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ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI
DE EDUCAȚIE SOCIALISTĂ - 

SARCINĂ ISTORICĂ A PARTIDULUI, 

a Întregului nostru popor
Principiile eticii 

și echității comuniste — 
norme ale vieții noastre 

de zi cu zi
Din lucrările atît de rodnice în 

învățăminte ale recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., din bogata expunere 
și din cuvintul de încheiere rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, eu, per
sonal, ca și toți tovarășii mei cu 
care am discutat în aceste zile, am 
desprins multe concluzii pentru mun
ca noastră în producție, ca și pentru 
activitatea obștească. Cea mai de 
seamă, după mine, este aceea că 
succesul întregii opere de construc
ție a societății socialiste multilateral 
dezvoltate este slrins legat, in actuala 
etapă a Înaintării noastre, de trans
formarea principiilor eticii și echită
ții socialiste în norme de comportare 
zilnică, in realități ale vieții noastre 
obișnuite.

Totdeauna partidul a simțit pulsul 
maselor muncitoare și a acționat 
spre a face să triumfe aspirațiile lor 
spre o viață călăuzită de cele mai 
înalte norme morale, de echitate și 
dreptate. Și de data aceasta partidul, 
secretarul său general s-au făcut ex- 
ponenții unor sentimente și năzuinți 
pe care orice om al muncii, orice 
cetățean al societății noastre socia
liste le nutrea în adîncul inimii 
sale : care om ce trăiește din munca 
sa cinstită poate să nu sprijine din tot 
sufletul chemarea de a stîrpi din ră
dăcină mentalitățile și moravurile 
burgheze și mic-burgheze, tendințele 
unora de a preface viața socială 
într-o înlănțuire de „relații", de fa
voritisme și nepotisme, cu scopul — 
ascuns sau chiar declarat cu cinism 
— de a trai cit mai îmbelșugat și 
mai luxos prin muncă cit mai pu
țină ?

Noi, muncitorii, sprijinim cu hotă- 
rîre orice măsuri menite să ducă la 
înlăturarea acelui flagel moral pe 
care il reprezintă „descurcăreții", 
„șmecherii", indivizii care își chel
tuiesc inventivitatea nu pentru a fi 
de folos obștii, ci pentru a răsturna 
scara ei de valori, întemeiate pe 
muncă și merit, pentru a întrona în 
diferite locuri arbitrarul, raporturi
le nedrepte, inechitabile între meri
tele reale ale omului și recompensa 

* socială. Sîntem hotărîți să milităm și 
mai ferm la locurile noastre de mun
că pentru ca moravurile burgheze să 
nu se mai pripășească în nici un 
locșor.

In ultimele luni am intensificat în 
secții și ateliere munca de educație 
în rîndul oamenilor, am întărit exi
gența comunistă a colectivului față 
de aceia ce manifestă tendințe de a 
trage chiulul, de a introduce favo- 

\ ritismul în muncă și salarizare, de a 
înlocui criteriile juste, echitabile, 
stabilite de partid, cu aprecierile 
„subiective", făcute „după ochi", 
după relații neprincipiale — ba 
chiar am găsit cazuri, de ce să n-o 
spunem, cind se acționa după „miș
catul din urechi".

Aș da un exemplu din care reiese 
spiritul mult mai combativ al colec
tivului de la secția de reparații, unde

lucrez. Un salariat, bazîndu-se nu 
pe calificarea sa profesională, ci pe 
prietenia cu un fost cadru de condu
cere din uzină, a vrut să fie trecut 
intr-o categorie superioară de sala
rizare. Colectivul nostru s-a opus 
categoric, întrucît nu întrunea cali
tățile necesare avansării. Ca să-și 
realizeze totuși scopul, ajutat de 
amintitul cadru, el s-a transferat la 
o altă secție, la sculărie, unde a gă
sit mai multă... indulgență și a fost 
promovat. Pentru a se asigura apli
carea întocmai a acelui dicton atît 
de necesar „la locul potrivit, omul 
potrivit", pentru a nu se mai face fa
voritisme, avansări pe temeiuri care 
n-au nici în clin, nici în mînecă cu 
meritele omului, s-a emis o lege 
excelentă, care stabilește normele de 
încadrare și promovare în muncă a 
personalului din unitățile socialiste 
de stat.

Noi, muncitorii, am făcut dezbateri 
in jurul acestui act normativ și, prin
tre altele, am subliniat că partidul 
ne-a dat in mină un instrument bun 
de aplicare a echității și dreptății în 
colectivul de muncă. Depinde însă de 
noi, de colectiv, cum vom traduce în 
viață prevederile legiferate. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a atras aten
ția, și țiu o dată, că a avea legi bune 
nu înseamnă neapărat că lucrurile se 
schimbă de la sine. Este nevoie de 
mai multă fermitate din partea 
noastră, a muncitorilor, a colectivu
lui, de a veghea la. aplicarea con
secventă și întocmai a tuturor legilor 
statului, care exprimă, în fapt, vo
ința noastră, a poporului care guver
nează țara. Pentru că ele, de fapt, 
stabilesc cadrul necesar de traducere 
în viață a principiilor eticii și echi
tății noastre socialiste, care sînt și 
trebuie să fie in tot mai mare mă
sură — norme obișnuite ale vieții 
noastre de zi cu zi, la fel de firești, 
cum e aerul pe care-1 respirăm. 
In acest spirit ne învață să gîndim 
plenara recentă a partidului, acest 
spirit este în fapt caracteristic pen
tru omul conștiinței socialiste, pen
tru tradițiile clasei noastre munci
toare. în acest spirit vom acționa.

Ștefan SAVU
lăcătuș, 
secretarul organizației de bază 
de la secția mecanic-șef _ 
a Uzinelor de utilaj cnimic- 
Ploiești

Omul societății socialiste
— un om cu vast orizont

științific
în ampla și documentata expunere 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind ridicarea nivelului activității 
ideologice și educative în țara noas
tră se subliniază cu pregnanță rolul 
important pe care îl are știința în di
namizarea întregului proces social, 
inclusiv în formarea omului nou. Mai 
buna orientare și organizare a cerce
tării științifice în ultimii ani a impus, 
de altfel, prezența a tot mai multor 
cadre cu o înaltă conștiință profesio
nală și socială. îndrumată precum
pănitor spre rezolvarea nevoilor țării, 
știința românească și-a dovedit con
cludent tendința aplicativă, predomi
nantă în epoca noastră. A fost depă
șit astfel stadiul în care tematica 
era, în bună parte, formală și întîm- 
plătoare, servind mai mult unor inte
rese personale — titluri, distincții, 
concursuri, participări la congrese in
ternaționale — decît intereselor insti
tuțiilor, ale țării. în continuare, pro
blemele de cercetare vor trebui să 
fie desprinse. într-o tot mai mare mă
sură, din realitățile contemporane, 
din cerințele societății noastre, să aibă 
o eficiență economică, socială, ridica
tă, printr-o valorificare multilaterală: 
rezolvarea unor cerințe practice, con
tinua creștere a bagajului de cunoș
tințe și date noi. propagarea științei 
în rîndurile publicului larg.

Rod, el însuși, al cunoașterii știin
țifice, marxismul — de pe pozițiile 
căruia a fost întreprinsă, cu consec
vență și luciditate, această analiză — 

- nu putea să ignore o asemenea com
ponentă de bază a conștiinței socia
liste și comuniste : orizontul știin
țific. Ceea ce lasă să se întrevadă 
că, în concepția partidului nostru, 
știința este considerată unul dintre 
factorii formativi de prim ordin. In
fluența ei se va resimți, mai întîi, 
intr-un plan informațional, cit mai 
larg și divers, privind suma de cu
noștințe, clasice și recente, pe care 
un om sau altul o are însușită. Apoi, 
prin popularizarea extinsă a reali
zărilor ei, știința va avea și o în- 
rîurire formativă, contribuind la în
sușirea de către un public tot mai 
larg a modalităților ei — obiective, 
riguroase — de gîndire și acționare.

Cred că, pe această linie, cerce
tarea nu trebuie să se limiteze nu
mai la o activitate desfășurată la 
nivelul unor institute profilate. Ci,

așa cum a arătat tovarășul Nicolac- 
Ceaușescu, cu ocazia deschiderii anu
lui universitar, ea trebuie să reali
zeze, și pe terenul propagandei știin
țifice, o cooperare cit mai largă : cu 
institutele de învățămînt, cu între
prinderile productive. De altfel, tra
diția țării noastre, ca și a altora, 
scoate în evidență desfășurarea în 
paralel, in multe ramuri și sectoare, 
a activității de cercetare cu cea di
dactică — la nivelul catedrelor uni
versitare — și cu cea de popularizare 
a noilor date ale științei și tehnicii. 
Pe de altă parte, pentru a-și înde
plini rolul ce-i revine în acest teren 
— al formării profilului științific al 
omului nou — știința românească 
trebuie să-și sporească neîncetat va
loarea rezultatelor și să intensifice 
conlucrarea interdisciplinară. Toată 
această activitate, complexă, presu
pune combaterea fermă a formalis
mului, a monopolului în cercetarea 
științifică, a parazitismului și a altor 
deficiențe ale treculili, ale căror 
urme mai apar încă pe alocuri, fiind 
însă absolut incompatibile cu princi
piile eticii și echității socialiste.

în țara noastră au existat și există 
numeroase exemple de oameni de 
știință de înalt prestigiu, devotați 
țării, care și-au consacrat întreaga 
activitate cercetării științifice, for
mării unor cadre corespunzătoare — 
sub aspect profesional și moral-po
litic. Urmînd exemplul acestora, noi 
toți, cei ce activăm in cercetare, ca 
și cei din alte domenii de activitate, 
trebuie să ne intensificăm preocupă
rile legate de formarea unei înalte 
conștiințe sociale. Concomitent, tre
buie să participăm, prin exemplul 
personal și prin activități specifice, 
la formarea in acest spirit a tinere
lor cadre din cercetare, pentru care 
statul nostru a tăcut reale sacrificii. 
Tinerii au, la rîndul lor, datoria să 
cunoască și să răspundă obligațiilor 
pe care le-au contractat, să se gîn- 
dească mai mult pentru ee se face 
și cui trebuie să servească cerce
tarea științifică : și anume practicii 
sociale, producției în primul rînd. 
Numai astfel omul de știință, cerce
tătorul, se va afirma ca om cu o 
conștiință înaintată, așa cum a ce
rut partidul la recenta sa plenară.

Prof. univ. Marcela PITIȘ

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

Republica Socialistă România, împreună cu celelalte țări prietene, 
susținînd consecvent și timp îndelungat principialitatea și dreptatea, a 
depus eforturi neobosite pentru restabilirea tuturor drepturilor legitime 
ale țării noastre în Organizația Națiunilor Unite și pentru expulzarea 
reprezentanților clicii Cian Kai-și din O.N.U. și din toate organismele 
și agențiile sale. După adoptarea rezoluției prezentate^ de 23 de state, 
printre care și țara dumneavoastră, de plenara Adunării Generale a 
O.N.U., ați trimis și o telegramă prin care ne-ați felicitat călduros. în 
numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului chinez 
vă exprimăm dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului 
Republicii Socialiste România și poporului român sincerele noastre mul
țumiri.

Rezultatul votului din actuala sesiune a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite constituie victoria popoarelor și a tuturor țărilor 
din întreaga lume care susțin dreptatea. Poporul chinez va sta, ca și în 
trecut, alături de poporul român și popoarele lumii întregi și, împreună 
cu ele, va lupta pentru apărarea independenței naționale și a suvera
nității de stat a tuturor țărilor, pentru apărarea_păcii internaționale și 
pentru promovarea cauzei progresului omenirii. Sîntem convinși că Prie
tenia revoluționară și unitatea militantă dintre cele două partide, țări și 
popoare ale Chinei și României, cimentate în îndelungata luptă comună, 
se vor întări și dezvolta neîncetat.

Urăm poporului român ca, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, să obțină noi succese în opera de construire a socialismului și de 
apărare a patriei.

MAO TZEDUN CIU EN LAI
Președintele Comitetului Central Premierul Consiliului de Stat
al Partidului Comunist Chinez al Republicii Populare Chineze
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BACĂU

Colectivele de muncă din între
prinderile industriale ale județu
lui Bacău au raportat că și-au 
îndeplinit și depășit angajamen
tele asumate în Întrecere pe în
tregul an. Valoarea producției 
marfă realizate peste plan de la 
începutul anului și pînă acum se 
ridică la 150,8 milioane lei, ceea 
ce înseamnă o depășire a anga
jamentelor cu 20,8 milioane lei. 
în unități fizice, ea se concre
tizează în 1 176 tone cauciuc 
sintetic, 1 000 tone sodă causti
că, 625 tone antidăunători, 
48 900 mp țesături, confecții în 
valoare de 18,7 milioane lei, în
călțăminte în valoare de 4 mili
oane lei etc. De la direcția ju
dețeană de statistică aflăm că, 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, industria Bacăului 
realizează o producție globală 
suplimentară în valoare de 490 
milioane lei.

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut colectivele de muncă de 
la Grupul industrial de petro
chimie Borzești, Grupul indus
trial de foraje și extracție a ți
țeiului Moinești, Fabrica de pos
tav Buhuși, Fabrica de confecții 
și Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului din 
Bacău.

TG. MUREȘ

Colectivul de oameni ai mun
cii de la Combinatul de îngră
șăminte azotoase Tg. Mureș 
a anunțat îndeplinirea sarcini
lor de plan ce-i reveneau pînă 
la sfirșitui acestei luni. Po
trivit datelor statistice, pînă 
acum unitatea a livrat econo
miei 22 000 tone îngrășăminte 
azotoase peste plan. S-au mai 
produs peste prevederile pla
nului 8 000 tone amoniac și 
600 000 mc oxigen tehnic. Față 
de planul la zi, s-a realizat o 
producție globală suplimentară 
în valoare de 28 milioane lei 
și 30 milioane lei la producția 
marfă.

CLUJ

Colectivul uzinei mecanice de 
material rulant „16 Februarie" 
din Cluj și-a îndeplinit planul 
anual al producției globale și 
marfă. S-a creat astfel posi
bilitatea ca . pînă la sfirșitui 
anului să se realizeze o produc
ție suplimentară de cel puțin 
35 milioane lei. Sarcinile anuale 
au fost îndeplinite și la princi
palele sortimente, astfel că pînă 
la 1 ianuarie se vor fabrica in 
plus 35 cazane „Manotehnica", 
5 cazane „Gama II”, lucrări de 
îmbunătățiri material rulant în 
valoare de peste 2,5 milioane 
lei. In bilanțul realizărilor a- 
cestui harnic colectiv se înscriu 
asimilarea în fabricație a peste 
600 de repere noi de piese și 
ansamble, precum și lucrări de 
autoutilări de circa 2 milioane 
lei. Preocupat de creșterea efi
cienței economice a producției, 
colectivul uzinei a depășit be
neficiile planificate cu 2,3 mi
lioane lei, a economisit oțel, 
bronz etc. prin reducerea con
sumurilor specifice, în valoare 
de peste 400 000 lei.
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Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Alteța- Sa regală, prințul 

Bernhard von Lippe - Biesterfeld, 
al Olandei

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, sîm- 
bătă după-amiază, la Palatul Con
siliului de Stat, pe Alteța-Sa re
gală, prințul Bernhard von Lippe- 
Biesterfeld, al Olandei, care se află 
într-o vizită prietenească în țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Emil Bodnaraș, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, George 
Elian, ambasadorul României în 
Olanda. A fost de față Pieter 
Veecken Putman-Cramer, ambasa
dorul Olandei la București- 

(Agerpres)

MESAJUL 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

colectivului Teatrului de Stat 

din Tg. Mureș
Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc cor

dial pentru scrisoarea pe care 
mi-ați trimis-o și pentru invita
ția de a lua parte la sărbători
rea împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea teatrului dumnea
voastră. împărtășesc din inimă 
bucuria și entuziasmul cu care 
aniversați acest eveniment și re
gret în mod sincer că timpul 
nu-mi permite să vin acum la 
Tîrgu-Mureș pentru a participa 
la sărbătoarea dumneavoastră.

în cei 25 de ani de activitate, 
Teatrul de Stat din Tg. Mureș — 
rod al politicii naționale marxist- 
leniniste a partidului și statului 
nostru, al preocupării pentru ri
dicarea economică și culturală a 
tuturor regiunilor țării — a adus 
o contribuție prețioasă la îmbo
gățirea vieții noastre artistice, la 
promovarea artei și culturii so
cialiste, la lărgirea orizontului 
spiritual al maselor și la educa
rea oamenilor muncii români, 
maghiari și de alte naționalități, 
în spiritul frăției și unității strin- 
se în lupta comună pentru în
florirea patriei — Republica So
cialistă România. Viața și activi
tatea colectivului dumneavoastră 
-r-- alcătuit din secțiile teatrale. în 
limbile română și maghiară — 
constituie o ilustrare grăitoare a 
conviețuirii frățești dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare, a colaborării lor 
strînse, în spiritul deplinei egali
tăți în drepturi, pentru progresul 
culturii noi a României, pentru 
prosperitatea materială ,și 'spiri
tuală a întregului nostru ‘poppr. 
Pentru activitatea rodnică pfe 
care ați desfășurat-o în acești 25 
de ani, doresc să vă adresez, la 
acest jubileu, cele mai calde feli
citări.

Această aniversare constituie, 
desigur, pentru dumneavoastră 
prilejul de a face atît un bilanț 
al realizărilor obținute, cît și a- 
naliza aprofundată a muncii des

fășurate, a sarcinilor mari și im
portante care vă stau în față, 
pentru a ridica pe un plan supe
rior întreaga activitate a teatru
lui, sporind necontenit prestigiul 
și rolul său în viața cultural-ar- 
tistică a țării noastre. Acest bi
lanț și această analiză au loc în 
condițiile adoptării recente de 
către plenara C.C. al P.C.R. a 
Programului de îmbunătățire a 
muncii ideologice, politice și cul
tural-educative. în spiritul aces
tui program, teatrul dumnea
voastră este chemat ca, ducînd 
mai departe tradițiile bune pe 
care și le-a creat, să devină o a- 
devărată tribună a promovării 
idealurilor nobile ale socialismu
lui și comunismului, a principi
ilor partidului nostru de dreptate 
și echitate socială, de egalitate 
deplină între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, cultivînd consecvent senti
mentele de prietenie frățească și 
indisolubilă între toți cei ce 
muncesc și trăiesc în patria noas
tră. Urez Teatrului de Stat din 
Tg. Mureș să devină un instru
ment tot mai activ de educație 
socialistă a maselor, de lărgire a 
orizontului lor de cultură, făcînd 
larg cunoscute valorile cultural- 
artistice de seamă ale patrimo
niului spiritual al poporului nos
tru — atît cele în limba română 
cît și cele în limba maghiară — 
marile realizări ale artei și cul
turii tuturor popoarelor. Sînt în
credințat că valorosul colectiv ar
tistic al teatrului va face totul 
pentru a-și îndeplini în cele mai 
bune condiții aceste înalte și no
bile îndatoriri, afirmîndu-se ast
fel tot mai pregnant în întreaga 
viață cultural-artistică a țării.

La această aniversare, vă do
resc, dragi tovarăși, mult succes 
în activitatea viitoare, satisfacții 
cît mai bogate în munca dum
neavoastră de creație, multă să
nătate și fericire în viața perso
nală.

CELUI DE-AL XXXU-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MAREA BRITANIE
LONDRA

Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor și al întregului popor român, Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră, dele
gați la cel de-al XXXII-lea Congres al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor muncii 
britanici, un cald salut frățesc și cele mai sincere urări de succes.

Oamenii muncii din România urmăresc cu profund interes și so
lidaritate activitatea Partidului Comunist din Marea Britanie, consa
crată împlinirii aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii, înfăptuirii uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, a forțelor de stînga în lupta pen
tru bunăstarea poporului britanic, pentru cauza socialismului.

Continuînd tradițiile internaționaliste ale clasei muncitoare brita
nice, partidul dumneavoastră se manifestă activ ca o forță a solidari
tății cu lupta popoarelor împotriva acțiunilor agresive ale imperialis
mului, colonialismului, neocolonialismului, pentru dreptul sacru al po
poarelor la libertate, independență națională, la progres social și pace, 
pentru securitate și colaborare internațională în Europa și în întreaga 
lume. Comuniștii români dau o înaltă prețuire activității Partidului 
Comunist din Marea Britanie pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, pentru o solidaritate activă și mi
litantă, pentru unitatea mișcării comuniste, pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste, ale internaționalismului proletar, independenței, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor partide, în
crederii și respectului reciproc, a- dreptului fiecărui partid de a-și hotărî 
de sine stătător politica internă și externă.

