ocupată îndeaproape de securita
tea continentului, urmărește cu 
satisfacție desfășurarea rodnică a con
vorbirilor franco-sovietice, care se 
înscriu pe linia promovării climatu
lui de pace și încredere în Europa și 
în lume. 

baza colaborării reciproc avantajoase 
și egale în drepturi. „Noi căutăm 
să înceteze cursa înarmărilor, care 
este dăunătoare și duce la mari chel
tuieli, ne pronunțăm pentru interzi
cerea și lichidarea armelor nuclea
re, pentru înlocuirea blocurilor mi
litare opuse unul altuia prin cola
borarea pașnică egală în drepturi a 
tuturor statelor".

Subliniind că Uniunea Sovietică a- 
cordă o importanță deosebită secu
rității europene și conferinței general- 
europene a statelor continentului, care 
trebuie să devină o etapă importantă 
în calea spre asigurarea păcii trai
nice și securității tuturor popoarelor 
Europei, Leonid Brejnev a spus : 
„Europa trebuie să devină, în sfîrșit, 
pașnică, în relațiile între statele euro
pene să nu existe amenințări cu uti
lizarea forței, să fie asigurate respec
tarea suveranității fiecărui stat și 
intangibilitatea frontierelor sale. Noi 
dorim reducerea armatelor opuse una 
alteia, dezvoltarea colaborării cultu
rale și tehnice, comerțului reciproc 
avantajos".

putere ; a laburiștilor, va cere re- 
negocierea condițiilor acceptate de 
conservatori, în special cele referi
toare la politica agrară a C.E.E. și 
Commonwealth. El a arătat, printre 
altele, că aderarea la Piața comună 
va costa balanța de plăți a Marii 
Britanii aproximativ 700 milioane 
lire sterline, „ridieîndu-se chiar la 
un miliard, la începutul anilor 1980".

în comentariile consacrate votului 
din parlamentul de la Londră, a- 
gențiile reamintesc că, potrivit ulti
melor sondaje, majoritatea opiniei 
publice britanice este ostilă aderă
rii la C.E.E., văzînd în aceasta un 
act contrar intereselor Angliei.

Ziarele reliefează numeroasele ne
ajunsuri cu care va fi confruntată 
țara dacă se va alătura „celor șase" 
— menționate de deputați în timpul 
dezbaterilor — apreciind că este 
greu de conceput ca Anglia să ob
țină vreun beneficiu de la aderare, 
deoarece se întreprinde aceBt pas 
într-un moment de mari dificultăți 
ale economiei.

indo-pakisteză
CARACI 29 (Agerpres). — Arti

leria indiană continuă să bombar
deze localitățile pakistaneze situate 
la frontiera cu India — a declarat 
un purtător de cuvînt al armatei 
pakistaneze, citat de postul de ra
dio Caraci și reluat de agenția Asso
ciated Press. în regiunile supuse 
bombardamentului, cinci persoane au 
fost ucise, iar altele rănite. Potrivit 
declarației, trupele pakistaneze au 
ucis 96 de soldați indieni în cursul 
incidentelor care au avut loc în re
giunile de frontieră Rajshahi, Dau- 
latpur, Mymensingh și Jessore.

DELHI 29 (Agerpres). — Agenția 
indiană de presă, Indinfo relatează 
că trupele pakistaneze au mitraliat 
orașul indian Agartala și aeroportul 
situat în apropierea acestuia. Au 
fost bombardate, de asemenea, alte 
localități, între care orașul Djar- 
managar. în rîndurile populației ci
vile s-au înregistrat victime. Agen
ția relevă că subunități ale forțelor 
armate indiene au deschis focul a- 
supra soldaților pakistanezi care 
încercau să pătrundă în teritoriul 
indian și că incidente au fost sem
nalate și în alte regiuni ale fron
tierei indo-pakistaneze.

O altă ilustrare a virtuților dialo
gului o constituie vizita lui I. B. Tito 
în S.U.A., care, așa cum a arătat pre
ședintele iugoslav în interviul acor
dat ziarului „Washington Post", se 
înscrie în politica Iugoslaviei socia
liste de extindere a colaborării cu 
toate statele, în baza coexistenței 
pașnice — în acest cadru relațiile de 
prietenie dintre cele două țări, cu- 
noscînd, în ciuda deosebirilor exis
tente între sistemele celor două țări 
și a pozițiilor diferite în unele pro
bleme internaționale, o dezvoltare 
favorabilă.

De la „Carta de la Alger11 

la „Consensul 

de la Lima"

Alger, octombrie 1967 ; Lima, oc
tombrie 1971. Două capitale care prin 
evenimentele găzduite — reuniuni 
cu amplă participare a tinerelor state 
în curs de dezvoltare — consemnează 
o continuitate a preocupărilor și a 
speranțelor legate de stabilirea unei 
strategii comune pentru învingerea 
uneia din racilele cele mai dureroase 
ale epocii noastre : subdezvoltarea, 
moștenire grea a colonialismului.