Sîntem bucuroși să constatăm că pe baza acestor principii se dez
voltă relațiile de prietenie tovărășească statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie și ne expri
măm speranța că ele se vor dezvolta și în viitor, în interesul întăririi 
prieteniei și colaborării între cele două popoare și țări ale noastre, al 
cauzei restabilirii unității mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, al tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
și în îndeplinirea hotărîrilor Congresului, în lupta ce o duceți pentru 
triumful idealurilor de democrație și socialism, independență națională 
și pace 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale V. V. GIRI
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Aflînd cu profundă întristare despre numeroasele victime omenești 

și marile pierderi materiale provocate recent de calamitățile naturale 
în statele Bihar și Orissa, vă adresez dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, populației afectate sincere sentimente de compasiune și 
simpatie și vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre familiilor 
îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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'FAPTUL 
'DIVERS
I 30 de nunti 1 - *
I mir-o zi

La Dăbuleni, comună așezată 
Ipe malul Dunării, în sudul ju

dețului Dolj, s-a înregistrat, în 
această toamnă, după ce s-au 

Istrîns roadele timpului, iar vi
nul a început să se limpezească, 
un adevărat record de... căsăto- 

Irii. Celor 5610 familii existente 
aici li s-au mai adăugat, în ul
timele luni, alte 92. Dintre a- 
cestea, 30 și-au sărbătorit mo- 

Imentul pornirii la drum dumi
nica trecută. A fost, după cum 
se vede, o zi plină de belșug 

Iși voie bună. Căci fiecare nuntă 
is-a desfășurat după datină, cu 
azimă caldă coaptă la țest, vin, 
țuică de prună, curcan la cup- 

Itor și nelipsitele sarmale. Și în 
ritmul cîntecului și jocului, în 
care dăbulenii sint meșteri ne- 

Iîntrecuți, nuntașii i-au felicitat 
pe tinerii căsătoriți, urîndu-le, 
după obiceiul strămoșesc, la 
mulți ani și multă fericire.

un procent care 
impune urgentarea

arăturilor de toamnă pentru

Pregătesc 
ceainicele

I

Dintre lucrările de bază care condiționează in cel 
mai înalt grad nivelul viitoarei recolte arăturile 
adinei de toamnă au un rol deosebit de important. 
In toate zonele țării se poate realiza un plus de 
producție prin executarea acestei lucrări. In Bă
răgan, spre exemplu, mai ales în condițiile unei 
primăveri cu precipitați» mai reduse, se apreciază 
că sporul de recoltă datorat arăturilor adinei de 
toamnă este de peste o tonă de porumb boabe la hec
tar sau de 7—10 tone sfeclă de zahăr. In comparație 
cu terenurile nearate, se realizează cîștiguri însem
nate și Ia celelalte culturi. Iată de ce, executarea a- 
cestei lucrări pe întreaga suprafață destinată cultu
rilor de primăvară reprezintă cea mai importantă 
acțiune de sezon in agricultură.

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor re
zultă că pină in ziua de 12 decembrie a.c. arăturile 
de toamnă au fost executate în proporție de aproape 
63 la sută din suprafața prevăzută. Această lucrare 
este avansată în cooperativele din județele Cluj, 
Gorj, Bistrița-Năsăud unde s-au arat 91—96 la sută 
din suprafețe. Totuși, in multe unități agricole nu 
se utilizează întreaga capacitate de lucru a trac
toarelor nici acum cînd ne aflăm la jumătatea lunii 
noiembrie. Din această cauză lucrările sint mult 
rămase în urmă în județele : Covasna. unde s-au 
arat numai 38 la sută din suprafețele destinate 
culturilor de primăvară, Harghita — 42 la sută.

Brașov — 44 Ia sută, Ialomița — 49 la sută, Teleor
man — 50 Ia sută etc. In aceste județe și in altele 
este necesar să se organizeze munca in schimburi 
prelungite sau în două schimburi pentru a utiliza 
întreaga capacitate de lucru a tractoarelor, pe în
treaga durată a zilei-lumină. In multe unități ară
turile întîrzie din cauză că nu a fost încă eliberat 
terenul de coceni, sfeclă de zahăr și alte produse 
care trebuie grabnic transportate și puse la adăpost 
de intemperii.

Pentru ea arăturile să contribuie cît mai mult la 
sporirea recoltelor de porumb, floarea-soarelui, car
tofi. sfeclă de zahăr și celelalte culturi de primă
vară este necesar ca specialiștii din fiecare unitate 
să dea indicații concrete privind mărirea adincimii 
arăturilor în funcție de propria experiență, de gro
simea stratului arabil etc. Pe terenurile mai grele 
sau podzolice efectuarea unei arături mai adinei, 
o dată la cîțlva ani, reprezintă un mijloc eficient 
de a contribui la realizarea unui plus de producție.

Una din preocupările de zi cu zi ale organelor și 
conduoerii unităților agricole, în această perioadă, 
trebuie să fie administrarea îngrășămintelor 
organice și a superfosfatului. Urgentarea arăturilor, 
utilizarea in acest scop a tuturor tractoarelor dispo
nibile, controlul direct în cîmp pentru a asigura 
calitatea acestei lucrări de bază reprezintă cerințe 
de prim ordin pentru a crea condiții optime viitoarei 
recolte.

M-am adresat între
prinderii de prestări 
servicii — sectorul I 
de încărcări-descăr- 
cărî, în vederea unei 
mutări. Mi s-a pre- 

. tins un aconto de 100 
. lei. Firește, m-am 
conformat. Dar sala
riatul care a luat banii 
i-a băgat într-un ser
tar, fără să-mi dea, în 
schimb, nici o chitan
ță. Numai la insisten
țele mele mi-a elibe
rat, în cele din urmă, 
un bon scris de mină, 
semnat indescifrabil.

— Duminica viitoa
re, la orele 12, vă tri
mitem acasă o echipă 
de încărcători și o 
mașină — mi-a spus 
el la plecare.

în ziua cind trebuia 
să 
Bujoreni 
prezentat, într-adevăr, 
trei oameni ca să-mi 
transporte lucrurile în 
noua 
două 
15, a

, ha.
care

mă mut în str.
25, s-au

au insistat să Ie plu
tesc și lor o sumă 
mult mai mare de bani 
detit cea prevăzută, 
în total 250 de lei, in 
afara acontului (!), iar 
pe deasupra să Ie cer
tific în scris că am 
fost bine servită ! Cert 
este că transportul 
mobilei m-a costat în 
total 550 de lei, aproa
pe dublu față de 
suma pe care trebuia 
s-o plătesc în mod 
normal.

Cum de este posi
bil ca oamenii să fie 
lăsați la discreția u- 
nor șoferi și încărcă
tori necinstiți, puși pe 
căpătuială, și a unor 
funcționari care înca
sează sume importan
te de bani fără să 
elibereze măcar chi
tanțe legale ?

Sfinxul
Oașului9

Pe virful Pietroasa din ver
santul vestic al muntelui Gutîi 
din Oaș, județul Satu Mare, la 
aproape 1100 m altitudine, se 
află un grup de stinci uriașe, 
dominate de un „sfinx” înalt de 
circa 25 m. Neglijat, în mod 
inexplicabil, aproape cu desă
vârșire de literatura de specia
litate, nemenționat în nici un 
ghid, „sfinxul Oașului”, cum 
este numit de localnici care 
știu de existența lui, străjuiește, 
grav și maiestuos, plaiurile din 
frumoasa Țară a Oașului. Nu 
mai puțin interesant este insă și 
drumul pină la această „statuie”, 
ieșită din munte, de-a lungul 
căruia se află o cascadă, o pește
ră de natură vulcanică și un iz
vor de ape minerale. Elemente 
suficiente, deci, pentru un viitor 
traseu turistic de mare atracție.

După încheierea însămînțării ce
realelor de toamnă, mecanizatorii 
din județul Ilfov au trecut la efec
tuarea arăturilor adinei. După mai 
bine de două săptămîni de cînd a în
ceput această lucrare au fost arate 
doar 62 230 ha din cele 197 577 ha pre
văzute. Unele unități sînt abia la în
ceputul executării acestei lucrări. 
Cooperativele agricole din raza con
siliilor intercooperatiste Angelești au 
efectuat arături doar pe 1050 ha din 
cele 3 811 ha cit au în plan, Vînătorii 
Mici pe 930 ha din 6 579 ha, Băneasa 
pe 1160 ha din 5 787 ha, Tărtășești 
pe 1 345 ha din 6 015 ha, ceea ce re
prezintă foarte puțin in comparație 
cu suprafața planificată. Cooperati
vele agricole dispun de 4 700 trac
toare, cu ajutorul cărora se pot ara 
minimum 10 000 ha pe zi. De ce nu 
se utilizează la întreaga capacitate 
forța mecanică din dotarea secțiilor 
de mecanizare, ce trebuie întreprins 
ea arăturile să se facă cît mai re
pede și pe toate suprafețele ? Iată, 
în acest sens, surprinse „în vîrful 
peniței" și în obiectivul aparatului de

fotografiat concluziile raidului efec
tuat in citeva unități.

în multe cooperative 'munca nu 
este temeinic organizată, nu se creea
ză front de lucru pentru. tractoare. 
Pretutindeni pe cîmp se află canti
tăți imense de coceni incă netăiați, 
sau așezați în glugi, în șiruri nesfir- 
șite.

Pe una din parcelele cooperativei 
agricole Frumușani, mecanizatorii 
Marin St. Bucur, Vasile Berceanu, 
Gheorghe Sandu și alții arau ultimele 
hectare. „Pentru mîine — ne spuneau 
ei — mai avem de arat circa 60 ha 
de teren, după care tractoarele vor 
intra în repaus forțat din lipsa tere
nului eliberat. într-adevăr, din cele 
873 ha cultivate cu porumb mai sînt 
de tăiat cocenii de pe 260 ha și de 
transportat de pe 320 ha. Nu-i de mi
rare deci că din 900 ha arături de 
toamnă planificate s-au realizat doar 
200. Președintele cooperativei — Du
mitru Nicolae — în Ioc să ia măsuri 
pentru a ieși din această situație a 
găsit „o soluție" pentru a ieși din 
impas. ..Cind vom termina de elibe-

Deranja
ment... dar 
nu telefonic

Locuind în comuna Aninoasa 
(Dîmbovița) Nicolae Tănăsoiu, 
președinte al cooperativei meș
teșugărești „Progresul" din Tîr- 
goviște, ținea foarte mult să-și 
instaleze un post telefonic la 
domiciliu. S-a interesat pe la 
unii și pe la alții și a aflat că, 
dată fiind distanța dintre Tir- 
goviște și Aninoasa, nu prea a- 
vea sorți de izbîndă. Dar N. T., 
fire întreprinzătoare, nu s-a lă
sat păgubaș. A întocmit o a- 
dresă din care rezulta că în A- 
ninoasa funcționează o unitate 
de deservire a cooperativei și, 
pe banii acesteia (7300 lei), i s-a 
instalat telefonul... acasă ! A- 
bonamentul lunar, inclusiv con
vorbirile adiționale, le plătea 
tot cooperativa. .Pină într-o zi, 
cînd s-a descoperit tărășenia. 
Acum, se pare că va pleca in
tr-un loc de unde nu va avea 
voie să telefoneze. Nici măcar 
pe banii lui.

Hoțul era 
paznicul

într-o noapte, de Ia bufetul 
„Cerna" din Teliuc (Hunedoara), 
a dispărut o butelie de aragaz. La 
locul faptei, nici o urmă. Toată 
lumea se mira. Se mira și Iosif 
Rusu, paznicul contractual care 
supraveghea sectorul respectiv. 
După un timp, din același loc, 
a mai dispărut încă o butelie. 
De data aceasta, I. R. n-a mai 
avut timp să se mai mire : bu
telia a fost găsită chiar Ia el a- 
casă, unde o dusese spre a o 
transforma, ca și pe cealaltă, în 
bani. Acum din paznic a ajuns... 
sub pază. De unde se vede că 
ulciorul — era să zicem bu
telia — nu merge de multe ori 
la apă.

Vaca s-a speriat degeaba : nici un cooperator n-a venit s-o tul
bure din pașnica ei îndeletnicire. După plecarea fotoreporterului 
și-a văzut liniștită de treabă. Pină cînd ? Este o întrebare la care 
ar trebui să răspundă conducerea cooperativei agricole Gruiu, ju
dețul Ilfov. Imagini asemănătoare se întîlnesc și în cooperativele 
agricole din Fierbinți, Moara Vlăsiei, Afumați, Stupinele și altele, 
unde cocenii se degradează în cîmp, iar tractoarele nu au sufi

cient front de lucru

rat terenul — ne spunea el — vom 
solicita tractoarele de la celelalte 
cooperative din raza stațiunii de me
canizare pentru a ne ajuta". Coope
rativa dispune' însă de suficiente 
tractoare pentru a executa arăturile 
cu forțe proprii pe toate, suprafețele. 
Pentru aceasta trebuie insă urgenta
tă ' eliberarea terenului.

Pe lingă lipsa frontului de lucru, o 
cauză esențială care duce la un ritm 
lent în executarea arăturilor o con
stituie folosirea incompletă a capaci
tății de lucru a tractoarelor din do
tarea secțiilor de mecanizare. La sec
ția de mecanizare Sinești se folosesc 
la arat numai 13 din cele 23 de trac
toare ale secției. Cu ritmul de lucru 
de aici ar mai fi nevoie de peste 30 
de zile pentru încheierea arăturilor. 
La cooperativa din Movilița, din 30 
de tractoare doar 14 se folosesc ia 
arat, iar Ia cea din Moara Vlăsiei, 
deși mai sînt de arat peste 900 de 
hectare, se utilizează în acest scop 
numai 18 din cele 35 de tractoare cite 
are secția de mecanizare.

Ziua în amiaza mare, la sediul sec
ției de mecanizare de la cooperativa 
din Gruiu se aflau aliniate „la um
bră" nu mai puțin de 15 tractoare — 
din cele 17 cite are în dotare. Șeful 
secției, Florea Crețulescu, a început 
să caute tot felul de justificări: „Pen
tru 7 tractoare nu avem tractoriști, 
vreo 3 sînt la reparații, iar pentru 
restul nu avem front de lucru la arat". 
Cooperativa din Gruiu mai are de e- 
fectuat arături pe mai bine de 500 de 
ha, dar acestea nu sint eliberate de 
coceni. De ce nu se eliberează aces
te terenuri ?. In .primul rind din cau
za lipsei de preocupare a consiliului 
de conducere ăl cooperativei pentru 
organizarea muncii și antrenarea tu
turor forțelor la această lucrare. în 
timp ce la Gruiu și alte comune în
vecinate ca Radovanu, Negoești, Cri
văț și altele se constată o slabă mo
bilizare de forțe la eliberatul tere
nului, iată că în marginea comunei 
Budești, situată în centrul localită
ților amintite, la ora 14,30 am găsit 
peste 300 de cooperatori așteptînd 
încă din noapte mașina cu butelii 
de aragaz. Din discuțiile avute cu 
unii din ei rezultă că această situa
ție se repetă zi de zi.

Timpul înaintat impune mobiliza
rea tuturor forțelor în fiecare coope
rativă agricolă pentru tăiatul și 
transportul cocenilor din cîmp, efec
tuarea arăturilor adinei1 pe toate su
prafețele planificate, înaintea sosirii 
timpului ploios, care duce la în- 
greunarea efectuării acestei. impor
tante lucrări.

Florea CEAUȘESCU
Aurel PAPABIUC

locuință. După 
ore, către orele 
apărut și mași- ' 
Șoferul, despre 
am aflat că nu 

aparține de unitatea 
căreia mă adresasem, 
ini-a pretins, fără nici 
o jenă, 200 de lei. 
Fiindcă aveam lucru
rile în stradă și înce
puse să și plouă, am 
fost nevoită să-i accept 
pretențiile. Aceasta, în 
pofida faptului că 
la întreprinderea de 
prestări servicii fuse
sem încredințată că 
voi plăti camionul cu 
24 de lei pe oră. La 
rîndul lor. încărcătorii

M. GIURGIUMAN
str. Visarion nr. 19
București

N. R.

La sectorul I de in- 
cărcări-descărcări al 
întreprinderii de pres
tări servicii am aflat 
că metoda „taxării" in 
prealabil a cetățenilor 
cu importante sume 
de bani, fără să li se 
elibereze chitanțe 
gale, constituie 
vechi „sistem <Jc 
cru“. Ion Meșniță, 
ful sectorului I 
treprinderea are 3 sec
toare), a încercat să

le- 
un 
lu- 
se- 
(In-

ne convingă, Ia înce
putul discuției, că ce
tățeanul nu achită nici 
un ban înainte, că 
normatorii întreprin
derii primesc comenzi 
șl numai după ce a- 
cestea sînt onorate se 
încasează costul lucră
rilor. în fața faptelor 
însă a recunoscut că, 
într-adevăr, „uneori 
se procedează și alt
fel...". Adică, oameni: 
vin la sector, 
bani buni (de regulă, 
cite 100 de lei) și pri
mesc, pe lingă asigu
rările unei deserviri 
prompte și civilizate, 
niște bonuri de mină 
cu semnături indesci
frabile, Nimeni nu 
mai controlează ce se 
întîmplă, iar cetățenii 
sînt serviți prompt... 
cu șoferi particulari (!), 
amenințări că li se 
lasă lucrurile in stradă, 
cereri suplimentare de 
bani etc., etc. Sistemul 
dăinuie, după cum 
ne-a spus chiar nor- 
matorul Vasile Moise, 
semnatarul bonului de 
mină dat reclamantei 
M. Giurgiuman, de 
ani și ard. de zile !

Direcția generală de 
gospodărie 
a C.P.M.B.
intervină 
atît pentru 
rea celor care se fac 
vinovați de perpetua
rea unui mod de lucru 
care încurajează ne
cinstea, cît și pentru 
curmarea deficiențelor 
din activitatea uni
tății.

achită

comunală 
trebuie să 
ntintîrziat, 
sancționa-

Pe marginea unui răspuns primit la redacție...

Ce/ rec/mM
se autocerceteazâ

La sfîrșitul lunii mai a.c., pe tind 
«e afla în concediu de odihnă în 
satul natal (Ercea, comuna Căză- 
nești, județul Mehedinți), Gheorghe 
D. Cioabă, salariat Ia o unitate din 
Reșița, a adresat redacției o scri
soare în care reliefa unele abateri 
săvlrșite de brigadierul silvic Ion 
Șchiopu și de pădurarul Petre Ju- 
ja, ambii de la ocolul silvic Stre- 
liaia. Scrisoarea a fost înaintată de 
către redacție, pentru cercetări, Ia 
1 iunie. Inspectoratului silvic Me
hedinți. Contrar normelor legale in 
vigoare, conducerea inspectoratului 
silvic a tărăgănat citeva luni re
zolvarea acestei scrisori. A fost ne
voie de o revenire din partea re
dacției pentru ca, în sfirșit, să se 
dispună efectuarea cercetărilor,.

Cum au fost făcute cercetările ? 
Cităm din procesul verbal de con
statare întocmit — și semnat — 
de... brigadierul silvic Ion Șchiopu 
— adică tocmai de cel reclamat — 
împreună cu secretarul Consiliului 
popular comunal Căzănești, proces 
verbal trimis redacției, la 12 octom
brie a.c., de către conducerea In
spectoratului silvic Mehedinți, 
drept răspuns la sesizarea aminti
tă : ...„Cioabă D. Gheorghe a făcut 
o reclamație în care a arătat că 
brigadierul silvic Șchiopu Ion și 
păd. (pădurarul — n.n.) Juja Petre 
au făcut anume abuzuri. Numitul 
Cioabă D. Gheorghe nu este acasă 
să ne arate în realitate cele scrise 
în reclamație. întrebînd pe tatăl 
său, Cioabă Dumitru, afirmă că 
femeia lui nu a fost la lucru în pă
durea pădurarului Juja Petre, ci a 
fost copilul său, care a primit 
suma de 40 lei de la casierul oco-

Tractoare „la umbră", lingă sediul secției de mecanizare de la
• cooperativa agricolă Gruiu, județul Ilfov. De ce ? Pentru că tere

nurile nu au fost încă eliberate de coceni

X ;

„Reteza-
Cineva

lului. în rest, cele scrise de copil 
(adică de reclamant — n.n.) nu cu
noaște. Față de cele constatate de 
noi, nu sînt reale cele scrise în 
reclamație..

Pentru care am încheiat prezen
tul proces-verbal, spre cele legale".

Ce conținea reclamația cu pri
cina 7 Autorul semnala, printre al
tele, că brigadierul Ion Șchiopu și 
pădurarul Petre Juja folosesc, în 
med abuziv, oameni din comună la 
diferite munci în pădure, fără a le 
plăti drepturile bănești cuvenite, 
umblă mai tot timpul în stare de 
ebrietate și că, la 24 mai a.c., fiind 
în această stare, brigadierul Ion 
Șchiopu l-a luat la bătaie pe recla
mant. In încheiere, autorul scriso
rii solicita să se facă o anchetă 
și să se ia măsurile corespunză
toare împotriva vinovațllor.

Nu cunoaștem dacă cele semna
late de reclamant în scrisoarea tri
misă sint întemeiate pină în amă
nunt. Acest lucru avea datoria să-l 
stabilească și să-l comunice la timp 
redacției inspectoratul silvic. Dar 
semnalăm încălcarea flagrantă a 
normelor legale de rezolvare a. 
scrisorilor, săvîrșită în cazul de 
față : tărăgănarea nepermisă a re
zolvării scrisorii și trimiterea cu 
mare întârziere a răspunsului (dacă 
ceea ce s-a primit șe poate numi 
răspuns) și — lucru mult mai grav 
— încredințarea scrisorii, pentru 
rezolvare, chiar celui reclamat. în 
aceste condiții, mai poate fi de mi
rare că din cercetări au fost „o- 
mise" tocmai acuzațiile aduse bri
gadierului . însărcinat să se auto- 
cerceteze ?

• Alexandru STROE

lovitură

București. Bufetul 
tul", ora 7 dimineața.
cere :

— Un ceai, vă rog.
Comanda cade ca o

de măciucă : personalul localu
lui face rapid un schimb de 
priviri, iar bufetiera are aerul 
că-și pierde respirația. O reac
ție de parcă ar fi fost cerute 
ouă de struț la tingire.

Mii de 
dreaptă ' 
rile lor 
călători 
Capitală 
șl unii, și

bucureșteni se în- 
dimineața spre locu- 

de muncă, mii de 
vin
cu .

r. __ , y. alții doresc ca, în dru
mul lor, să poată lua micul de
jun — un ceai, o cafea cu lapte, 
o gustare frugală. Dar cele cite
va unități care oferă micul de
jun nu fac față solicitărilor. 
Silvia Șerbănoiu, ospătară la 
bufetul „Lacto" de pe bulevar
dul Dinicu Golescu nr. 23—25, 
ne mărturisea că, între orele 6 
și 7, localul este asaltat de soli- 
citanți, în special navetiști și 
salariați din zona gării. Ne-am 
convins și noi de acest lucru, 
privind aglomerația de la bu
fetul expres din incinta Gării de 
Nord și de la birtul „Basarab" 
(care, între altele fie spus, 
marți, 9 noiembrie, la ora 6. 
nu avea ceai. Dar coordonato
rii alimentației publice, îndru
mătorii de prin birouri, oare 
cunosc situația ? Ei ce spun ?

— în curînd vom redeschide 
Un local, aflat în renovare, care 
va servi micul dejun. Vă asi
gur, însă, că în oricare altă uni
tate a întreprinderii noastre se 
poate servi, la cerere, micul de
jun, inclusiv un pahar de ceai 
sau o ceașcă de cafea cu lapte 
(Ștefan Nasta, locțiitorul direc
torului I.A.P.L. „Vulcan").

Iată, ne-am zis noi, îndrep- 
tîndu-ne spre prima unitate din 
subordinea I.A.P.L.-ului Vulcan, 
că totuși... Elanul ne-a fost însă 
tăiat de la prima încercare :

— Să vă fac un ceai ? ! — 
izbucnește în rîs chelnerul.

— Zău, rîdeți de noi ! — in
tervine altul.

— Luați altceva, 
omul bea țuică,

Am căutat să 
rerea conducerii 
ceasta privință.

— Noi nu putem să ne ținem 
de la centru, după fiecare. 
Deși în fiecare marți stringem 
șefii de unități, îi dădăcim, le 
predăm lecții, ti tot ce știu fac 
(C. Berbece, directorul T.A.P.L.).

Vasăzică, conducerea îi înva
ță, le predă chiar lecții, dar... 
ei nu vor să asculte !

Este inadmisibil ca într-un 
oraș cu o populație de aproape 
două milioane de oameni, cu 
un intens trafic de călători, cu 
o. afluență mare de turiști și 
vizitatori români sau străini, 
să nu poți servi micul dejun la 
oricare local de alimentație 
publică. Se apropie sezonul 
rece ; In localuri se curăță 
ceainicele, dar... pentru a se 
fierbe țuică sau vin ! Bucu- 
reștenii continuă totuși să crea
dă că se va găsi cineva să-i în
vețe și pe ospătari care e deo
sebirea dintre un ou de struț 
și un ceai cu lămiie.

mii de 
dimineața în 

diverse treburi ;

, dimineața 
nu ceai !
aflăm și pă- 
T.A.P.L. in a-

Emil MARINACHE

Intr-una din zilele trecute, 
conducătorul auto loan Pop a 
intrat cu o autobasculantă, pen
tru a fi încărcată cu piatră, in 
incinta carierei de la Poiana 
Ilvei (Bistrița Năsăud). A oprit 
motorul ?i, deodată, In urma 
unei explozii neașteptate, auto
basculanta a intrat pur și sim
plu in pămint: se prăvălise 
peste ea un bloc de piatră de 
aproximativ 15 tone ! Bineînțe
les, nu din cer. Sus, în masivul 
stincas, se efectuaseră tocmai 
atunci lucrări de pușcare. Doar 
printr-o minune șoferul a scă
pat cu viață. In schimb, pagu
bele se ridică, după primele

La cooperativa agricolă din Frumușani-lifov se ară din zori pină 
în noapte, în schimburi prelungite

Foto : S. Cristian
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evaluări, la circa 40 000 lei. Un 
accident pe care șeful de echipă 
Virgil Luca și artificierul Vio
rel Constantin puteau să-l evite 
foarte ușor dacă opreau ac
cesul in raza frontului de lu
cru pe timpul pușcării. Acum, 
neglijența o să-i coste scump.

Rubricâ redactata de j 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

I cw sprijinul corespondenților 
i „Scînteii".

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru co
pii. © „în suflet azi ni 
se-ntretaie frumos trecut, 
prezent și viitor** — repor
taj de la o adunare pionie
rească. & Cîntece pionierești, 
o Tolba cu scrisori. Poștaș : 
scriitorul Alecu Popovici. © 
Film serial : „Sebastian și 
secretul epavei**. Episodul 
„Cei care îl așteaptă pe Nar- 
val“.

10,00 Viața, satului, © Principiile 
eticii și echității socialiste — 
în viață. Ce înseamnă pentru 
voi munca (anchetă despre 
educarea tinerilor din sat în 
spiritul dragostei față de 
munca din agricultură). © 
Final de campanie : Arături 
pe ultimele suprafețe, efec
tuate cu răspundere și pri
cepere. © Creșterea venituri

lor reale ale țărănimii în pe
rioada 1971—1575. © în desene 
și catrene, © Program de 
muzică populară susținut de 
orchestra „Mezeșul44 a Con
siliului Sindical al județului 
Sălaj.

11,15 Oaspeți în sălile de concert. 
Orchestra simfonică de stat a 
Uniunii Sovietice, dirijor Ev
ghenii Svetlanov. In pro
gram : Musorgski-Șostako-
vici : Preludiu la opera 
„Hovanscina** Rahmaninov : 
Dansuri simfonice.

12,00 De strajă patriei.
12,30 Emisiune în limba maghiară.

• Idealul comunist al gîndi- 
rii și acțiunii : programul a- 
doptat de C.C. al P.C.R, în 
.Plenara din 3—5 noiembrie, 
a Pe drumurile cincinalului. 
Azi, județul Maramureș. © 
Teatrul de Stat din Tg. Mu
reș la 25 de ani. însemnări 
de Domokos Geza. © Repor
tajul săptămînii : Intelectua
lii satului — detașament ac
tiv al culturii de masă. Re
portaj din Valea Tîrnavei 
Mici. Realizatori : Labancz 
Frida și Adelman Alfred. Co
laboratori : Band! Dezso și 
Szabo Csaba. © Trei lieduri 
de Zeno Vancea în interpre

tarea • solistei Varga Piroșka. 
© Program pentru copii. 
POSTMERIDIAN.

13,55 Fotbal : România — Ceho
slovacia (Campionatul euro
pean). Transmisiune directă 
de la Stadionul „23 August**.

15.50 Magazin. Din sumar : © A- 
tenție, apă rea ! — reportaj 
despre C. Harpalete, preșe
dintele C.A.P. din comuna 
Brădeanu. © Urmașii lui Ion 
Odoabă — fragment multise
cular descoperit în satul 
Odobești, jud. Bacău. © Iti
nerar european : Italia (în 
studio criticul de artă Dan 
Hăulică). © Cronos în pa
puci — interpret Ion Lucian.

16.50 Film serial pentru tineret : 
Planeta giganților**.

17,40 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean. Partici
pă : corul sindicatului învă- 
țămint Ploiești, jud. Praho
va, dirijor Marcela Drăgan ; 
corul de femei al Casei de 
cultură din Titu, jud. Dîmbo
vița, dirijor Gheorghe Carp: 
corul de cameră al Casei de 
cultură din Sibiu, dirijor 
Doru Constantiniu ; corul 
,,Gh. Dima“ al Casei de cul
tură din Brașov, dirijor Cor
nel Arion. Transmisiuni di

recte din București și Bra
șov.

13 45 Finala turneului internațio
nal de handbal masculin 
(Trofeul Carpați) Transmisiu
ne directă din Sala sportu
rilor de la Galați. în pauză, 
la ora 19,15 — 1001 de seri. 

20,00 Telejurnalul de seară.
20,30 Reportajul săptămînii : „Lo

tru — noiembrie 1971** de 
loan Grigorescu.

20,45 Film artistic : „Mal presus 
decît aurul*4 cu Garry 
Cooper, Maria Schell. Pre
mieră pe țară.

22,SO Telejurnalul de noapte. 
• Sport.
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20,00 Reîntîinire cu eroi îndrăgiți 
din basme : Căluțul cocoșat 
20,30 Film serial : „Cavalerul 
d’Harmenthal*4 — episodul 
„Fiica delfinului*4 cu Alain 
Pralon, Clâire Vemet.

21.15 Teatru liric TV : „Prinț și 
cerșetor** — balet de L. Pro- 
feta după ' romanul lui Mark 
Twain (selecțiuni).

22.15 Buletin de știxd.
22,20 Săptămîna culturală bucu- 

reșteană. Prezintă Victor 
Frunză.

I

I 

ț
I

l

ț
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cinema
© Vis de dragoste : SCALA — 10; 
13,15; 16,30; 20.
© Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Oliver (ambele serii — ecran 
lat) : PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 20, 
CAPITOL — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30.
© Scoate-ți pălăria cînd săruți ; 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
© Mihai Viteazul : CENTRAL — 
10; 14,30; 19.
© Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20.
© Cortul roșu : DOINA — 16;
19.30.
• Castanele sînt hune : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
© Așteptarea : LIRA —• 15,30; 18;
20.15.
© Romeo și Julleta : LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
© Piața Roșie ; AURORA — 9; 12; 
16; 19,30.
© Steaua de tinichea : VICTORIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 17,45; 20. 
© Lampa lui Aladln : TIMPURI 
NOI — 9—17,30 în continuare.
© Program de documentare ro
mânești ; TIMPURI NOI — 19,15— 
20,30 în continuare.
© Ritmuri spaniole : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45.
© N-am cîntat niciodată pentru 
tata : MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Rigoletto — 10; 12; 14,15; Hoții 
de biciclete — 16,30; 18,45, Calul de 
fier — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
© Vinovatul este în casă : TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
© Asediul : VITAN — 16; 18; 20. 
© Floarea de cactus : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15;
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Săptămîna nebunilor: PACEA.
— 15,45; 18; 20.
© Aeroportul : BUCEGI — 10; 1G;
19.15, FLOREASCA — 15,30; 19.
© Povestirile lui Hoffmann ; 
ARTA — 15; 17,45; 20,15.
© Articolul 420 : DRUMUL «ARII
— 16; 19,30.
© Voi sări din nou peste băl
toace î BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15. 
© Pe Donul liniștit (seriile I, II) : 
COSMOS — 15; 19.
© Tick, Tick, Tick : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.

© Șansa : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
© Sunetul muzicii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.
© Cromwell ; POPULAR — 16; 19. 
© Brigada Diverse în alertă : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
© Cermen : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
© Omul orchestră : VIITORUL — 
16; 18; 20.
© Motodrama : VOLGA — 9,13; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Floarea-soarelui ; MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
© Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
© Parada circului : MOȘILOR — 
16; 18; 20.
© O floare și doi grădinari : FLA
CĂRA — 9; 12,15; 15.30; 19.

teatre
© Filarmonica de Stat „George 
Enescu4* (Ateneul Român) : Ciclul : 
Concerte educative pentru elevii 
liceelor din Capitală. Concert sim
fonic — 11.
© Teatrul de Operetă : Se mărită 
fetele — 10,20; Plutașul de pe 
Bistrița — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale*4 (sala Comedia) : Take, lanke 
și Cadîr — 10,30; Becket — 20; 
(sala Studio) : Moartea ultimului 
golan — 10,30; Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 15,30: Părinții te
ribili — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra44 (sala din str. Alex. Sahia) 
Play Strindberg — 10,30; Domni
șoara de Belle-Isle — 20.
© Teatrul de Comedie : Nicnic — 
10,30; Alcor și Mona — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; O 
lună la țară — 19,30; (sala Stu
dio) : Gaițele — 16; Viziuni fla
mande — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 11; Vrăjitoarea
— 19,30.
© Teatrul Giulești : Secunda 58
— 10; Freddy — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cind revolverele 
tac — 10 și 19,30; (Ia Sala Pala
tului) : Paradisul revistei — 10 și 
19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase*4 (sala .Șavoy) : Vox Boema
— 19,30; (saia Victoria, : Sonatul 
Lunii — 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă*4 : Cinci 
săptămîni în balcon — 10; Cara- 
giale, o soacră și... alții — 16.
© Studioul „Casandra*4 ; Șeful 
sectorului suflete — 20.
© Ansamblul „Rapsodia română* î 
Legendă și dor — 19,30.
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Adeziune unanimă la programul adoptat 

de plenara Comitetului Central al P. C. R.
în numele comuniștilor, al oameni

lor muncii, organizația județeană 
Constanța a Partidului Comunist 
Român își exprimă totala adeziune, 
satisfacția legitimă pentru inestima
bilul tezaur de idei, teze și conclu
zii practice pe care le conține expu
nerea prezentată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la înalta tribună a ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Comuniștii 
și, împreună cu ei, toți ceilalți mun
citori, țărani și intelectuali constăn- 
țeni, văd în acest vast și laborios 
document marxist-leninist un au
tentic cod al educației partinice, al 
modului de a munci și trăi în chip 
comunist, programul ideologic al 
partidului pentru etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Pe baza propunerilor dumnea
voastră, adoptate de Comitetul Exe
cutiv al Comi
tetului Central 
al Partidului Co
munist Român în 
luna iulie, care 
au fost dezbătute 
pe larg în orga
nizațiile de par
tid, de către toți 
oamenii muncii 
din județ, am 
trecut practic la 
o serie întreagă 
de măsuri și, 
încă de pe acum, într-o se
rie întreagă de sectoare acestea au 
început să prindă viață. Ne dăm 
seama că acesta este numai începu
tul, că din amplul program prezentat 
de dumneavoastră și aprobat în 
unanimitate de plenară se desprind 
sarcini mărețe, de perspectivă, pen
tru a căror îndeplinire vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu înalt simț de răs
pundere, cu combativitate militantă, 
pasiune și fermitate revoluționară. 
Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort, să dăruim întreaga ener
gie și putere de muncă traducerii 
în viață a politicii marxist-leniniste 
a partidului, a programului Partidu
lui Comunist Român, a hotărîrilor 
adoptate de plenara Comitetului 
Central.

Bogată sinteză a teoriei și practi
cii revoluționare, strălucită funda
mentare științifică a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, programul adoptat de plena
ra C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
constituie o contribuție de seamă la 
dezvoltarea și îmbogățirea gîndirii 
marxiste contemporane, reprezintă un 
veritabil cod al educației partinice, 
al modului de a trăi și munci în 
chip comunist — se arată în telegra
ma Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R. S-au evidențiat și de această 
dată patriotismul înflăcărat ce vă ca
racterizează, principialitatea, fermita
tea și spiritul de dăruire ce-1 dove
diți în aplicarea liniei politice stabi
lite de către cel de-al X-lea Congres 
al partidului. Documentele adoptate 
de plenară constituie pentru organe
le și organizațiile de partid, pentru 
toți oamenii muncii din județul Bo
toșani un îndreptar de neprețuită 
valoare teoretică și practică. Acțio
năm cu hotărâre pentru creșterea 
conștiinței socialiste și a responsabi
lității fiecărui comunist, a celorlalți 
oameni ai muncii, pentru promova
rea fermă a principiilor eticii și 
echității socialiste. Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația județeană de partid Boto
șani este hotărîtă să-și dedice întrea
ga capacitate și putere de muncă 
înfăptuirii înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, întăririi 
și înfloririi continue a scumpei noas
tre patrii.

In măsurile adoptate de conduce
rea partidului în luna iulie, precum 
și în recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului — se arată în 
telegrama Comitetului județean Să
laj al P.C.R. — noi vedem docu

mente programatice care conțin teze 
și idei de o inestimabilă valoare 
principială și practică, a căror me
nire nobilă este de a modela con
știința omului, de a cultiva tot ceea 
ce este mai omenesc în el: cinstea, 
omenia și corectitudinea, pasiunea 
revoluționară, devotamentul nestră
mutat față de socialism și comu
nism. Pentru noi, programul adoptat 
de conducerea partidului va fi far și 
călăuză în acțiune. Vă asigurăm și 
cu acest prilej, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți locuitorii 
Sălajului, în frunte cu comuniștii, 
sînt pătrunși de înalta răspundere ce 
le revine pe linia înfăptuirii neabă
tute în viață a politicii științifice, 
marxist-leniniste, a partidului și sta
tului nostru. Urmînd neabătut pil- 
duitoarea și neobosita dumnea
voastră activitate, organizația jude
țeană de partid, toți membrii săi, 
vor munci cu un înalt spirit de răs

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

pundere, cu pasiune și fermitate 
revoluționară pentru creșterea forței 
educative a întregii noastre activități, 
pentru a forma un om nou, multi
lateral dezvoltat, în stare să ridice 
România pe culmile însorite ale co
munismului.

Prețioasele indicații date de dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie o luminoasă 
călăuză, un imbold de dăruire în 
activitatea comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor de pe aceste meleaguri, 
pentru înfăptuirea neabătută a mă
rețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te — se spune între altele. în tele
grama Comitetului județean Buzău 
al P.C.R. Vă asigurăm, scumpe to
varășe secretar general, că muncind 
și trăind în chip comunist, așa cum 
ne îndeamnă documentele recentei 
plenare, vom face ca principiile eti
cii și echității socialiste șă triumfe 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale. Sîntem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru a da 
viață sarcinilor izvorîte din docu
mentele Congresului al X-lea pri
vind dezvoltarea economică și socia
lă a țării, pentru perfecționarea cu
noașterii, studierea atentă a feno
menelor sociale, în vederea promor 
vării ■ nestingherite a noului, comba
terii cu intransigență comunistă a 
tuturor manifestărilor negative. Vom 
milita cu consecvență pentru ca cin
stea, corectitudinea, principialitatea, 
responsabilitatea față de sarcinile 
încredințate să devină trăsături de
finitorii pentru toți cetățenii județu
lui nostru.

în telegrama biroului Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. se spune, 
între altele : Vă adresăm cu acest 
prilej, stimate tovarășe secretar ge
neral, mulțumirile noastre profunde 
pentru rolul remarcabil pe care 
l-ați avut în elaborarea și funda
mentarea măsurilor de ridicare la 
un nivel iot mai înalt a întregii 
activități politico-ideologice de edu
care marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor celor ce mun
cesc pe pămîntul liber și indepen
dent al României socialiste, care 
răspund în cel mai înalt grad ne
cesităților reale ale vieții noastre, 
oferă soluțiile cerute de actuala 
etapă, acționînd asupra factorilor 
care garantează mersul nostru îna
inte. Hotărîrile adoptate în acest 
scop reprezintă pentru noi, munci
torii, țăranii cooperatori, toți locui

torii județului Brăila, o înflăcărată 
chemare la dăruire și mai hotărîtă 
pentru aplicarea neabătută a obiec
tivelor Congresului al X-lea al par
tidului. Ca urmare a acțiunilor în
treprinse pentru creșterea conștiin
ței oamenilor muncii, a întăririi dis
ciplinei în muncă, a combaterii in
transigente a unor lipsuri ce se mai 
manifestă în activitatea noastră, am 
reușit, coordonînd toate aceste efor
turi, să realizăm depășirea produc
ției globale industriale pe primele 
10 luni ale anului curent cu 201 mi
lioane lei, iar producția-marfă cu 
222 milioane lei. Rezultate bune am 
obținut în agricultură, precum și în 
celelalte sectoare de activitate. în
credințăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid Brăila nu va 
precupeți nici un efort, va face to
tul pentru traducerea în viață a aces

tui program me
nit să ducă la 
creșterea con
științei socialis
te, la întărirea 
spiritului parti
nic, militant, a 
exigenței comu
niste a oameni
lor muncii din 
județul nostru, 
în vederea spo
ririi contribuției 
lor la înflorirea 

și prosperitatea scumpei noastre 
patrii.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Tulcea au urmărit cu deo
sebit interes desfășurarea lucrărilor 
recentei Plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și își exprimă totala adeziune față 
de conținutul expunerii dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, document programatic de 
importanță excepțională pentru des
tinele partidului, ale națiunii noas
tre socialiste, model de analiză crea
toare, pătrunsă de un puternic spi
rit revoluționar, care reflectă grija 
pe care o poartă partidul, în frunte 
cu dumneavoastră, pentru rezolva
rea tuturor problemelor ce le kidică 
opera de edificare a societății noas
tre socialiste multilateral dezvoltate 
— se spune în telegrama Comitetu
lui județean Tulcea al P.C.R. 
Călăuziți de istoricele hotărîri ale ple
narei Comitetului Central, vom ac
ționa ferm și neabătut pentru îmbu
nătățirea activității politico-ideolo
gice și cultural-educative ce o des
fășoară organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești din ju
dețul nostru pentru cultivarea și dez
voltarea sentimentelor de dragoste 
și stimă față de partid și patria so
cialistă, față de tradițiile revoluțio
nare ale clasei muncitoare, față de 
ceea ce poporul român a făurit și 
făurește prin munca și talentul său. 
Vom face ca fiecare activist de par
tid, de stat și din economie, ■ fiecare 
comunist să fie un propagandist în
flăcărat al ideologiei și politicii par
tidului nostru, să contribuie la pro-v 
pagarea în rîndul oamenilor muncii 
a programului partidului, să-i mobi
lizeze la înfăptuirea marilor sarcini 
ce ne stau în față în actuala etapă.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci eu 
înalt simț de răspundere, cu pasiu
ne și fermitate revoluționară pentru 
ca întreaga activitate politico-educa- 
tivă să contribuie la afirmarea prin
cipiilor eticii și echității socialiste 
și comuniste, la cultivarea trăsături
lor morale proprii omului nou al so
cietății noastre, fiind pe deplin con
vinși că ridicarea României socia
liste pe culmile cele mai înalte ale 
civilizației și progresului nu poate fi 
decît opera milioanelor de oameni 
ai muncii care, înfăptuind cu deplină 
încredere și profund devotament 
politica marxist-leninistă a Parti
dului Comunist Român, își făuresc 
în mod conștient propriul lor viitor, 
viitorul comunist al patriei noastre.

de întrfebăfi 
și răspunsuri
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PESPRE CIMCIKAL

Pentru perfecționarea 
exercitării actului 

de conducere

Ce laturi calitative noi comportă 

g @ valorificarea resurselor naturale 
® aie subsolului țării?