Speranțele puse de sutele de mili
oane de oameni din vasta zonă a sub
dezvoltării în măsurile recomandate 
pe plan internațional prin asemenea

WASHINGTON 29 (Agerpres) — 
Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a oferit joi un prinz în o- 
noarea președintelui R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito. In alocuțiunea 
rostită cu acest prilej, menționea
ză agenția Taniug, secretarul de stat 
american a relevat că, în ultimul 
timp, relațiile dintre cele două țări 
în diferite domenii — comercial, 
cultural, științific — s-au îmbu
nătățit vizibil. La rîndul său, pre
ședintele R.S.F.I. a subliniat că este 
util ca oamenii de stat să călăto

BUDAPESTA

încheierea consfătuirii miniștrilor 
culturii din tari socialiste»

BUDAPESTA 29. — Coresponden
tul Agerpres Alexandru Pintea 
transmite : Intre 26 și 29 octombrie, 
la Budapesta a avut loc o consfătui
re la care au luat parte Pavel Ma- 
tev, președintele Comitetului de Stat 
pentru Artă și Cultură din Republica 
Populară Bulgaria, Miroslav Valek, 
conducătorul delegației din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, ministru al 
culturii din Republica Socialistă 
Slovacă, Klaus Gisi, ministrul cultu
rii din Republica Democrată Germa
nă, Czeslaw Wisnyewski, conducătorul 
Ministerului Culturii și Artelor din 
Republica Populară Polonă, secretar 
de stat, Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste din Republica Socialistă 
România, Ilku Pal, ministrul culturii 
și educației din Republica Populară 
Ungară, E. A. Furțeva, ministrul 
culturii din Uniunea Sovietică.

în timpul consfătuirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de lucru, 
prietenească, miniștrii au făcut un 
larg schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea culturii în etapa actuală, 
la succesele creatoare în dezvoltarea 
artei , în țările lor, la rolul culturii în

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Un acord de cooperare 
economică și tehnică ro- 
mâno-irakiană, în ve^ereâ 
dezvoltării industriei naționale de 
petrol în Republica Irak, a fost sem
nat la Bagdad. Din partea română, 
acordul a fost semnat de loan Mi- 
neu, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, iar din partea 
irakiană — de Hussein Ghulan, sub
secretar de stat la Ministerul Petro
lului și Mineralelor. Acordul prevede 
efectuarea, de către specialiștii ro
mâni, a unor prospecțiuni geologice, 
precum și executarea de lucrări pen
tru darea în exploatare a unor ză
căminte petrolifere din Irak. în acest 
scop, experții români vor elabora 
studii și proiecte, România urmînd să 
livreze utilajele și echipamentele 
necesare exploatării noilor zăcăminte.

Perspectivele de norma
lizare a relațiilor dintre Si
ria Și Iordania. Problemele în 
suspensie între Siria și Iordania vor 
fi reglementate atunci cind un a- 
cord va fi încheiat între guvernul de 
la Amman și rezistența palestinea- 
nă, a precizat Abdel Halim Khad- 
dam, vicepremier și ministru de ex
terne al Siriei, într-o declarație fă
cută după încheierea convorbirilor 
sale cu ministrul de externe al Ior
daniei, Abdallah Sallah. Sperăm să 
ajungem la aceasta — a spus Khad- 
dam —. cit mai grabnic cu putință, de
oarece Siria dorește un acord per
fect cu Iordania, așa cum dorește 
înțelegerea dintre rezistența palesti- 
neană și armata iordaniană.

foruri cum ar fi U.N.C.T.A.D.-ul 
(Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare) nu s-au împli
nit din păcate. In ciuda succe
selor parțiale ale anumitor țări, pe 
ansamblul acestei zone decalajul față 
de statele dezvoltate din punct de 
vedere economic a crescut în loc să 
se micșoreze. Motivele ? Măsurile 
restrictive și discriminatorii promo
vate în comerțul mondial de puterile 
imperialiste, metodele de infiltrare 
neocolonialistă, cursa înarmărilor care 
deturnează în scopuri neproductive 
uriașe resurse. Iată de ce tinerele 
state independente au simțit nevoia 
de a proclama, cu patru ani în urmă, 
la Alger, sub forma unei Carte, la 
reuniunea așa-numitului „grup al ce
lor 77“ prioritatea efortului propriu, 
conjugat cu o colaborare internațio
nală, în condițiile deplinei echități și 
avantajului reciproc și, în același 
timp, au afirmat energic legitimi
tatea drepturilor lor economice 
și sociale. Aceste principii au 
fost reluate și amplificate acum 
în „Consensul de la Lima" — 
propus spre dezbatere actualei reuni
uni din capitala peruană, a „grupului 
celor 77“, număr care între timp a 
sporit la 95, aproape patru cincimi 
din totalul membrilor O.N.U. — do
cument ce afirmă răspicat dreptul su
veran al fiecărei țări de a dispune 
liber de bogățiile sale naturale res- 
pingînd orice presiuni economice, 
orice practici de dominație și 
dictat ale cercurilor imperialiste și 
neocolonialiste.