Propunerile tovarășului Nicol ie 
Ceaușescu din iulie 1971 s-au concre
tizat în urma hotărîrii recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R. — precedată 
de o amplă dezbatere publică — 
Intr-un vast și complex program de 
acțiune a partidului nostru, program 
de o înaltă ținută teoretică marxist- 
leninistă, document programatic în 
opera de edificare a patriei socia
liste. Tezele . secretarului general al 
partidului, cuvîntările rostite, Expu
nerea la plenara Comitetului Cen
tral corespund unor observații și si
tuații reale, pe care, prin specificul 
funcției și muncii- mele, le-am cu
noscut de-a lungul a aproape patru
zeci de ani de activitate ca militar. 
Dar nu la viața ostășească vreau să 
mă refer în cele ce urmează.

Cum bine se știe, în anii de 
după Eliberare, partidul a desfășurat 
o intensă activitate politică și edu
cativă. asigurînd formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste în rîn- 
durile clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității. Dar nu toți oa
menii și-au însușit în egală măsu
ră _ — firesc, din motive deopotrivă 
obiective și subiective — tot ceea ce 
partidul a oferit ca învățătură des
pre natură și societate, despre con
cepția sa politică și morală. Ca ur
mare, se impune în mod necesar ca 
munca politică și educativă să so 
desfășoare diferențiat. ,

în această ordine de idei, a deter
minării exacte a eforturilor educati
ve, cred că trebuie vizate și obiecti
ve care privesc nu numai individul, 
ci și modul de acțiune și de viață al 
colectivului în care muncește. Spun 
aceasta întrucît am observat că în 
unele colective de muncă lipsește 
coeziunea necesară, indispensabilă 
pentru însumarea eforturilor indivi
duale spre a se realiza sarcinile în
tregului colectiv. Mi se pare că a- 
semenea situații se creează îndeosebi 
atunci cînd oamenii nu sînt indivi
dual cunoscuți de către conducătorul 
colectivului, începînd chiar de la 
colectivele mai mici. Mă refer aici 
nu numai la cunoașterea omului in 
felul cum el se manifestă în orele 
de muncă, ci la cunoașterea lui și 
în relațiile, nevoile și manifestările 
din afara orelor de program. Dacă 
prin structura generală a țării — 
politică, economică, socială și mora
lă — contradicțiile antagonice au 
dispărut, fiecare om al muncii a ră
mas totuși cuprins uneori de con
tradicțiile gîndirii sale personale sau 
ale vieții familiale, care -îl pot in
fluența direct și n'egativ în randa
mentul calitativ și cantitativ al mun
cii pe care o prestează. Pentru a- 
ceasta, omul trebuie să fie cunoscut 
și ajutat — atunci cînd este vorba 
de pretenții justificate, legale, mora
le și umane.

Așa cum consideră partidul nostru, 
exercitarea actului de conducere, de 
la cel mai mic colectiv în sus, im
plică, pentru comuniștii promovați 
în aceste munci, formarea unei serii 
de atitudini și calități, absolut obli- 
gatprii pentru un conducător : cu
noașterea profundă, multilaterală a 
oamenilor din colectiv, obligația de 
a fi ferm, drept și sincer în rapor
turile cu ei, în spirit de umanitate, 
dar și atitudine critică și autocritică 
etc. Mai presus de toate, însă, con
ducătorul este, desigur, dhemat să 
facă dovada conștiinței sale socia
liste înaintate, a dragostei sale fier
binți pentru patria socialistă, expri
mată prin abnegație, devotament, 
cinste și curaj în toate împrejurările 
vieții.

în legătură cu punerea în prac
tică a măsurilor care decurg din 
Expunerea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, menite să asigure ea ac
tivitatea pe întregul front al edu
cației să se desfășoare organizat, cu 
operativitate aș dori ca, pornind de 
la experiența mea, să fac unele su
gestii :

1) desfășurarea organizată a acti
vității pe întregul front al educației 
presupune, după părerea mea, sta
bilirea unei tematici în care să se 
concretizeze toată gama obiectivelor 
ce sînt necesare să intre în progra
mul de educație, care să fie dezvol
tate și aplicate prin expuneri teore
tice, pentru lămurirea noțiunilor ca 
și prin constatări practice. Rîndurile

"de față nu-și propun, bineînțeles, 
să schițeze nici măcar sumar o ase
menea tematică. îmi permit să su
gerez însă că ea ar trebui să scoată 
pregnant în evidență — mai ales 
pentru generațiile tinere — că toate 
condițiile lor de învățătură și trai, 
viața oamenilor muncii în continuă 
îmbunătățire, punerea în valoare a 
bogățiilor țării, tot ce apare nou 
în țara noastră în continuă dezvol
tare este destinat de partid ferici
rii poporului — și, de asemenea, că 
aceste realizări, n-au picat din cer, 
ci au fost realizate prin munca și 
jertfa a zeci de mii de oameni.-

2) Exercitarea actului de condu
cere implică, după opinia mea, o se
rie întreagă de factori care se cer 
respectați cu scrupulozitate. Astfel, 
un conducător de.colectiv pentru a-și 
exercita cn succes atribuțiile ar tre
bui :

— să-și cunoască bine oamenii din 
colectiv sub toate aspectele : profe
sional, politic, moral, social;

— să creeze coeziunea necesară în 
colectivul respectiv ;

— să facă dovada că posedă pe 
deplin cunoștințele profesionale ne
cesare, că este un bun psiholog, că 
știe să controleze și să îndrume oa
menii săi t să fie ferm, drept și sin
cer în raporturile cu ei; să le aplice 
după regulile echității recompense și 
sancțiuni, să fie însuflețit de spirit 
de, umanitate, să fie critic și auto
critic. să nu reacționeze negativ cînd 
est.e criticat, iar. mai presus de 
toate, să degaje conștiința și patrio
tismul care-1 stăpînesc. constituind 
prin manifestarea tuturor acestor 
însușiri un exemplu viu, vrednic de 
urmat d" către colaboratorii săi ;

— să fie combativ și să insufle 
acest spirit colaboratorilor săi ;

— să formeze și să mențină disci
plina în colectiv, o disciplină liber 
consimțită : ■ .....

— să aibă intuiție politică și s-o 
folosească "U eficiență în împreju
rările care o impun ;

— să nu comită în nici un fel și 
sub nici o formă acte de favoritism, 
abuzuri și nici să le tolereze la alții ;

— să nu se înconjoare de oameni 
care să-l aduleze, care să-i spună 
numai „lucruri plăcute" și să-i as
cundă neajunsurile, să urmărească 
doar că să fie „agreabili" ca să nu-1 
indispună :

— în orice împrejurări mai grele 
ale muncii și ocupației sale, con
ducătorul trebuie să-și păstreze cal
mul și liniștea, să facă aprecieri 
reale, să ia măsurile cele mai po
trivite care se impun.

— în sfîrșit, pentru a conchide, 
subliniez esențialul : a porni, în orice 
decizie, de la politica partidului, de 
la interesele societății, de la legile 
și reglementările de stat care ex
primă cerințele și aspirațiile între
gului popor în mersul nostru mereu 
înainte pe calea socialismului.

N. CAMBREA
■ general colonel în rezervâ

Pentru a asigura realizarea prevederilor planului cincinal în do
meniul producției globale industriale, INDUSTRIA MINIERA ȘI PE
TROLIERA VOR EXTRAGE DIN SUBSOLUL ȚARII O CANTITATE 
BRUTA DE 399 MILIOANE TONE DE COMBUSTIBIL ȘI 115 MILI
OANE TONE DE MINEREURI DE FIER, NEFEROASE ȘI DE SUB
STANȚE NEMETALIFERE. Necesitățile economiei naționale vor fi 
acoperite integral la un număr mare de materii prime șl combustibili 
minerali, urmînd să se apeleze, în continuare, la importuri de mine
reuri de fier și neferoase, de cărbuni cocsificabili, pentru care rezer
vele țării noastre sînt mai limitate.

Cerințele mult sporite de materii prime și combustibili ale econo
miei, potențialul mai redus de rezerve de care dispunem la unele sub
stanțe minerale, sarcina de a diminua cît mai mult importurile, cum 
și unele posibilități oferite de tehnica modernă în procesul de extracție 
și de preparare fac necesară și posibilă punerea în valoare a unor 
zăcăminte cu conținuturi mai sărace in elemente utile, condiții mai 
grele de exploatare sau volume reduse de rezerve, precum șl a unor 
substanțe noi, nevalorificate în trecut. Ținind seama de toate acestea, 
prevederile planului cincinal reflectă accentul pus pe adîncirca unor 
numeroase laturi calitative în valorificarea resurselor naturale din 
subsolul țării.

O primă latură o constituie DEZVOLTAREA CU PRECĂDERE A 
EXTRACȚIEI LA SUBSTANȚELE MINERALE CARE AU UN POTEN
ȚIAL MAI RIDICAT DE RESURSE ȘI A CĂROR UTILIZARE ECO
NOMISEȘTE ALTE MATERII PRIME CU REZERVE LIMITATE ȘI 
CARE POT DOBINDI O VALORIFICARE SUPERIOARA PRIN IN
DUSTRIALIZARE. Ilustrativ în acest sens este faptul că producția de 
cărbune sporește, față de cincinalul anterior, cu peste 87 milioane tone, 
adică practic se dublează, ceea ce permite creșterea ponderii cărbuni
lor în balanța de energie primară — de la 18,7 la sută în 1970, la 22,3 
la sută in 1975. Numai prin creșterea consumului de cărbune in pro
ducția de energie electrică și termică, se economisesc circa 17 milioane 
tone convenționale de combustibili superiori — gaz metan, produse pe
troliere — care, prin chimizare, măresc producția de bunuri materiale 
cu 20 miliarde Iei.

Altă latură privește CREȘTEREA EXTRACȚIE! LA PRODUSELE 
MAI INTENS SOLICITATE ȘI LA CARE SE FAC IMPORTURI. Spre 
exemplu, livrînd siderurgiei cărbune spălat pentru cocs, cu 1,3 milioane 
tone mai mult ca în cincinalul trecut, scad importurile cu 238 milioane 
lei valută. Crește, de asemenea, producția de plumb, cupru și zinc în 
concentrate, cu un echivalent de 497 milioane lei valută, prin dezvol
tarea extracției de minereuri, perfecționarea tehnologiilor de preparare 
și valorificarea cenușilor de pirită. Prin introducerea unor procedee 
tehnologice noi, se vor valorifica mai multe metale rare, cum sînt mo
libdenul. germaniul, indiul, wolframul și titanul, elemente de mare 
importanță în metalurgia modernă, iar ca rezultat al intensificării lu
crărilor de cercetare geologică și tehnologică, se va pune în valoare 
zacamîntul de mercur de Ia Sîntimbru. în același scop, o dezvoltare 
importantă va căpăta producția de antracit, grafit, caolin șl de alte 
sortimente.

Un accent aparte se pune, în actualul cincinal, pe VALORIFICA
REA PRODUSELOR LA EXPORT. Prin folosirea mai bună a capa
cităților existente, îmbunătățirea calității produselor și a activității de 
comerț exterior, producția de sare, talc, barită, bentonită, feldspat și 
altele destinată exportului crește față de cincinalul precedent de 2.2 
ori. La sare, bunăoară, exportul este cu 1,8 milioane tone mai mare, 
aportul suplimentar de devize fiind de 86 milioane Iei valută.

Cu o tot mai mare insistență se urmărește REALIZAREA DE' PRO
DUSE CU UN GRAD MAI RIDICAT DE PRELUCRARE, DIVERSIFI-j 
CATE SORTIMENTAL, ceea ce asigură o eficiență economică sporiți \ 
atit la producători, cît și la beneficiari. Planul cincinal prevede ma- \ 
jorarea apreciabilă a producției de cărbune'pentru cocs și semicocs, de ' 
brichete, metale rare, de produse nemetalifere superioare calitativ, a 
căror valoare pe tonă se amplifică de 5—20 ori. în egală măsură, se 
are în vedere SPORIREA EXTRACȚIEI LA SORTIMENTELE MI
NIERE REALIZATE CU O PRODUCTIVITATE A MUNCII RIDI
CATA ȘI COSTURI SCĂZUTE. Iată, în acest sens, un exemplu : produc
ția de lignit extrasă din exploatări „la zi" este cu circa 23 milioane tone 
mai mare ca în cincinalul trecut, Ia care se obțin economii Ia prețui 
de cost față de subteran de 2.3 miliarde Iei. Prin exploatări „la zi" și 
cu efecte economice importante se realizează și cea mai mare parte a 
producției de substanțe nemetalifere.

In acești ani se vor desfășura acțiuni de mare amploare pentru pu
nerea în valoare a unor substanțe' și zăcăminte noi, cu importante 
efecte pentru creșterea, în perspectivă, a bazei de materii prime mine
rale. Se are în vedere valorificarea șisturilor bituminoase și banatitelor 
cuprifere din Banat, a sulfului din Munții Căliman, bauxitelor silicioase, 
argilelor aluminoase. cenușilor de la termocentrale, ca și a altor resurse 
secundare.

înfăptuirea programului amintit este strîns legată de DESFĂȘU
RAREA UNEI INTENSE ACTIVITĂȚI GEOLOGICE, căreia i s-au alo
cat fonduri de 16,3 miliarde lei, scontîndu-se punerea în evidență de 
rezerve mai mari decit cele ce vor fi extrase în actualul cincinal. Sar
cinile mari, cantitative și calitative, ce ne stau în față vor putea fi 
îndeplinite în condiții optime, datorită măsurilor de organizare luate 
în ultimii ani, prin care s-a asigurat o coordonare unitară a industriei 
extractive și cercetării geologice și legarea mai strinsă a geologici de 
teren șl de necesitățile producției.

Prof. univ. dr. lng. Bujor ALMAȘAN 
___________________________________ y

Omul din fața noastră este obișnuit mai curînd cu cifrele sau no
țiunile tehnice; ne așteptam ca, într-o măsură, tema anchetei noas
tre să-1 surprindă.

Dar nu ! In viața oamenilor noștri — fie ei cadre cu sarcini de con
ducere sau personal nemijlocit productiv — noțiuni ca demnitatea, 
onoarea, cinstea, dreptatea și multe altele au intrat în circuitul obiș
nuit al activității cotidiene, au căpătat „drepturi egale" cu noțiunile 
și categoriile de ordin tehnic sau economic, dobîndind o consistență 
și forță deosebită, ca idei cu valoare organizatoare, dinamică.

Iulie și noiembrie : 
două trepte ale con

cordanței dintre 
cuvînt și acțiune
Ne aflăm în biroul direc

torului general de la „Clu- 
jana“, celebra fabrică de 
încălțăminte care este acum 
pionul principal al centralei 
industriale respective, cen
trală reprezentînd o pro
ducție anuală de peste 
3 milioane perechi încălță
minte.

— Omul clădește o casă 
sau confecționează un o- 
biect — ne spune tov. 
Gheorghe Mărinceanu, di
rectorul general, conform cu 
un plan, o intenție, un con
cept care există în mintea 
sa. Planul existent în minte 
te ajută să-ți modelezi ac
țiunile, le face să convear
gă, le dă putere. în viața e- 
conomică, noi am avut o 
seamă de concepte mai mult 
sau mai puțin clare. Plenara 
din 3—5 noiembrie, care a 
adoptat marele program de 
educație comunistă elabo
rat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul 
Central, de întregul partid, 
reprezintă întețirea unei 
tendințe binefăcătoare, les
ne de observat încă 
de Ia Congresul IX și 
apoi la Congresul X. în 
ce constă această ten
dință ? Pe scurt, ea dă no
țiunilor spirituale întreaga 
valoare pe care o au în 
ichii poporului, le asigură 
i calitate superioară. Ar 
l fost de . neconceput să 
mstruiești o viață nouă 
Iră să ții seama de senti- 
ente, valori și noțiuni cum 

fi onoarea, demnitatea, 

cmstea, omenia. Dacă ele nu 
sînt organic integrate siste
mului nostru de valori — 
gîndirii marxiste, umanis
mului socialist — atunci 
vor fi folosite în alt sens 
ideologic, pentru alte inte
rese, căpătînd un înțeles 
strimt, vetust. Sentimentele 
urnesc munții. Pentru că 
m-ați întrebat de demnita
te, cine nu știe ce forță 
reprezintă în viața poporu
lui sentimentul demnității 
naționale ! în același sens, 
la scara individuală — a 
cetățeanului, a omului so
cietății socialisto — senti
mentul nu este doar senti
ment, ci și concept organi
zator.

Directorul e întrerupt de 
un colaborator care a pă
truns în birou și încearcă 
să-i șoptească ceva la u- 
reche.

— Spune tare 1
Dar colaboratorul se stră- 

duie să găsească unghiul 
favorabil către ureche. Tov. 
Mărinceanu îl întrerupe :

— Nu mă interesează ! Să 
se aplice legea !

N-a ridicat glasul, dar ce
lălalt ă și ieșit din birou, 
parcă suflat afară de forța 
cuvintelor.

— Dar ce s-a întîmplat ? 
întrebăm noi.

— Mai nimic, ca rezultat. 
„Pile", presiuni nedem
ne. Ani de zile am fost 
bătut la cap — pe bună 
dreptate — să nu fac an
gajări in unele munci der 
cît pe baza testării științi
fice a aptitudinilor. Acum-, 
cîțiva din cei ce ne cereau 
tfestări sînt supărati că niș
te rude sau protejați ai lor 
au căzut la probe.

Directorul general ne pri
vește țintă și adaugă :

— Cel mai mare merit 
al cuvîntărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu stă în 
puterea cu care ne sădește 
convingerea că ni se cere 
într-adevăr — fiecăruia la 
nivelul său — să aplicăm 
întocmai, în spiritul lor, 

Dialoguri 
despre demnitate

cele ce spun • documentele 
de partid, să respectăm con
cordanța dintre vorbă și 
faptă. Demnitatea are ca 
una din componente aceas
tă concordanță a practicii cu 
teoria, carele o piatră un
ghiulară a gîndirii mar
xiste. Fiecare am pornit 
în tinerețe cu un capital 
de principii, de intransi
gență și demnitate. Viața 
însă te roade pe la colțuri, 
te mai cheamă la compro
mis, să mai „reduci din 
preț". A-ți păstra intact po
tențialul moral e o proble
mă de durată, de putere, o 
chestiune de conștiință ; 
nici un decret nu poate 
suplini aci tăria individu
lui, dar — și mă întorc la 
marele program adoptat 

de plenara Comitetului, 
Central — niciodată conș
tiința fiecăruia dintre noi 
n-a primit un îndemn atit 
de puternic spre păstrarea 
și amplificarea calităților 
morale și spirituale.

— Cum verificăm aceste 
calități ?

— Firește, în practica 
socială. Nu ajunge părerea 
pe care o ai despre tine 
însuți. De pildă, a ține la 
demnitatea ta sau a celor
lalți e în fond același lu
cru, dacă ești lucid ; pentru 
că degeaba umblă „demn" 
(țanțoș) un director sub 
nasul căruia se fură sau se 

petrec alte fapte nedemne, 
tot astfel cum degeaba se 
simte demn în „forul in
terior” un comunist care 
se teme să critice, atunci 
cînd vede în juru-i ilegali
tăți și abuzuri, și care se 
învăluie în indiferența pe 
care o condamna atit de 
legitim secretarul general 
al partidului. Demnitatea 
socialistă acționează ambi
valent, reflectă relația in- 
divid-societate „dus-intors”. 
cu alte cuvinte reflectă și 
felul cum privește individul 
societatea, dar și, obiectiv, 
ținuta și activitatea reală a 
insului, felul cum e apre
ciat de cei din jur, de so
cietate. Demnitatea nu ți-o 
poate împrumuta altcineva, 
dar nici nu ți-o poți lua 
singur, cu forța.

Un cod moral înte
meiat pe adevăruri 

trăite
— M-am bucurat văzind 

cît de amănunțit și lim
pede tratează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu proble
mele relațiilor dintre oa
menii societății socialiste 
— ne-a spus, la Baia Mare, 
tovarășul Alexandru Otavă. 
Eu lucrez la Săsar, în mină. 
Sînt maistru. Am destui 
ani în meseria asta, ca să 
vă zic : mineritul nu e nu
mai o problemă de mine
rale, și pămînt, și steril, și 

ciocane, dar e și de nervi,’ 
de suflet, de psihologie. 
Minerii sînt cam zgomotoși, 
sînt oameni foarte hotăriți 
în manifestările lor, iar 
munca lor dură nu Ie-a 
tocit deloc sensibilitatea. 
Dacă v-aș spune că sini 
sensibili ca niște prima
done poate veți zimbi, dar 
orice șef de echipă știe că 
așa e. De ce amintesc asta? 
Pentru că, după părerea 
mea, în toate meseriile, de 
la primadonă pînă la mi
ner, oamenii nu-s mașini, 
au suflet, iar munca în 
economie este în primul 
rînd o muncă printre oa
meni ; trebuie să știi cum 
să-i iei, ca să scoți rezul
tate, iar expunerea la ple
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este pentru noi 

un izvor de multe învă
țăminte, trebuie să fie în
vățată — vă rog să subli
mați, învățată — de către 
fiecare comunist;

— Tocmai despre această 
muncă printre oameni vo
iam să vă întrebăm, pe te
meiul experienței dv. din 
mina Săsar.

Tovarășul Otavă, care a 
fost prevenit dinainte asu
pra „ordinii de zi" a discu
ției noastre, scoate un car
nețel în care și-a notat cî- 
teva extrase din documen
tele recente ale plenarei.

— Foarte bine a interve
nit plenara cînd a arătat 

că, în relația mea cu cei
lalți, demnitatea trebuie să 
mi-o consolidez eu, ca șef, 
prin felul cum lucrez, că 
nu mi-e garantată' numai 
prin funcție. Ba chiar mai 
mult, nu ajunge să dau u- 
nui om o indicație justă ; 
trebuie să-I mișc, adică să 
fac cuvintele să ajungă la 
inima lui. Cum ? Să-l cu
nosc, să-i cunosc pînă și 
straița, să știu ce și-a a- 
lus de mîncare, cum tră
iește.

— Aș vrea să nu ne de
părtăm de temă.

— Asta spun ; că trebuie 
să te apropii de om. Că. 
adică, dacă ești aproape de 
el, nu-ți scade demnitatea. 
Eu găsesc că aici e un e- 
chilibru : unii maiștri în
țeleg că trebuie să te „a* 

proprii" pînă lucrezi cot la 
cot cu muncitorul, alții, 
dimpotrivă, își țin nasul 
pe sus. Eu cred că autori
tatea ta, ca șef, se arată 
atunci cînd n-ai nevoie de 
sancțiuni administrative — 
decît în cazuri foarte rare, 
de excepție. Cred că dem
nitatea îți cere, de aseme
nea, să fii sincer în rapor
turile cu ceilalți. Cîteodată, 
îți vine unul cu o cerere im
posibil de satisfăcut. Nu e 
demn să duci omul cu ză
hărelul, sau să-l minți că 
tu ai fi de acord și că altul 
ar fi contra. Demnitate și 
calificare : mi se pare ne
demn să te ascunzi dacă 
nu știi ceva. Te faci de rîs. 
Ești mult mai demn de res
pect dacă spui : „Asta nu 
știu. Cum e asta ? Ce în
seamnă asta ?“ Toți savan- 
ții întreabă pînă Ia adinei 
bătrînețe. Sînt profesori 
care învață cîte ceva de la 
elevi. Demnitatea cetățea
nului se manifestă în pri
mul rînd în felul cum pri
vește și respectă în prac
tică interesele colectivului. 
Unii se mai reped cu inte
resul personal. Nu e nimic 
rău în interesul personal. 
Lipsa stă numai în așe
zare : trebuie, de fapt, 
să pui întîi interesul gene
ral. inclusiv interesele uni
tății colectivului, și abia 
apoi să vii cu interesul tău; 
așa e demn. Cred că presa 
n-ar trebui' să se mărgi
nească la combaterea bac
șișului propriu-zis, ci să ia 
în primire și pe unii maiș
tri — ca să nu vorbesc de 
oameni mai cu greutate în 
întreprinderi — care se 
lasă cinstiți și „tratați" de 
oamenii din subordine, 
în așa fel îneît mi
nerii nu mai lucrează 
serios sub mîna lor. Apoi, 
respectul față de oamenii 
din subordinea mea. Față 
de superiori mie mi-e ușor 
să am respect ; mi-am pro
mis însă mie însumi să nu 
uit de unde am plecat. O 
problemă de cultivare a 
demnității mi se pare 
aprecierea omului: adică, 

să apreciez la vreme 
tot ce face el bun, ca să-1 
ajut să construiască în min
tea lui o imagine bună 
despre el. Să se străduiască 
să corespundă acestei ima
gini. Dacă toată ziua nu
mai îl beștelesc, poate pînă 
la urmă o să-1 conving și 
pe el că e un netrebnic.

— în rezumat, care vi se 
pare problema cea mai de 
seamă a demnității ?

— N-aș putea face rezu
mate. dar cred că demnita
tea începe cu împlinirea 
datoriei : să-ți faci bine 
munca, să-ți îndeplinești 
îndatoririle în societate și 
familie.

Florica Brcban, cîștigă- 
toarea mai multor con
cursuri de bună deservire, 
a cîștigat în Baia Mare și 
renumele unei vînzătoare 
model.

— Cred că temelia rela
țiilor între membrii socie
tății socialiste stă în atitu
dinea lor față de avutul 
obștesc, față de interesul 
obștesc, față de colectivi
tate. Necinstea, furtul, to
lerarea lipsurilor care lo
vesc în interesele poporu
lui, neglijența, delăsarea, 
complicitatea cu oamenii 
necinstiți sau chiar și pasi
vitatea față de ei n-au ce 
căuta în relațiile dintre 
membrii societății socialis
te. Aș ține să adaug, poate 
și datorită specificului 
muncii mele, că afară de 
sectorul producției, în so
cietatea noastră se dezvol
tă tot mai mult și sectorul 
așa-ziselor servicii, al ser
virii publicului, căruia
partidul nostru îi acordă 
o însemnătate din ce în ce 
mai mare. Bineînțeles că 
și aici trebuie înrădăci
nată cinstea, cea mai stric
tă cinste. Trebuie să com
batem iluzia înșelătoare că 
a lucra în domeniul servi
rii publicului. înseamnă a-i 
face „servicii", în sensul de 
hatîruri sau favoruri. Eu 
servesc pe alții, îmi 
dau osteneala, și înțe
leg ca atunci cînd merg la 
ghișeul unei instituții pu

blice, în autobuz sau ori
unde este vorba de servi
ciul public să fiu tratată 
cu atenție și respect. Mi-e 
rușine cînd intră un client 
în magazin și cînd colege 
de-ale mele stau de vorbă 
între ele. La cooperative 
de reparație sau în alte 
locuri întîlnești funcționari 
care discută la infinit în
tre ei, neglijînd cetățenii 
pe care sînt obligați să-i 
servească. Cred că ar tre
bui stabilită — mai bine 
zis statuată — regula de 
politețe că vizitatorul, mai 
precis clientul, trebuie să 
aibă prioritate. Sînt poate 
amănunte, dar se integrea
ză și ele în demnitatea pe 
care le-o acordăm altora șl, 
implicit, nouă înșine. Rolul 
principal rămîne acela al 
simțului de răspundere și 
devotament față de colecti
vitate.

★
Mulțumind tovarășilor 

Mărinceanu, Otavă și Bre- 
ban, îi rugăm pe toți cei
lalți care au răspuns la 
ancheta noastră despre 
demnitatea socialistă, ca 
și pe cititori, să țină sea
ma de spațiul fatalmente 
limitat, față de amploarea 
problemei. Nici Roma, 
zice-se. nu s-a clădit în
tr-o singură zi.

De pe acum, însă, se 
pot face două constatări. 
Plenara din 3—5 noiem
brie și întreaga acțiune ce 
a precedat-o, încă din iu
lie, au mărit extraordi
nar interesul oamenilor 
pentru zone imense ale 
realității noastre, ale rela
țiilor dintre membrii so
cietății socialiste. Iar în 
privința demnității socia
liste — tema anchetei de 
față — deși fațetele pro
blemei sînt departe de a fl 
fost toate explorate, mie
zul se străvede mereu : 
demnitatea se cioplește nu 
în fața oglinzii, ci pe cîm- 
pul muncii devotate pen
tru binele colectivității so
cialiste.

Sergiu FARCAȘAN
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Ce esfe Lotrul?
Ce a fost? 
Ce va fi ?

A fost o tainiță de fru
museți aproape necunoscute, 
împărăția de piatră a țării Lo- 
viștei, labirint de poteci prea 
puțin umblate, rezervație natu
rală a sălbăticiunilor, bîrlog al 
lotrilor și al haiducilor oploșiți 
prin ascunzișurile munților, 
locuri rămase intacte de la înce
putul lumii, ținut închis în sine 
ca o inexpugnabilă cetate des
făcută doar în înălțimi către 
zborul vulturilor. Lotrul, în 
semnificația pe care o acordăm 
astăzi acestui cuvînt, n-are tre
cut, ci numai prezent și viitor. 
Trecutul său este eminamente 
geologic, margine a „țării de 
margine", ținut aproape inacce
sibil, străbătut doar de poteci 
șăltărețe pe hirjoana firelor de 
apă botezate cu nume de basm: 
Inșiratele, Apa spînzurată, 
Rîul Șoimilor...

Prezentul 7 Imaginațl-vă că 
priviți din zborul păsării mun
ții și văile de pe 
o întindere de opt 
mii de kilometri 
pătrați, clteva zeci 
de munți și o sută 
de rîuri și pîrîuri 
— pentru a nu le 
socotit decît pe ace
lea ale căror nume 
au vreo Implicație 
in actuala epopeea 
Lotrului. Drumuri 
proaspete, crude 
incă, mirosind a 
trotil, șerpuind pe 
veraanți, cățărîn- 
du-se pieptiș către 
creste, esoaladind 
culmi, căi de acces 
pe care hărțile de 
mare circulație 
n-au apucat Încă 
să le consemneze. 
Și mal imagina- 
ți-vă ceea ce nu pu
teți vedea la supra
față, și anume lu
mea subterană a Lotrului, zeci 
de kilometri de tunele și aduc- 
țluni forțate care, puse cap la 
cap, ar acoperi distanța dintre 
Rîmnicu-Vîlcea și București. A- 
poi, mutați-vă privirile în viito
rul apropiat, de peste numai doi 
sau trei ani, cînd pe locurile 
acestea se va așterne din nou 
liniștea, dar o altă liniște, dife
rită de ‘cea milenar adormită de 
pină acum...

Lucrarea oamenilor va fi fost 
terminată și în urma ei ne va 
rămîne cea mal puternică hi
drocentrală de pe apele interi
oare ale României, cu o forță de 
500 000 kW, adică mai mult 
decît Bicazul și Argeșul la un 
loc. Pentru aceasta, apele între
gului bazin hidrografic al Lo
trului vor fi captate, rîuri și 
pîrîuri își vor schimba cursul 
după vrerea omului și se vor 
aduna în lacuri de acumulare 
de unde vor fi împinse prin tu
nele și prăvălite în turbinele u- 
zinei subterane de la Ciunget. 
La baraj se va muta din loc un 
munte întreg, patru milioane 
metri cubi de rocă, alte două 
milioane de metri cubi vor fi 
scoase din subteran, și un mi
lion de metri cubi de pămint și 

■ steril vor forma excavațiile de 
suprafață. în adîncurile munți
lor, pe galeriile de aducțiune, Ia 
„castel" și uzină 6au la con
strucțiile de pe sol se toarnă 
peste un milion de metri cubi 
de beton, folosindu-se șapte mi
lioane de kilograme de blindaj 
și douăsprezece milioane kilo
grame de echipament tehnic. 
Totul însumează efortul uman 
a DOUĂZECI DE MILIOANE 
DE OAMENI-ZILE MUNCĂ, 
ca șl cînd întreaga suflare ro
mânească, de la mic la mare, 
ar munci aici, intr-un front con
centrat la un singur șantier, o 
zi... în realitate, muncesc în me
die 9 000 de oameni, timp de 
2 500 de zile. Acesta e Lotrul. 
Despre el nu se poate vorbi fără 
valori de ordinul milioanelor.

Pentru a-1 localiza pe hartă, 
porniți din punctul in care Lo
trul vine să sporească cu apele 
lui ființa Oltului și urcați mun
ții în evantai, pină în Făgăraș, 
Paring și Culmea Căpățînii. Ra
mificațiile apelor vă vor apărea 
ca nervurile unor gigantice 
frunze gravitînd spre valea 
lui care face din numele 
identitatea acestor locuri, 
proporții, prin amploare, 
dimensiunile șl diversitatea 
strutțiilor, acest vast

țialul examen de la Corbeni- 
Argeș. Cînd am atacat Porțile 
de Fier pentru a înfăptui mul- 
tidecenarul vis al captării colo
salei energii pe care o deținea 
Dunărea, aveam în urma noastră 
o experiență devenită clasică. 
Pentru declanșarea vastelor o- 
perațiuni de pe Lotru era ne
voie de tot ce ne oferise aceas
tă temeinică școală. Căci, 
originalitatea concepției, 
îndrăzneala proiectului și 
complexitatea execuției, 
trul rămîne un unicat.

Pornind de la Voineasa — 
cartierul general al marelui 
șantier — stațiune montană clă
dită pe un promontoriu înălțat 
pe malul sting al Lotrului, un 
drum șerpuitor de peste 30 km. 
este pus să străbată distanța 
pînă la stațiunea 
Alba, unul dintre 
torești colțuri de 
la barajul care va 
în viitorul lac de 
Vidra. 350 milioane metri cubi, 
la 1300 metri altitudine. Și 
pentru că Lotrul singur n-ar 
putea face față volumului de 
apă necesar puternicei uzine de 
la Ciunget, 84 de afluenți ai a-

prin 
prin 
prin 
Lo-

alpină Puni
cele mai pi- 
țară, suind 
strînge apele 

acumulare

eî, oameni care au pornit de la 
Bicaz și s-au regăsit Întotdeau
na acolo unde țara deschidea o 
nouă bătălie a energiilor.

Poate că aceasta este cea mai 
interesantă caracteristică a Lo
trului, eclipsînd prin forța ei as
pectul plin de senzațional teh
nic al construcției însăși : pe opt 
mii de kilometri pătrați, trecind 
peste frontierele a patru județe, 
lucrînd mai mult pe sub munți 
decît la suprafață, mii de oa
meni, zeci de detașamente ale 
muncii, cu eroii lor, cu persona
litățile lor pregnant reliefate, cu 
detașamentele lor de comuniști 
aflați mereu in fruntea acțiuni
lor, în convergența către un țel 
unic — realizarea edificiului de 
pe Lotru la termenii propuși de 
actualul cincinal.

— Cum să fie 7 Simplu. Veri
ficarea permanentă, ca să ai 
somnul liniștit... Eu dacă n-aud 
o zi o pușcătură in tunel, noap
tea nu pot dormi...

Și al patrulea 

fel de stmca

Feri-baci, inima 
vrăjiră

Oricine l-ar cunoaște pa o- 
mul acesta s-ar îndrăgosti de 
el. Este o sfidare a ceea ce 
ne-am obișnuit să denumim 
convențional „bătrînețe", intru-

EPOPEEA
LOTRULUI

cestui rîu sînt captați și colec
tați în alte două lacuri de acu
mulare. Un aparent paradox : 
din aceste lacuri, apa va fi 
înălțată cu ajutorul pompelor la 
200 metri înălțime, de unde va 
fi lăsată să se prăbușească prin- 
tr-o conductă forțată de la 800 
de metri înălțime.

— Aceasta este una dintre 
cele mai interesante caracteris
tici ale construcției de pe Lotru 
— ne spune inginerul Gheorghe 
Cocoș, directorul general al șan
tierului. La pomparea apelor 
vom folosi energie „deșeu", sur
plus de producție din sistemul 
energetic național, pentru a da 
energie „de vîrf“, de patru ori 
mai prețioasă decît cea cheltui
tă de noi.

Cvadrigenar, cu părul brumat 
prematur, cu o față adolescen
tină pe care vîntul și aerul tare 
al înălțimilor i-au suflat-o par
că cu argint vechi, omul acesta 
cu ton și voce de comandant de 
oștiri este, ca majoritatea con
structorilor de pe Lotru, produ
sul Bicazului, al Argeșului și al 
Porților de Fier. Căci aceasta 
este cartea de vizită a celor mai 
mulți oameni veniți aici. Bio
grafiile lor au atîtea puncte co
mune incit, întrebați ce au făcut 
pînă aici, îți răspund la unison: 
Bicaz, Argeș, Porțile de Fier.

Sentimentul 
familiei

rîu- 
său 

Prin 
prin 
con- 

șantier 
stă mărturie a forței actualului 
plan cincinal — treaptă defini
torie în evoluția României pe 
drumul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Un aparent 
paradox

materie 
mare

In
de
în spațiul 
s-a pronunțat
Aspru, colțuros

deMal lntii, 
lidrocentrale 
.ere, instalate 
pato-dunărean, 
euvlntul Bicaz.
ca o scăpărătură de cremene, 
icest cuvînt simbolizează nu nu
na! gigantica construcție de pe 
31strița, ci, totodată, școala de 
inceput a hidroenergeticienilor 
români, ridicată la amploarea 
marilor edificii ale socialismu
lui. Apoi a fost cascada de hi
drocentrale de sub Bicaz : Pîn- 
gărați, Vaduri, Piatra Neamț, cel 
doi Roznovi, trepte către esen-

Cred că, pe un șantier, senti
mentul familiei 
prețioasă cucerire 
nilor. Oameni care 
părtășit aceeași soartă, care au 
luptat cu aceleași greutăți și au 
trăit aceleași bucurii și izbînzi 
— torent de energie umană me
reu în mișcare, cu acțiunile per
fect sincronizate de spiritul răs
punderii colective — aceasta 
este fizionomia constructorilor 
de pe Lotru. S-au cunoscut de 
tineri. în anii de pionierat din 
branșa lor, au trăit în comun, 
și-au povestit viețile, dragoste
le, au jucat pe la nunțile celor 
ce și-au întemeiat cămine, au 
făcut Copii și s-au regăsit în
totdeauna pe frontul șantierelor. 
Ceea ce altădată era o trăsătu
ră obiectivă a șantierelor noas
tre — eterogenitatea construc
torilor - s-a transformat înțr-o 
caracteristică a colectivităților 
umane : omogenitatea. Acest 
salt calitativ conține elemente 
de conștiință, de comportament, 
de atitudine față de muncă și 
de răspundere care ar putea 
constitui obiectul de studiu plin 
de revelații pentru o psihologie 
socială a societății românești 
contemporane.

Procesul a permis reliefarea 
personalităților, evidențierea 
unor individualități capabile să 
antreneze și să mobilizeze colec
tivități întregi, eroi fără pos
tură eroică, lipsiți de infatuare, 
dar conștienți de plenitudinea 
vieții lor și a celor ce îi urmea
ză. Printre aceștia se află Pa
vel Oțet cu ortacii săi (plecat 
astăzi pe șantierul de la Someș), 
Kamenitzer Soly, șeful șantie
rului baraj, Ion Gicoveanu, se
cretarul comitetului de partid 
de pe același șantier, Tarța Mi
hai, inginerul-șef de la Petrl- 
manu, inginerul Dinescu, șe
ful șantierului uzină, Feri-baci, 
inginerul topometrist de la Ru- 
dăreasa, și alte zeci și sute ca

este cea mai 
a oame- 
au îm-

chlpare a tinereții perpetue. A- 
ceeași carte de vizită : Bicaz, 
Argeș, Porțile de Fier. Prin 
munții aceștia și-a pierdut nu
mele și pronumele, care o 
mai fi figurînd pe undeva prin 
scripte, căci toată lumea nu-1 
știe decît de „Feri-baci". Șaizeci 
și unu de ani, barbă colilie, 
frunte pleșuvită, ochi de copil 
cu colțurile în mii de crețuri 
fine că ai omului care știe să 
rîdă, trup viguros, mîini sculp
tate parcă de Rodin, o voce pli
nă de blîndețe și o lungă expe
riență de viață. Cînd încep să-l 
„bombardez" cu întrebări, măr- 
turisindu-i intenția de a scrie 
despre el, îmi răspunde net :

— Scrie matale despre ăi ti
neri, avem aici băieți tot unul 
și unul, și unii care trebuie să 
devină așa ceva I Aceștia ar tre
bui să fie eroii reportajului du- 
mitale, nu eu.