Sînt deziderate care definesc o 
componentă fundamentală a progre
sului contemporan și care, așa cum 
demonstrează transformările înnoi
toare din America Latină, din Afri
ca și Asia, nu pregetă să își croiască 
drum. Și chiar dacă acesta este ade
sea complicat și anevoios, finalitatea 
sa se impune ca certă.

rească, să schimbe păreri și să facă 
totul pentru ca omenirea să se a- 
propie și mai mult de pacea pe 
care o dorește. El a arătat că discu
țiile cu președintele Nixon au în
ceput favorabil, fiind foarte rodnice 
pentru ambele țări.

William Rogers și Iosip Broz Tito 
au avut apoi o convorbire.

în seara aceleiași zile, președin
tele S.U.A. a oferit un dineu în 
cinstea înaltului oaspete iugoslav. 
Richard Nixon și Iosip Broz Tito 
au rostit toasturi.

educarea socialistă și comunistă a 
maselor.

S-au discutat amănunțit probleme 
ale colaborării culturale bi și multi
laterale între țările reprezentate la 
consfătuire.

Participanții la consfătuire au 
subliniat necesitatea unei partici
pări din ce în ce mai active a ță
rilor socialiste în colaborarea cul
turală internațională pentru afirma
rea ideilor păcii, a înțelegerii reci
proce și a prieteniei între popoare.

Miniștrii țărilor socialiste frățești 
prezente la consfătuire au adoptat 
recomandări cu privire la proble
mele discutate.

★
Vineri, participanții la consfătu

irea miniștrilor culturii din țări so
cialiste, printre care și tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, au 
fost primiți de Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire des
fășurată într-o atmosferă priete
nească.

Janos Radar, pfim
al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, 
șeful guvernului ungar, au primit 
vineri pe Otto Winzer, ministrul a- 
facerilor externe al R. D. Germane, 
care, la invitația colegului său un
gar, face o vizită oficială în această 
țară.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, l-a primit pe redactorul șef 

’-„al ziarului japonez „Asahi Shimbun", 
Motoo Goto, care se află într-o vizi
tă la Pekin. A luat parte Iao Uen- 
iuan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez. Cu acest prilej
— menționează agenția China Nouă
— a avut loc o convorbire priete
nească.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. D. Co
reene bicheiat vizita în R. D. 
Vietnam — informează agenția V.N.A. 
Vineri, delegația, condusă de Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, a părăsit 
Hanoiul. In cursul vizitei au fost 
semnate acorduri cu privire la ajuto
rul economic nerambursabil acordat 
de R.P.D. Coreeană R. D. Vietnam în 
1972, la schimburile de mărfuri și 
plățile între cele două țări in 1972, 
precum și la ajutorul militar neram
bursabil acordat R. D. Vietnam de 
R.P.D. Coreeană în același an.

A tost inaugurată hidro
centrala albaneză de Ia 
Vau i Dejes, din aPr°pierea °- 
rașului Shkodra, realizată în colabo
rare cu specialiști din R. P. Chineză. 
La festivități au fost prezenți Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Albaniei, și alți conducă
tori albanezi, transmite agenția A.T.A. 
Cu acest prilej a avut Ioc un miting 
la care au luat parte constructorii hi
drocentralei și oameni ai muncii din 
regiune.

Noul cabinet tunisian. 
Premierul desemnat al Tunisiei, Hedi 
Nouira, a anunțat că din noul gu
vern fac parte 15 miniștri și șapte 
secretari de stat. Portofoliul afaceri
lor externe este deținut, în con
tinuare, de Mohamed Masmoudi.

Demisia guvernului fin
landez. Guvernul finlandez, con
dus de primul ministru Ahti Kar- 
jalainen, și-a prezentat, vineri 
seara, demisia. Motivul acestei ho- 
tărîri l-a constituit dezacordul dintre 
Partidul social-democrat și Parti
dul de centru în legătură cu poli
tica agrară a guvernului coaliției 
cvadripartite, din care mai făceau 
parte Partidul liberal și Partidul 
popular suedez. Președintele Urho 
Kekkonen a numit pe Teuvo Aura, 
primarul orașului Helsinki, șeful 
unui guvern interimar, a cărui sar
cină imediată va fi girarea proble
melor curente ale. țării.

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, a avut întrevederi cu li
derii principalelor partide politice în 
vederea aplanării divergențelor din
tre guvern și Partidul dreptății, sur
venite ca urmare a retragerii din 
cabinet a trei din cei cinci miniștri 
din partea acestui partid.
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