— Dar dacă le-ați vorbi lor, 
ce le-ați spune 7

— Că tinerețea, ca și viața, li 
este dată omului o singură dată. 
Fiecare zi trebuie trăită in așa 
fel, incit, privind in urmă, nici
odată să nu-ți fie rușine de .ce 
ai făcut... Nu eu sint primul 
care spun asta, cred că am ci
tit-o pa undeva... Și le-aș mai 
spune un lucru : Să-și descoperi 
din timp vocația. Să nu aștepte 
să le-o descopere alții, căci s-ar 
putea să fie păcăliți.

— N-ați fi vrut să faceți alt
ceva în viață 7 Credeți că aveați 
o anumită vocație pentru topo
metrie ?

— Aveam vocație pentru ori
ce mi-ar fi permis să bat mun
ții, să-i scotocesc pe dinăuntru, 
să-t măsor și să mă măsor cu 
ei. Nu, nu cred că aș fi vrut să 
fac altceva. Am doi copii, unul 
este student la hidraulică, la 
Timișoara, altul, o fată de 20 de 
ani, se pregătește să dea la ar
hitectură. Cred că și-au desco
perit singuri vocația, dar pen
tru asta i-am purtat după mine 
pe toate șantierele pe unde am 
lucrat. Cu fiul meu am făcut 
un pariu : că la Cumpăna To- 
pologului, la un tunel de 7 635,32 
metri, nu vom avea o deviație 
mai mare de un centimetru. 
Cind am străpuns, măsurătorile 
de precizie au arătat că nu de- 
viasem decît șapte milimetri, 
înțelegeți acum cum se lucrează 
aici 7 Șapte milimetri, la peste 
șapte kilometri de tunel! Este 
comparabil cu mersul unui ceas 
electronic care dă o aproxima
ție de o secundă la un secol 1 
Pentru asta trebuie să ai mi- 
neri-artificieri, armatori și beto- 
niști care să lucreze cu o pre
cizie de bijutieri. Să-ți spună 
mai bine prietenul meu Tarci- 
niu Năstase, sau Tică, cum îi 
spunem noi, că are un nume 
cam ciudat, el este miner-arti- 
ficier și lucrăm de ani de zile 
alături...

Curiozitatea reporterului 
obligă să întrebe mai întîi 
ciudățenia numelui.

— Tarciniu 7 Așa a vrut 
tarul. Era ziua sfintului din 
lendar cind s-a dus tata să
înscrie la primăria satului. Așa 
erau botezați toți. Eu am venit 
pe lume de sfintul Tarciniu, și 
Tarciniu am rămas.

— Aveți copii 7
— Șase. Le-am pus la toți nu

me de-ale noastre, românești.
— Șl cum e cu cel șapte mi

limetri ?

Somnul pe un șantier este 
Întotdeauna profund, în ciu
da permanentei vibrații 
care o simți din 
pămîntului. Pentru 
forțelor, el nu este 
important decît munca, 
printr-un tacit consens 
clipa „stingerii", ai impresia că 
pînă și Lotrul calcă pe vîrfuri. 
Numai șantierul nu doarme. în 
străfundurile munților, tunelele 
înaintează într-o nestăvilită o- 
fensivă, în cavitatea din »tîn- 
că a uzinei din subteran, pe 
care te simți tentat s-o ase
meni cu o catedrală, lucrul con
tinuă sub lumina reflectoarelor, 
la baraj, „șoferii iadului" pe 
„Belazurile" lor — gigantice 

basculante cu tn- 
cărcătură de a- 

" proape trei vagoa
ne — străpung în
tunericul cu faru
rile pachldermiloi 
de oțel care fac să 
tremure drumurile. 
Cu barajul său, 
Lotrul devine din 
nou un unicat. Pen
tru prima dată la 
noi în țară se rea
lizează în astfel de 
proporții un baraj 
fără beton, numai 
smrocamente, stîn- 
că smulsă din piep- 
ții Carpaților, ar
gilă compactă ui 
pietriș.

— Aici avem trei 
feluri de stîncă, îmi 
spune maistrul Ma
rin Barac, și fie
care „lucrează" du
pă constituția ei.

— Ba există și al patrulea fel 
de stincă — adaugă Ion Gico
veanu, secretarul de partid de 
'a baraj.

— Care 7
— Cea umană... Asta 

mează.
— De cîți ani lucrați 

tel de șantiere 7
- De 20. Pot 

trecut prin toate 
țării.

— Șl familiile 
tră 7 Soțiile 7

— Sint cu noi.
Barac, și a mea, 'sint sudorițe.

— Muncă pentru femei 7
— Mai mult decît pentru băr

bați. Este ca și cînd ar 
cu oțel.

— Și cît cîștigă 7
— Păi, scot în jur 

mii, uneori și mai bine, 
pe ne ajung pe noi...

La uzina subterană din Ciun
get îl întreb pe inginerul Di
nescu despre modul cum se o- 
glindește colaborarea dintre în
treprinderile furnizoare de ma
terial pentru Lotru, în modul 
cum avansează lucrările. îmi 
răspunde cu promptitudine :

— Vedeți, de un sfert de veac 
construim socialismul în țara 
noastră. Tot ce am realizat a 
prins puteri, s-a consolidat, a 
devenit științific, planificat, 
respectat. Nimic nu se mai face 
la întimplare. Fără o colabo
rare perfectă in cadrul între
prinderilor care cooperează la 
istfel de construcții nu s-ar pu
tea realiza termenii pe care ni 
i-am propus. Dacă vreți, eu 
văd în asta una dintre princi
palele caracteristici ale actualu
lui cincinal : parametrii calita
tivi la nivelul tehnicii mon
diale, promptitudinea livrărilor, 
respectarea contractelor. Cind
spunem că peste un an vom da 
lumină din Lotru, pe asta ne 
bizuim. La fel se bizuie pe noi 
cei ce așteaptă să le furnizăm 
la o dată precisă energia elec
trică. Totul este o corelare 
științifică și o interdependență 
care asigură mersul normal 
uriașului 
al țării.

pe 
adîncurile 
refacerea 

mai puțin 
Cînd 
vine

te
pe
că

for

ast-

spune
hidrocentralele

am

dumneavoas-
fi nevasta Iul

croșeta

de trei
Aproa-

al
mecanism industrial

★

îl 
de

no- 
ca- 
mă

Oamenil 
țională 1 
tică pentru 
astfel 
lumea 
valea Lotrului 1 Fiecare om, un 
destin. Fiecare victorie, o pa
gină de senzațional. Fiecare zi 
pe șantier, un nesecat izvor de 
inspirație. Ce film extraordinar 
s-ar putea turna In decorurile 
„naturale" din adîncurile mun
ților, în catedrala aceea de be
ton care va fi uzina de la 
Ciunget, $e labirintul tunelelor 
de aducțiune, într-o realitate in 
care ochiul spectatorului nu a 
pătruns niciodată și care mîine 
nu va mai putea ti văzută de- 
cit în altă parte.

Pe „cărțile de vizită" ale aces
tor'oameni care nu-și fac cărți 
de vizită s-au înscris după Bi- . 
caz, după cascada de hidro
centrale de pe Bistrița cuvin
tele Argeș și Porțile de Fier. 
Acum se înscrie Lotrul. Mîine 
se va înscrie Someșul ți poi- 
mîine, alt nume de lumină. Și 
toate se adună în torentul de 
lumină numit socialism.

Lotrului ! Ce excep- 
sursă documentaris- 

orice artist, o 
de lume, cum este 
care a pus în mișcare

loan GRIGORESCU

Foto : M. AndreeseuVomeasa, cartierul general al hidrocentralei de pe Lotru în prag de iarna
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Măsuri privind îmbunătățiri formelor de sprijinire 
a elevilor la învățătură, precum și a studenților 

în activitatea profesională
Ministerul învățămîntului a luat 

măsuri pentru îmbunătățirea forme
lor de sprijinire a elevilor la învă
țătură, precum și a studenților in 
activitatea profesională, pentru spo
rirea responsabilității personalului 
didactic in îndeplinirea obligațiilor ce 
11 revin, pentru înlăturarea și preve
nirea unor practici incompatibile cu 
profilul personalului didactic.

Astfel, în școlile de cultură gene
rală se vor organiza cercuri de me
ditații pentru elevii care lntîmpină 
greutăți In însușirea cunoștințelor 
predate, precum și pentru pregătirea 
elevilor din clasa a VIII-a și clasa a 
X-a care doresc să se prezinte la 
concursul de admitere in diferite 
școli post-generale. Aceste cercuri 
vor fi conduse de profesori de spe
cialitate.

De asemenea, In licee vor fi orga
nizate cercuri de meditații, consul
tații și lecții de sinteză pentru elevii 
din anii I—III ai liceelor de cultură 
generală șl IyîV ai liceelor de spe
cialitate cu durata de 5 ani și în
deosebi pentru elevii din ultimul an

de studii, în vederea pregătirii lor 
pentru admiterea în școlile postlicea- 
ie și în învățămîntul superior.

în centrele universitare, pentru 
pregătirea elevilor din ultimul an de 
liceu, în vederea concursului de ad
mitere pentru învățămîntul superior, 
vor fi solicitate și cadre didactice 
universitare. în același scop, cadre 
didactice universitare se vor deplasa 
în județele în care nu sînt institu
ții de învățămînt superior, pe baza 
unui program ce se va stabili de 
către Ministerul învățămîntului, în 
funcție de solicitările inspectoratelor 
școlare județene.

Personalul didactic din tnvățămln- 
tul superior va efectua consultații, 
prelegeri de sinteză etc. pentru pre
gătirea tinerilor muncitori și a altor 
categorii de angajați în vederea sus
ținerii examenelor de admitere in 
învățămîntul superior.

Pentru sprijinirea studenților în 
activitatea profesională, tn unitățile 
■ie Învățămînt superior se vor or
ganiza consultații, cercuri de studiu, 
activități comune de cercetare etc.

A fost reglementat modul de func
ționare și control ale activităților de 
pregătire suplimentară a elevilor, 
coordonate de conducerile școlilor 
generale și liceelor. Prin același 
ordin al ministrului învățămîntului 
se interzice personalului didactic 
din învățămîntul de toate gradele să 
acorde meditații, consultații sau 
alte forme de pregătire elevilor și 
studenților din unitățile în care 
funcționează. în afara cadrului or
ganizat și aprobat de conducerea u- 
nității.

Personalul didactic care acordă 
meditații elevilor sau studenților din 
alte unități de învățămînt în afara 
cadrului organizat de către acestea nu 
poate participa la comisii de exami
nare sau concurs, avînd obligația de 
a aduce această situație la cunoștin
ța conducerii unității de învățămînt 
la care funcționează. Personalului 
didactic care nu respectă aceste pre
vederi 1 se aplică sancțiuni discipli
nare, în conformitate cu Statutul per
sonalului didactic.
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Pledoarie concretă . 
pentru cintecul de masă
Propunîndu-și sâ contri

buie la stimularea mișcării 
corale de amatori, a crea
ției compozitorilor noștri îr, 
direcția realizării unor cîn- 
tece de mase, larg accesi
bile — Televiziunea româ
nă a inițiat concursul co
ral „Cîntare patriei" (aflat 
acum la etapa a Il-a). La 
organizarea acestei ample 
manifestări și-au adus 
contribuția Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste 
Consiliul Central al U.G.S.R 
Este impresionant că din 
cele mai îndepărtate sate. 
77 de formații corale, pro
movate în etapa a ll-a 
urcă podiumul de concurs, 
pledînd pentru cintecul care 
prelucrează Inspirat teme 
folclorice, pentru acel eîn- 
teo de mase în care creația 
muzicală românească are o 
nedezmințită tradiție.

Notăm, de asemenea, « 
una dintre Inițiativele re
marcabile ale redacției 
muzicale de la Televiziune.

ciclul „Să înțelegem muzi
ca". Astfel, la Hunedoara, 
in Sala clubului sindicatu
lui siderurgic, concertul 
inaugural s-a bucurat de o 
mare receptivitate din par
tea auditoriului ; la fel cel 
de la Petroșani. De curînd, 
a fost aplaudat la uzinele 
„Republica" concertul sus
ținut de orchestra și corul 
filarmonicii „George Enes- 
cu“, dirijate de Mihai Bre- 
diceanu. Ideea deplasării 
orchestrelor, soliștilor în 
marile întreprinderi, în 
marile centre industriale, 
in scopul realizării unui 
contact direct cu ascultă
torii este un autentic aci 
de educație muzicală.

„Cintare patriei", „Să 
înțelegem muzica" — sînt, 
evident, două inițiative 
care pledează pentru pro
movarea muzicii cu ade
vărat valoroase pe „micul 
ecran".

Smaranda OȚEANU

Concursuri formele

pariția pe scena ploieștea- 
nă a unor lucrări dramatice 
de slabă calitate artistică, 
confuze, conținind regreta
bile vulgarități („Dragoste 
și aventură", „Mirabelle").

Despre aceste „alunecări 
tn submediocru și facil" s-a 
vorbit mult. Dar, se pare, 
nu cu suficient folos. 
Un argument este și cu
prinderea în repertoriu t 
piesei „Sinaia la domiciliu", 
care continuă linia atît de 
criticată a unor spectacole 
facile, cu regretabile vulga
rități. In piesă se prezentau 
mai mult sau mai puțin ta
rele vieții burgheze, pe 
scenă popularizîndu-se de 
fapt procedee și metode de 
adulter etc. Evident, în 
urma vizionării la ultima 
repetiție, piesa a trebuit să 
fie scoasă de pe afiș.

Zilele acestea s-a deschis 
noua stagiune teatrală la 
Ploiești. Și s-a prezentat o 
comedie muzicală tn pre
mieră : „Morișca" de Ion 
Luca. Ce se poate spune 
despre noul spectacol 7 El 
se aseamănă ca două pică
turi de apă cu alte cîteva 
prezentate în stagiunea tre
cută — „Cară de valeți", 
„Nevastă-mea se răzbună" 
— care nu s-au Impus în 
fața spectatorilor. Am în
cercat să aflăm.; părerea 
chiar a actorilor înșiși des;

pre noua premieră. Iată ce 
ne declară Zepfy Alșec, unul 
din actorii de bază ai tea
trului: „După atîtea discu
ții, stagiunea a inceput cu 
un spectacol nesatisfăcător 
Trebuie să recunoaștem că 
am vorbit mult și am rea
lizat, pînă acum, puțin". 
Iar Sandu Anastasescu a- 
dăuga : „Recunosc și eu, 
avem un început de sta
giune modest, chiar foarte 
modest...". Declarații simi
lare ne-a făcut și secre
tarul literar, Sebastian 
Nistor.

Mai trebuie recunoscut, 
spunem noi, că teatrul din 
Ploiești nu are în reper
toriu decît două piese. Și 1 
cea de-a treia, pe care o 
repetă în prezent, „Cuza
Vodă", de Mircea Ștefă-
nescu, abia dacă la sfirși- 
tul acestei luni va vedea 
lumina rampei. Deci, ce «-a 
constatat 7 Se acționează 
cam în același stil și ritm, ’ 
ca în vechea stagiune. Sin
gure vorbele nu sînt solu
ții pentru spectatori. Ele se 
cer urmate grabnic de fap
te. Așteptăm din partea 
noii conduceri a teatrului, 
din partea actorilor ploieș- 
teni inițiative care să ducă 
la o ameliorare grabnică a 
activității teatrului.

Constantin CĂPRARI)
Urmăresc în presă, de 

multă vreme. discuțiile 
despre filmul românesc, și 
am reținut că problema 
scenariului este o problemă 
fundamentală a cinemato
grafiei noastre. Cu atît mai 
firească mi s-a părut, de 
aceea, organizarea — de-a 
lungul anilor — a unor 
concursuri pentru scenarii 
de film. Ca orice om care 
Iubește filmul românesc, 
am aplaudat Ideea lansării 
acestor concursuri și am 
așteptat... rezultatele. Am 
citit că s-au acordat și 
premii. Aș • fi vrut să aflu 
mai mult și, mai ales, aș 
fi vrut să știu ce s-a tn- 
tîmplat In continuare cu 
lucrările premiate, in ce 
măsură pot fi puse in va
loare pe ecran. Pentru că 
scopul unor astfel de con
cursuri e nu decernarea 
unor premii, ci înviorarea

creației de filme. M-aș fi 
așteptat ca un reprezen
tant cu autoritate al stu
dioului să facă, tn reviste 
„Cinema", sau în „Contem
poranul", un amplu bilanț 
al ultimului concurs, apre
ciind diferitele scenarii 
primite, insistînd asupra 
unor aspecte de orientare, 
ca și asupra unor proble
me profesionale, astfel în- 
cît cei interesați să afle 
de la sursă cum pot răs
punde cerințelor actuale ale 
cinematografiei. Un con
curs, indiferent cine îl 
inițiază, trebuie să-și pro
pună de la inceput să nu 
fie formal, lipsit de finali
tate. Or, „tăcerea" manifes
tată în cazul concursului 
de scenarii nu pare a con
firma acest adevăr.

Vlad MICU

Arta indiferenței 
de la „Casa artelor"

Preocupări
Preocupările susținute 

din ultima perioadă pen
tru perfecționarea etică și 
afirmarea multilaterală a 
personalității și capacității 
creatoare a tuturor cetă
țenilor patriei se reflectă 
din ce în ce mai vizibil și 
in conținutul, ținuta publi
cistică a unora dintre pe
riodicele noastre. Paginile 
revistelor cu profil cul
tural vădesc în acest sens 
existența unui efort de a- 
propiere de cititor printr-o 
scrutare mai profundă a 
realității și ancorarea mai 
decisă în actualitate. Efor
tul colectivelor redacțio
nale s-a concretizat in ast
fel de cazuri în diversifi
carea subiectelor articole
lor și îmbunătățirea sensi
bilă a formulelor de pre
zentare publicistică. Co
loanele unor reviste ca : 
„Luceafărul", „România li
terară", „Astra", „Argeș” 
acordă un spațiu mult mai 
larg ca în trecut reporta
jului, anchetelor, interviu
rilor, deci genurilor ga
zetărești ce reflectă mal 
veridic dinamismul vieții 
noastre. Merită menționat 
în acest context efortul

publicistice
lăudabil'al unei publicații 
precum „Tribuna școlii" 
de a-și contura o atitudine 
proprie față de fenomenul 
școlar sau editorial. Ulti
mul număr al „Tribunei 
școlii" poartă însemnele u- 
nui notabil reviriment, în 
paginile revistei fiind găz
duite dezbateri substanțiale 
precum masa rotundă „La 
confluența : producție-
școală-cercetare".

Notabile sînt șl ultimele 
apariții ale buletinului 
„Cărți noi" care, renun- 
țind la unele formule co
mode, rutiniere, la relata
rea aridă, se străduiește 
să îmbine judicios infor
mația cu interpretarea, să 
sondeze opiniile cititorilor, 
să aibă o poziție mai activă 
in ceea ce privește feno
menul editorial. Consem- 
nlnd astfel de inițiative, re
marcăm preocuparea gene
rală de a pune coloanele re
vistelor în slujba educării 
socialiste a maselor, per
fecționării activității tn 
toate compartimentele vie
ții noastre sociale și spiri
tuale.

I. DINU

De cum treci porțile bol
tite ale străvechiului „Turn 
al sfatului", sau venind din 
Orașul de jos, de îndată ce 
urci drumul ce se strecoa
ră pe sub celebrul pod de 
fier, ți se desfășoară di
nainte, în toată splendoarea 
arhitectonicii sale, piața „6 
Martie", loc de popas pen
tru mulți turiști în Sibiu. 
Admirînd-o, nu se poate să 
nu-ți oprești privirea asu
pra unei clădiri monumen
tale prin proporțiile și sti
lul său arhitectonic, care 
domină întreaga această 
piață aflată pe cornișa C>- 
Dinului. Te apropii...

La parter, o unitate care 
desface băuturi și cafea, o 
alta care vinde ziare ; mai 
încolo, cîteva încăperi, fie 
goale, fie cu perdelele tra
se. Necunoscută de cei mai 
mulți trecători decît ca fos
ta „Casă a cojocarilor", 
este greu să afli destinația 
acestei clădiri, pentru a că
rei restaurare, cu 2—3 ani 
în urmă, s-au cheltuit bani 
buni.

...E „Casa artelor".
Inaugurată cu intenții

din cele mai frumoase, t
„Casa artelor" din Sibiu >
nu-i acum — la mai bine l
de doi ani de cînd i se hă- I
răzise un nou destin — de- ț
cît ca un punct de suspen- i
sie între intenții și reali- ’
zare, materializare a lner- i
ției și dezinteresului. Totul <
pare încremenit. Arareori )
se mai organizează cite o i
expoziție în cadrul mani
festărilor anuale ale „Ci- 
binlului", sau, cu totul ac
cidental, între o ediție și 
alta a acestui festival.

Firesc, în fața clădirii cu 
lacăte, cu vitrine goale, 
omul se retrage. Pornind 
de la răspunderile sporite 
ce se ridică acum In fața 
tuturor așezămintelor din 
sistemul culturii de masă, 
considerăm că este de da
toria comitetului municipal 
pentru cultură și educație 
socialistă de a alinia cit 
mai grabnic și „Casa arte- '
lor" din Sibiu în rîndul in
stituțiilor cu o reală și bo
gată activitate cultural- 
artistică.

Nicolae BRUJAN

Anonimat

Vorbe de clacă?
De-a lungul activității 

sale, Teatrul de stat din 
Ploiești a prezentat publi
cului numeroase spectacole 
de o remarcabilă ținută ar
tistică, cu certă valoare e- 
ducativă. în ultimul timp

însă, teatrul ploieștean, cu 
un număr mare de actori și 
regizori, a avut o cădere 
caracterizată în propriul 
colectiv ca „o alunecare în 
submediocru și facil". în 
acest fel a fost posibilă a-

Nu de mult mi s-a In- 
timplat să deschid televizo
rul in timpul unei emisiuni 
care m-a captivat Imediat ; 
vreau să spun că m-au 
captivat confesiunile, ideile 
dense prezentate foarte per
sonal de bărbatul — un om 
de știință — care ni se a- 
dresa de pe micul ecran. 
Nu știam cine e vorbitorul, 
pentru că pierdusem înce
putul emisiunii (era un 
„Prim plan"), și am aștep
tat ca numele său să fie re
petat în atenția celor care, 
asemenea mie, au pierdut 
prezentarea inițială. Aș
teptare zadarnică deși, mai 
ales în cazul unei astfel de 
emisiuni, interesul ei e 
firesc legat și de personali
tatea celui ce o susține.

Acest caz nu e o excep
ție. Iată, de pildă, emisiu
nile de muzică ușoară sau 
populară, la care participă 
soliști consacrați și tineri 
incă necunoscuți telespec
tatorilor ; numele lor e dat, 
de obicei, o singură dată, 
la începutul programului 
respectiv, fără a fi repetat

și pe măsură ce «e succed 
interpreții, așa că — făclnd 
abstracție de vedete — cel 
mai adesea nu știi cine e 
solistul pe care l-ai ascul
tat.

Chiar dacă nu constituie o 
regulă absolută, neajunsul 
pe care il semnalez ar tre
bui luat în considerație ca 
o problemă de cultură a 
emisiunilor TV, ca un as
pect adeseori neglijat al în
datoririlor televiziunii față 
de colaboratorii săi și, În
deosebi, față de public. în 
mod normal, anunțul cu 
numele celor care apar pe 
micul ecran ar trebui să nu l 
lipsească niciodată și, in t 
cazul unor emisiuni de du- > 
rată mai mare (convorbiri, | 
mese rotunde etc), ar trebui i 
să fie reluat la intervale J 
fixe, pentru că dacă inter- ) 
locutorul e anonim, intere- l 
sul telespectatorului Bcade, ; 
și aceasta e în detrimentul j 
eficienței emisiunilor la l 
care mă refer. |

Dr. Cristian NICOLAE ț
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Vizitele primului ministru 
al Republicii Singapore, 

Lee Kuan Yew
Primul ministru al Republicii Sin

gapore, Lee Kuan Yew, împreună cu 
soția, și persoanele oficiale care il 
însoțesc, au vizitat, simbătă diminea
ța, Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate — București. Oaspeții au 
fost întîmpinați la sosire de ing. 
Gheorghe Boldur, șeful Departamen
tului mașini-unelte, mecanică fină și 
aeronautică din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, și ing. Au
rel Bozgan. directorul general al în
treprinderii. După o scurtă prezen
tare a fabricii și a agregatelor care 
se realizează aici, au fost vizitate 
cîteva dintre secțiile principale ale 
uzinei. Primul ministru s-a interesat 
de unele aspecte ale activității de 
cercetare, organizare și desfacere a 
producției.

Oaspeții au făcut, de asemenea, un 
scurt popas, in modernul cartier de 
locuințe Titan.

In continuare, a fost vizitat Mu
zeul de Artă al Republicii Socia
liste România. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, de membri ai 
colectivului de conducere a muzeului.

In timpul vizitelor, oaspeții au 
fost însoțiți de Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal — București, Tudor Jianu, 
directorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe, Lucian Pe
trescu, director ad-interim în 
M.A.E.

La amiază, premierul singaporez, 
ielalte persoane oficiale, s-au în- 

, „tnit, la Facultatea de drept, cu 
'cadre didactice și studenți.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Alexe Popescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, prof. univ. 
Ion Ceterchi, decanul Facultății de 
drept, din cadrul Universității Bucu
rești.

La întilnire a luat parte Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției.

In sala de consiliu, oaspeții au 
fost informați despre profilul, facul
tății, despre sistemul de organizare 
și de pregătire a studenților, despre 
munca și activitatea științifică a ca
drelor didactice și studenților.

★
Primul, ministru al Republicii Sin

gapore, Lee Kuan Yew, împreună cu 
soția, și persoanele oficiale care îl 
însoțesc, a făcut, simbătă după- 
amiază, o vizită la Grupul industrial 
de petrochimie Ploiești.

Oaspeții, însoțiți de Teodor Vasi
liu, ministrul justiției, au fost în- 
tîmpinați de Nioolae lonescu, adjunct 
al ministrului industriei chimice, de 
membri ai consiliului de administra
ție.

Ing. Adrian Stoica, director gene
ral al acestei unități industriale, a 
înfățișat principalele secții, produ
sele care se realizează aici, cunos
cute și apreciate în peste 50 de țări 
din lume, stadiul actual de dezvol
tare și perspectivele acestui impor
tant obiectiv al industriei noastre 
chimice.

în secțiile de reformare și cracare 
catalitică, piroliză, polietilenă, oas
peții au urmărit modul de funcțio
nare a instalațiilor și s-au interesat 
de parametrii tehnici ai acestora.

Oaspeții și-au continuat apoi călă
toria spre Brașov.

La sosirea în oraș, oaspeții au fost 
întîmpinați de ing. Radu Romul, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

în onoarea primului ministru al 
Republicii Singapore, președintele 
consiliului popular județean, Con
stantin Drăgan, a oferit un dineu în 
saloanele restaurantului Carpați.

(Agerpres)
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„TROFEUL. CARPAȚI»

Cîștigătorul se decide astăzi
GALAȚI (prin telefon).
Ieri, în sala sporturilor din loca

litate, din nou tribune arhipline și 
meciuri echilibrate, încheiate la sco
ruri mici sau cu victorii la limită. 
Formația Spaniei părea victimă sigu
ră in fața echipei Norvegiei. Rezul
tatul a rămas incert pînă către fi
nalul meciului, norvegienilor ne mai 
reușindu-le nimic din ceea ce de
monstraseră că știu în zilele prece
dente. Ei au părut obosiți, deși vi
neri a fost zi de odihnă. La pauză, 
spaniolii aveau un handicap de un 
gol (9—10) și puteau produce o mare 
surpriză. în cele din urmă, însă. Nor
vegia a cîștigat cu scorul de 17—14. 
Echipa secundă a țării noastre a 
învins aseară destul de greu, la nu
mai un singur gol, o ambițioasă și 
destul de mobilă echipă a Franței. 
Totuși, posibilitățile handbaliștilor 
noștri sînt mai mari și surprinde 
faptul că, deși după o zi de odihnă, 
au jucat parcă mai plictisiți, fără 
vlagă, neatenți.

în meciul Iugoslavia — R.F.G., fie
care punct s-a înscris după atacuri 
prelungi, de cîteva ori după reve
nirea mingiilor din bară. Apărările 
au funcționat destul de bine, deși 
uneori intervențiile s-au plasat din
colo de limita admisă â regulamen
tului. întreruperile de joc prea dese 
au fragmentat serios cursivitatea 
partidei, ne mai putînd fi vorba deci 
de un handbal veritabil. Au plăcut 
totuși atacurile iugoslavilor, șuturile 
de la 9 metri ale vest-germanilor și 
— nu în ultimul rînd — intervențiile 
salvatoare ale celor doi portari. Echi
pa Iugoslaviei a cîștigat cu 18—16,

după ce și la pauză avea un avans 
tot de două goluri (11—9). Dacă, 
însă, in repriza I scorul i-a fost fa
vorabil cu intermitențe (echipa vest- 
gerrnană a condus de cîteva ori) în 
repriza secundă echipa învingătoare 
a fost permanent în avantaj cu 1, 
2 și chiar 3 goluri.

Prima reprezentativă a României 
nu a reușit aseară decît un scor 
egal, 19—19, în compania formației 
Ungariei. Tot ce a însemnat rezer
vă ascunsă de energie a fost arun
cată . în luptă de fiecare echipă',' de' 
fiecare handbalist, parcă în joc ar 
fi fost vorba de un titlu continen
tal ! Putearii obține victoria ? Desi
gur. dar la fel de bine puteam să 
și pierdem. Nervozitatea din finalul 
partidei, cînd conduceam cu 18—17, 
a fost atît de mare, încît pasele 
nu-și nimereau adresa, iar șuturile 
la poartă nimereau alături de bară, 
în ultimul minut, după ce egalaseră, 
jucătorii unguri au interceptat min
gea intr-un moment de neatenție a 
handbaliștilor noștri și au luat con
ducerea. A venit norocosul gol a lui 
Chicid, și astfel partida a luat sfîr- 
șit cu un echitabil rezultat de ega
litate.

Astăzi, ultimele partide și meciul- 
cheie, de rezultatul căruia depinde 
soarta celui de-al 12-lea „Trofeu 
Carpați", ce va opune echipele Iu
goslaviei și României. Un rezultat 
egal, avantajează pe iugoslavi. Hand- 
baliștii noștri pot intra în posesia 
„Trofeului", doar terminînd învin
gători.

Ion DUMITRIU

FOTBAL — Astăzi, pe stadionul „23 August'1

-CEHOSLOVACIA
lată-ne deci în dimineața acestui 

meci, pe care l-am așteptat atîta, 
despre care am discutat atîta. Peste 
o oră, două sau trei, veți pleca spre 
st tdionul „23 August" pentru a vă 
o. pa locul indicat pe biletul pe 
care vi l-ați procurat încă de săp- 
tămîna trecută. Sau, dacă ați renun
țat Ia deplasarea Ia stadion, vă veri
ficați încă o dată televizorul, apara
tul de radio. Știți aproape totul 
despre această întilnire, despre țe
lurile jucătorilor din cele două for
mații, despre ce gindesc sau au de
clarat că gindesc antrenorii celor 
două formații.

Totuși, pentru jumătatea de oră 
dinaintea partidei, pentru discuțiile 
din timpul jocului și pentru cele ce 
vor urma, iată cîteva date tehnice 
necesare :

Astăzi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, in meci retur pentru 
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal, se intilnesc intr-un 
joc decisiv pentru calificarea în sfer
turile de finală ale competiției, re
prezentativele României și Ceho
slovaciei. După cum se știe, în pri
mul meci, disputat la Bratislava la 
16 mai, echipa cehoslovacă a obți
nut victoria la limită, cu scorul de 
1—0.

Partida de astăzi este cea de-a 
20-a dintre cele două formații și fără 
îndoială că dintre toate cele dispu
tate pînă în prezent, ea prezintă cel

mai mare interes. Echipa CEHO
SLOVACIEI se află în prezent pe 
primul loc în clasamentul grupei 
I, cu 9 puncte (golaveraj 10—2), 
urmată de selecționatele ROMÂNIEI 
— 5 puncte (7—1), cu două jocuri mai 
puțin disputate, ȚARII GALILOR — 
5 puncte (un meci mai puțin dispu
tat) și FINLANDEI — 1 punct. Pen
tru a obține calificarea în sferturile 
de finală ale competiției, echipa 
României trebuie să cîștige (indife
rent de scor) ambele partide pe care 
le mai are de jucat : cea de astăzi 
cu Cehoslovacia și cea de la 24 
noiembrie, cînd va întîlni la Bucu
rești, formația Țării Galilor.

Partida va începe la ora 14 și va 
fi condusă de o brigadă de arbitrii 
iugoslavi, avind la centru pe MILI- 
VOJE GUGULOVICI.

ROMANIA : RĂDUCANU — SĂT- 
MĂREANU, LUPESCU, DINU, DE- 
LEANU — DUMITRU (Anca), RADU 
NUNWEILLER — LUCESCU. DEM- 
BROVSCHI, DOBRIN, IORDĂ- 
NESCU.

CEHOSLOVACIA: VIKTOR — DO- 
BIAS. HRIVNAK, HAGARA, TA- 
BORSKI—POLLAK, KUNA, IIRDLI- 
KA — B. VESELY (Nehoda), STRA- 
TIL, 3. CAPKOVICI.

Stațiile noastre de radio și televi
ziune vor transmite în întregime 
desfășurarea jocului.

Alteța-Sa regală, prințul 
Bernhard von Lippe - Biesterfeld
al Olandei, a sosit in Capitală

La invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nioolae Ceaușescu, simbătă 
după-amiază a sosit în Capitală Al- 
teța-Sa regală, prințul Bernhard von 
Lippe-Biesterfeld, al Olandei.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost intîmpinat de Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliu

lui de Stat, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, George Elian, am
basadorul României în Olanda. Au 
fost de față Pieter Veecken Putman- 
Cramer, ambasadorul Olandei Ia 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Aniversarea Teatrului de Stat 
din Tg. Mureș

Cu prilejul împlinirii a două de
cenii și jumătate de activitate a 
Teatrului de Stat din Tg. Mureș, 
sîmbătă seara a avut loc o adunare 
festivă în sala mare a palatului cul
turii din localitate.

Au luat parte tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, 
Ion Brad, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, actori, regizori, scenografi, oa
meni ai muncii din întreprinderi șl 
instituții, invitați din întreaga țară.

în cadrul adunării, tovarășul Nico
lae Vereș a dat citire Mesajului a- 
dresat de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivului teatrului sărbătorit. Me
sajul a fost primit cu puternică în
suflețire, cu vii și îndelungi aplauze 
și ovații.

în continuarea adunării festive,' 
secția maghiară a teatrului a pre
zentat piesa „Apărarea" de drama
turgul tîrgumureșean Szabo Lajos.

(Agerpres)

LA CLUJ

CLUJ (Corespondentul „Scînteîi", 
Alexandru Mureșan).

La Biblioteca centrală universi
tară din Cluj au început sîmbătă 
lucrările conferinței naționale de as
tronomie, organizată cu ocazia împli
nirii a 50 de ani de existență a Ob
servatorului astronomic al Universi
tății din Cluj. Participă astronomi de 
la cele 4 observatoare din țară, ca
dre didactice universitare, specia
liști ai disciplinelor înrudite de la 
institutele de cercetări și profesori 
din învățămîntul liceal. La festivi
tatea de deschidere a lucrărilor, au 
fost prezenți reprezentanți ai orga

nelor locale de partid și de stat. 
Participanții la conferință au fost 
salutați de tovarășul Aurel Duca, 
prim-seoretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R. Profesorul uni
versitar Gheorghe Chișu, directorul 
Observatorului astronomic din Cluj, 
a făcut o retrospectivă semicen- 
tenară a instituției clujene.

Lucrările conferinței continuă timp 
de 3 zile, în care vor fi prezentate 
conferințe, comunicări și referate și 
o masă rotundă pe tema : „Astrono
mia în cultura generală și învățămin- 
tul liceal".

Consfătuire pe tema mecanizării
lucrărilor in viticultură

IAȘI (Corespondentul „Scînteu", 
Manole Corcaci)

La Iași a avut loc ieri o consfă
tuire pe țară organizată de Minis
terul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor pe 
problemele legate de mecanizarea 
lucrărilor în viticultură. La consfă
tuire. participă peste 170 de .specia
liști din unitățile S.M.A., I.A.S. și 
C.A.P., de Ia centrul de cercetare de 
mecanizare a agriculturii și de la 
alte institute și stațiuni experimen

tale de profil, cadre didactice' din 
învățămîntul superior agricol etc.

După discuții, a avut loc o de
monstrație practică la stațiunea ex
perimentală viticolă asupra întregii 
game de mașini și utilaje utilizate 
în prezent în viticultură, precum și 
asupra prototipurilor realizate pen
tru viitor. Participanții âu făcut 
observații și propuneri în vederea 
perfecționării acestor mașini și uti
laje.

R,eînnoi|i-vă abonamentul 
pentru anul 1972 la ziarul

Abonamentele se primesc la toate oficiile și agențiile P.T.T.R. de 
la orașe și sate, factorii poștali, difuzării de presa din întreprinderi 
și instituții.

vremea
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Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16, 17 noiembrie. In țară : în pri
ma parte a intervalului vremea va 
fi în general umedă, mai ales în ju
mătatea de sud a țării, unde și ce
rul va fi mai mult acoperit și se 
vor semnala precipitații sub formă

de burniță și ploaie. în rest, precipi
tații atît sub formă de ploaie, cit și 
Iapoviță și ninsoare. Apoi vremea 
se va ameliora, iar precipitațiile vor 
avea un caracter local. Vint cu in
tensificări din nord-est. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, iar maximele între 4 
și 14 grade. în București : Vremea în 
general umedă mai ales în prima 
parte a Intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros, temporar va ploua, vîn- 
tul cu intensificări din nord-est, 
temperatura în scădere ușoară.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat lui Ha
fez Badawi o telegramă de felicitare, 
cu prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Adunării poporului a 
Republicii Arabe Egipt.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a primit din partea 
ministrului ad-interim al afacerilor 
externe al R. P. Chineze, Ci Pin-fei, 
o telegramă prin care exprimă sin
cere mulțumiri pentru felicitările ce 
i-au fost adresate cu prilejul resta
bilirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. și în toate orga
nismele sale.

tA-

Sîmbătă, s-a înapoiat în Capitală 
delegația militară română, condusă 
de generalul-locotenent Gheorghe 
Logofătu, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, 
Finlanda.

care a făcut o vizită în

★
după-amîază, a sosit în 
grup de turiști francezi,

Sîmbătă 
Capitală un _ .
format din cadre și cursanți ai Cen
trului de înalte studii de armament 
din Franța, condus de general-ingi- 
ner Renâ Pommaret. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, grupul a fost în- 
tîmpinat de oficialități militare și 
civile române. Erau prezenți Jean- 
Marie Le Breton, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Franței la- Bucu
rești. și atașatul militar, aero și na
val francez, lt. colonel Jean Sud- 
reăud.

★
Procurorul general al Tanzaniei, 

Mark Bomanl, care a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit simbătă 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, el a fost 
condus de Alexa Augustin, procu
rorul general al Republicii Socialiste 
România, și de alți membri ai con
ducerii Procuraturii Generale.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala W.O. Campbell Adamson, di
rectorul general al Confederației in
dustriilor britanice, care, la invitația 
Camerei de comerț, a făcut o vi
zită în România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele britanic a fost salutat de 
Hristache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de comerț, precum și de 
membri ai Ambasadei Marii Britanii 
la București.

(Agerpres)

viața internațională

LONDRA 13. — Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite : Sîm
bătă, la Camden Town Hall din Lon
dra, s-au deschis lucrările celui de-al 
32-lea Congres al P.C. din Marea 
Britanie, eveniment important în 
viața comuniștilor englezi, a oameni
lor muncii și a tuturor forțelor pro
gresiste din această țară. La con
gres participă peste 400 delegați, re- 
prezentînd organizațiile partidului 
din întreaga țară.

Lucrările au fost deschise, prin- 
tr-un cuvînt introductiv, de tovară
șul John Tocher, președintele parti-' 
dului.

După adoptarea raportului de acti
vitate al Comitetului Executiv, pa 
perioada august 1969 — Iulie 1971, 
Congresul a ascultat cuvintul tova
rășului John Gollan, secretar gene
ral al partidului, care a prezentat 
principala rezoluție a congresului 
intitulată : „Unitate, partidul comu
nist și lupta pentru socialism".

în ședința de după-amiază au avut 
loc dezbateri pe marginea proiectu
lui de rezoluție intitulat : „Unitate, 
partidul comunist și lupta pentru so
cialism".

ORGANISME C.A.E.R
9 CONSILIUL BĂNCII 

INTERNATIONALE 
DE INVESTIȚII

într-o atmosferă de deplină înțele
gere reciprocă șl colaborare de lucru.

r

L.

Ia sediulIeri la amiază, 
C.N.E.F.S., a avut Ioc o confe
rință de presă ocazionată de 
prezența în Capitală a d-lui 
Gustav Wiederkehr, președin
tele U.E.F.A.

La întrebările puse de ziariști, 
dl. Gustav Wiederkehr a răs
puns printre altele : „Mă bucur 
că am fost invitat aici pentru 
a discuta unele probleme ale 
fotbalului european. Sînt fericit 
că voi asista la un joc atît de 
important ca cel dintre echipele 
României și Cehoslovaciei. în 
legătură cu progresul fotbalului

românesc trebuie să vă declar 
că majoritatea tehnicienilor eu
ropeni sînt de părere că fotbalul 
românesc a făcut progrese uimi
toare. Personal, cînd fac această 
afirmație, mă gindesc și Ia fap
tul că trei echipe românești se 
află astăzi prezente în diferitele 
competiții pentru cupele euro
pene, iar selecționata reprezen
tativă se află angajată direct în 
lupta pentru calificarea în sfer
turile de finală ale campionatu
lui european. Aceasta demon
strează că în fotbalul european 
România joacă acum un rol im
portant pe continentul nostru.

I
J

J

V
ești tot mai numeroase 
informează, în această 
ultimă săptămînă, despre 
succesele obținute de co
lectivele de oameni ai 

muncii în îndeplinirea sarcini
lor de plan, a obiectivelor eco
nomice din primul an al noului cin
cinal. Realizările obținute fac încă o 
dată dovada realismului politicii parti
dului nostru, a capacității sale de esti
mare judicioasă a cerințelor și posibi
lităților materiale și umane de care 
dispunem pentru edificarea unei in
dustrii și agriculturi mereu mai înflo
ritoare, pentru dezvoltarea .științei, 
culturii și învățămîntului. Totodată, 
aceste realizări sînt expresia entu
ziasmului, devotamentului cu care 
oamenii muncii urmează cuvintul 
partidului și militează practic pentru 
înfăptuirea lui.

Aceleași sentimente de adeziune 
unanimă, de aprobare deplină față 
de politica partidului, față de orien
tările cutezătoare pe care, în spirit 
de înaltă responsabilitate comunistă, 
acesta le stabilește, le-am consemnat 
în această săptămînă și prin ecoul 
puternic pe care l-a avut în rindul 
celor mai diverse categorii de oa
meni ai muncii Plenara Comitetului 
Central al partidului din 3—5 noiem
brie. Telegramele adresate Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sosite din toate 
colțurile țării, scrisorile, materialele 
adresate presei noastre sint o confir
mare edificatoare a atașamentului și 
încrederii cu care întregul popor a 
urmărit și aprobat programul P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe temelia 
principiilor eticii și echității socialiste 
și comuniste.

Poporul nostru este mîndru că In 
fruntea sa se află un partid care ri
dică în fața societății țeluri de o 
asemenea înălțime morală, cum este 
partidul nostru comunist, este bucu
ros să constate că lucrările recentei 
plenare au demonstrat unitatea de 
fier, politică și ideologică, a Comite
tului Central, unitatea de gindire 
și acțiune a întregului partid —

izvor al forței și capacității sale 
revoluționare. Coeziunea puternică 
a oamenilor muncii in jurul par
tidului, încrederea nestrămutată, 
devotamentul lor față de poli
tica marxist-Ieninistă, internă și 
externă a partidului sint rezultatul 
verificării prin, faptă a justeței poli
ticii sale, a capacității — dovedită 
în atîtea momente ale istoriei ulti
melor decenii — de a analiza știin
țific, principial, fenomenele sociale, 
de a lua cele mai corespunzătoare 
decizii, în deplină concordanță cu 
legile obiective de dezvoltare.

Prin recenta plenară, partidul a 
pus în fața întregii țări un program

MOSCOVA 13 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 11 și 12 no
iembrie 1971, Ia Moscova a avut loc 
cea de-a patra ședință a Consiliului 
Băncii internaționale de investiții.

La ședința consiliului au partici
pat reprezentanți împuterniciți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S. La ședință au luat 
parte reprezentanți ai Secretariatului 
C.A.E.R. și ai conducerii administra
tive a Băncii internaționale de cola
borare economică.

Ședința consiliului a fost prezidată 
de M. Wittkowsky, șeful delegației 
reprezentanților Republicii Demo
crate Germane în consiliul băncii, 
președintele Băncii de stat a R.D.G.

Consiliul băncii a examinat și a 
convenit asupra listei obiectivelor ce 
urmează a fi creditate, planului de 
credite al băncii și planului de acti
vitate al Consiliului B.I.I. pe anul 
1972 și a adoptat hotărîri într-o serie 
de alte probleme ale activității cu
rente a băncii.

Ședința Consiliului Băncii interna
ționale de investiții s-a desfășurat

• COMISIA PERMANENTĂ 
PENTRU POȘTĂ 

ȘI TELECOMUNICAȚII
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 

Moscova a luat sfirșit ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
poștă și telecomunicații, la care au 
participat delegații din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria ■ și 
U.R.S.S. Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru poștă și telecomuni
cații a fost creată printr-o hotăriro 
a celei de-a XXV-a Sesiuni a 
C.A.E.R., Ia care s-a adoptat Progra
mul complex al adîncirii șl perfec
ționării în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste, care trasează lărgirea, în 
continuare, a colaborării în domeniul 
telecomunicațiilor.

în protocolul semnat se prevede 
examinarea unor probleme actuale 
ale dezvoltării colaborării în dome
niul poștelor și telecomunicațiilor : 
cooperarea in automatizarea opera
țiunilor poștale și cooperarea în e- 
laborarea bazelor unui sistem pen
tru transmiterea informațiilor.

Consfătuirea reprezentanților camerelor 
de comerț exterior din țările membre ale C.A.E.R,

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — între 
9 și 11 noiembrie, la Varșovia a avut 
loc cea de-a 11-a consfătuire a re
prezentanților camerelor de comerț 
exterior din țările membre ale 
C.A.E.R. — Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. Au 
participat, de asemenea, reprezentan
ții Iugoslaviei și — în calitate de 
servatori — delegația Camerei de 
merț a Cubei.

Consfătuirea a fost condusă 
președintele Camerei de comerț 
terior poloneze, Mihal Kaizer, și

avut drept scop un schimb de infor
mații despre activitatea camerelor în. 
ultimul deceniu, precum și cu privire 
la stabilirea direcțiilor și formelor 
dezvoltării în continuare a colaboră
rii dintre aceste instituții. în cursul 
discuțiilor, o atenție deosebită a fost 
acordată măsurilor îndreptate spro 
realizarea recomandărilor celei de-a 
25-a sesiuni a C.A.E.R., referitoare la 
Programul complex al adîncirii șl 
perfecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării Integrării econo
mice socialiste.

De la Teatrul

Bulandra"

\
„Lucia Sturdza

Republica Democrată Germană

a-
ob-

Șt. DEJU
Berlin

orășenesc, 
lor, deleagă 66 
Camera Popu- 
de vot consul-

în Editura politică 
a apărut revista : 

PROBLEME ALE PĂCII
Șl SOCIALISMULUI

nr. 9/1971

Teatrul bucureștean „Lucia 
Sturdza Bulandra" anunță că 
miercuri, 16 noiembrie, ora 20, 
își deschide stagiunea în sala 
complet renovată de la Podul 

' Izvor cu comedia „Ziariștii" de 
Al. Mirodan.

în distribuție : Virgil Ogă- 
șanu, lea Matache, Toma Ca- 
ragiu, Elena Caragiu, George 
Oancea, Maria Gligor, Victor 
Rebengiuc, Misail Chiriță, Em
merich Schaffer, Dumitru Dumi
tru, Aurel Cioranu, Emil Reise- 
nauer, Marius Pepino, Corneliu 
Coman, Gheorghe Oprina, 
Gheorghe Mihăiță. Regia : Va- 
leriu Moisescu. Decor : Dan Ji- 
tianu. Costume •: George Ștefă- 
nescu.

Orașele și comunele R.D.G. 
au îmbrăcat in acest sfirșit de 
toamnă haine festive. Pe sttăzi 
au fost arborate drapele, lo
zinci, afișe și manifeste electo
rale. Azi, aproape 12 milioane 
de cetățeni sint chemați in fața 
urnelor pentru a alege candi- 
dații Frontului Național pen
tru Camera Populară a R.D.G. 
și consiliile regionale. Desfășu
rarea campaniei electorale a 
ilustrat interesul viu al cetă
țenilor față de acest. important 
eveniment din viața politică a 
țării. In adunări publice, la in- 
tilnirile cu alegătorii și-au spus 
cuvintul sute și mii de oameni 
asupra celor mai diverse ches
tiuni — incepind cu aspecte de 
la locul de muncă sau cartierul 
de locuit, pină la probleme ale 
vieții internaționale. Cu 
celași prilej, deputății au re
levat importantele succese 
ținute in cea de-a V-a perioadă 
legislativă, care se incheie â- 
cum. Ca urmare a investițiilor

record care au atins 114 mi
liarde mărci, in economia R.D.G. 
au intrat in funcțiune sute și 
sute de noi întreprinderi și a- 
gregate. Tot in perioada ulti
mei legislaturi a fost reconstruit 
centrul capitalei R.D.G.

Deosebit de semnificativ este 
faptul că pe listele de deputați 
pentru actualele alegeri se află 
un număr mare de tineri. 63 
de candidați pentru Camera 
Populară sint in virstă de 20 
pină la 29 ani, iar 134 intre 30 
și 39 ani. Pentru cele 434 locuri 
in Camera Populară pe liste 
se află înscriși 584 candidați. 
Cetățenii din capitala R.D.G. nu 
aleg — conform acordului de 
la Potsdam — deputați pentru 
Camera Populară, ci numai de
putății consiliului 
care, la rindul 
de deputați in 
Iară, cu drept 
tativ.

Ceaușescu — „din partea fiecăruia 
dintre noi să muncească și mai bine 
decît pînă acum, cu mai multă exi
gență și spirit de răspundere".

U
n eveniment care se cere 
consemnat in cadrul săp- 
tămînii pe care o înche
iem îl constituie ședința 
Comitetului Executiv al 

C.C. al P.C.R. care a avut loc în 
ziua de 9 noiembrie. Analiza stadiu
lui pregătirii condițiilor pentru reali
zarea planului de investiții pe anul 
1972, stabilirea măsurilor ce trebuie 
luate de Consiliul de Miniștri, de mi
nistere și celelalte organe centrale

luții tehnice eficiente, pentru redu
cerea consumului de metal in con
strucții și extinderea folosirii prefa
bricatelor din beton, pentru respec
tarea consumurilor specifice în ca
drul cantităților de materiale de con
strucții prevăzute de planul de stat 
pe anul 1972.

De asemenea, examinarea proiec
tului de decret privind organizarea și 
funcționarea Ministerului învățămîn
tului și a proiectului de lege privind 
gospodărirea pădurilor administrate 
de comitetele executive ale consi
liilor populare comunale constituie o 
expresie a abordării multilaterale a 
problemelor construcției sociale.

mobilizator destinat omului, afirmă
rii sale, perfecționării sale eti
ce și spirituale. Un asemenea pro
gram răspunde unor cerințe le
gice ale dezvoltării noastre, emană 
din înseși aspirațiile poporului mun
citor, are în vedere realitățile mul
tiple ale prezentului și vizează pers
pective luminoase pentru viitor, pen
tru afirmarea multilaterală a omului. 
Astfel, cele mai frumoase virtuți ale 
poporului — hărnicia, cinstea, adevă
rul — iși găsesc o consacrare supe
rioară. Era, deci, firesc să întrunească 
opțiunea totală, fermă a maselor popu
lare. Pentru înfăptuirea unui aseme
nea program, poporul se simte mobi
lizat cu întreaga sa ființă, cu toată 
energia sa creatoare. O atestă cu pri
sosință gindurile, sentimentele expri
mate in aceste zile, hotărîrea cu care 
s-au făcut primii pași pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor stabilite, 
pentru parcurgerea cu succes a aces
tui drum de lungă durată care cere 
— așa cum sublinia tovarășul Nicolae

pentru a asigura punerea in func
țiune a obiectivelor prevăzute la ter
menele planificate ; hotărîrea de a se 
urgenta încheierea acțiunii de con
tractare a instalațiilor și utilajelor 
tehnologice, de a se lua măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru dezvolta
rea și folosirea rațională a capacită
ților de producție, in uzinele produ
cătoare de instalații tehnologice, pen
tru creșterea răspunderii unităților 
furnizoare, față de respectarea ter
menelor de livrare, condițiilor de ca
litate etc — toate constituie o eloc
ventă expresie a modului concret in 
care conducerea partidului se ocupă 
și elaborează cele mai potrivite orien
tări pentru ca obiectivele stabilite să 
fie îndeplinite la timp și în bune 
condiții.

în același cadru s-au trasat sar
cini ministerelor, celorlalte organe 
centrale să acționeze în continuare 
— atît în proiectare cit și în exe
cuție — pentru elaborarea unor so

Ordinea de zi a recentei ședințe 
confirmă continuitatea preocupării 
pentru analiza cu operativitate a sta
diului îndeplinirii sarcinilor econo
mice sau din alte domenii, a condi
țiilor existente, a cauzelor — obiec
tive sau subiective — care pot stîn- 
jeni ritmurile noastre de dezvoltare.

S
înt numeroase faptele 
care mărturisesc respec
tul. inalta considerație 
acordate de partid tutu
ror celor care și-au 

legat numele de slujirea inte
reselor poporului, clasei muncitoare, 
cauzei socialismului. Dintotdeauna 
partidul nostru și-a cinstit pe cei mai 
buni fii ai săi, pe cei ce și-au pus 
viața, puterea de muncă și dăruire 
la temelia efortului nobil pentru edi
ficarea noii societăți, societății socia
liste.

Săptămînă aceasta a prilejuit o 
nouă confirmare a acestui adevăr — 
de atîtea ori ilustrat în viața parti

dului nostru — prin adunările me
moriale consacrate aniversării a 70 de 
ani de la nașterea lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și a 90 de ani 
de la nașterea lui Mihai Gheorghiu 
Bujor, prin cuvîntările rostite de to
varăși din conducerea partidului și 
statului nostru, cuvîntări in care 
au fost evocate viața și lupta 
celor două personalități marcan
te ale mișcării muncitorești, co
muniste din România. S-a dovedit, șl 
prin aceste aniversări, principialita
tea partinică, obiectivitatea exem
plară care au caracterizat, cu deose
bire în ultimii ani, întreaga activi
tate a partidului nostru. Evocind șl 
cinstind pe cei ce și-au legat numele 
de istoria partidului comunist, a 
mișcării revoluționare muncitorești, 
prezentîndu-le în spiritul adevărului 
atit meritele ce le-au avut cit 
și unele practici negative, partidul 
dezvoltă, în fapt, în fața întregului 
popor o pilduitoare lecție asupra fe
lului în care trebuie înfățișate și in
terpretate evenimentele istoriei, con
tribuția celor ce și-au legat numele de 
ele. Am asistat, așadar, în această săp- 
tămină la o veritabilă lecție de istorie, 
la afirmarea concretă a concepției 
partidului nostru asupra modulul 
cum trebuie înțelese evenimentele 
istoriei, cum trebuie apreciat rolul 
personalității în desfășurarea acestor 
evenimente. Am asistat încă o dată, 
la aplicarea în viață a principiilor 
adevărului, eticii comuniste — prin
cipii ce își află aplicabilitatea în toa
te domeniile de activitate materială 
sau spirituală.

...Prin diversitatea evenimentelor, 
a faptelor ce au dat relief vieții so- 
cial-politice din această săptămînă 
am avut posibilitatea să consemnăm 
încă o dată dinamismul creator care 
caracterizează timpul nostru socialist, 
spiritul de remarcabilă principiali
tate și exigență comunistă în care 
conducerea partidului abordează și 
soluționează cele mai diferite pro
bleme ridicate de practica construc
ției sociale, de bogata viață polltlco- 
spirituală a țării.

Nicolae DRAGOȘ



viața internațională

Patriofi sud-vietnamezi pregâtindu-se sâ deschidă focul împotriva inami
cului

Succese ale patrioților sud-vietnamezi și camWgieni
VIETNAMUL DE SUD 13 (Ager- 

pres). După cum anunță agenția 
de presă „Eliberarea", în octombrie, 
patrioții sud-vietnamezi au atacat 
subunități ale armatei saigoneze, 
care participau la acțiunile de 
„pacificare" a populației din pro
vincia Da Nang. In timpul luptelor, 
inamicul a pierdut 165 de oameni. în 
aceeași lună, în provincia Darlak, 
patrioții sud-vietnamezi au atacat o 
serie de puncte întărite ale inamicu
lui, scoțînd din luptă peste 400 de 
soldați și ofițeri. De asemenea, în 
timpul unor lupte din octombrie și 
începutul lui noiembrie, patrioții 
sud-vietnamezi au nimicit 120 de 
soldați inamici dislocați în provin
cia Fulen. Intre 15 și 31 octombrie,

Convorbirile delegației cambodgiene
la Hanoi

HANOI 13 (Agerpres).— tn conti
nuarea vizitei sale la Hanoi, dele
gația Frontului Unit Național din 
Cambodgia și a Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei, 
oondusă de reprezentantul special 
din interior al Frontului și guvernu
lui, Ieng Sary, a fost primită de Ton 
Duc Thang, președintele R.D. Viet
nam, și de primul ministru, Fam 
Van Dong, anunță agenția V.N.A.

Cu acest prilej, Ieng Sary a expri
mat recunoștința poporului cambod
gian pentru ajutorul primit din 
partea R.D. Vietnam în lupta pentru 
eliberarea națională împotriva agre
siunii S.U.A. La rîndul lor, șefulSituația de la frontiera indo- pakistaneză

DELHI 13 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al guvernului indian 
a anunțat că vineri s-au produs șase 
ciocniri de-a lungul frontierei dintre 
India și Pakistan și că avioane mi
litare pakistaneze au violat spațiul 
aerian indian în zona de graniță. A- 
genția United News of India anunță 
că trupe pakistaneze au atacat un 
post de frontieră situat la aproxi
mativ 120 km de Calcutta și că inci
dente. similare s-au produs și în a- 
propierea orașului de frontieră Sa- 
brum. Postul de radio Delhi a anun
țat, la rîndul său, că bombardamente 
ale artileriei pakistaneze au fost 
semnalate în districtul indian Dinaj- 
pur ; forțele indiene de la graniță — 
se anunță — au ripostat.

Cu începere de la 14 noiembrie a.c., 
data intrării în vigoare a protocolu
lui de aderare a României la Acor
dul General pentru Tarife Vamale și 
Comerț (G.A.T.T.), țara noastră de
vine membru cu drepturi depline al 
acestui Acord.

G.A.T.T. este un tratat multilate
ral încheiat între guverne și avînd 
ca obiect comerțul internațional. 
Semnat la Geneva, la ■ 30 octombrie 
1947, Acordul General a intrat în vi
goare la 1 ianuarie 1948. La origine, 
el a avut adeziunea a 23 părți con
tractante ; de atunci, numărul aces
tora a crescut continuu, pentru ca, 
prin aderarea României, numărul să 
se ridice astăzi la 80. Totodată, mai 
există 13 membri „de facto" — 
foste teritorii coloniale, care, după 
obținerea independenței, au conti
nuat să aplice prevederile tratatului 
— precum și un membru provizoriu. 
Acordul General este administrat de 
un secretariat, condus de un director 
general, care îndeplinește sarcinile în
credințate de părțile contractante.

G.A.T.T. fusese conceput inițial ca 
o instituție interimară — pînă la 
crearea unei Organizații internațio
nale de comerț, care ar fi fost o ins
tituție specializată a O.N.U. ; întru- 
cît această intenție nu s-a materiali
zat, G.A.T.T. a rămas un instrument 
internațional pentru comerț, acceptat 
de țări cu orînduiri sociale diferite, 
care dețin în prezent mai mult de 
patru cincimi din schimburile co
merciale mondiale.

încheind Acordul General, statele 
fondatoare își propuneau „să orien
teze raporturile dintre ele în dome
niul comercial și economic spre ridi
carea nivelului de viață, realizarea 
deplinei utilizări a forței de muncă, 
a unei rate ridicate și mereu în 
creștere a venitului real, a deplinei 
utilizări a resurselor mond ale, creș
terii producției și schimburilor de 
mărfuri". Țările semnatare își expri
mau dorința de- a contribui la în
făptuirea acestor obiective, acțio- 
nînd pe bază de reciprocitate și a- 
vantaje mutuale, prin reducerea 
substanțială a tarifelor vamale și a 
altor bariere în calea schimburilor, 
precum și prin eliminarea discrimi
nărilor în comerțul internațional.

Realizarea unui comerț fără discri
minări între țări egale în drepturi a 
rămas de altfel principiul fundamen
tal al G.A.T.T. Pe baza clauzei na
țiunii celei mai favorizate, înscrisă 
chiar în primul articol al Acordului, 
orice avantaj acordat de un membru 
altei țări se extinde în mod automat 
asupra celorlalți parti cipanți.

Ca rezultat al mutațiilor interve
nite în relațiile economice mondiale 
In perioada postbelică, G.A.T.T. a cu

potrivit datelor publicate de agenția 
de presă „Eliberarea", în provinciile 
Bajia și Longkhan, patrioții sud- 
vietnamezi au scos din luptă peste. o 
mie de soldați și ofițeri inamici, au 
distrus 18 vehicule militare, au do- 
borît opt elicoptere și au scufundat 
două șalupe militare.

PNOM PENH 13 (Agerpres). — 
Forțele de rezistență și-au continuat 
atacurile asupra bazelor și instala
țiilor militare din împrejurimile 
Pnom Penh-ului. Cel mai important 
atac de vineri a fost bombardarea 
cu rachete și obuze de mortiere a 
centrului de telecomunicații de la 
Kambaul, situat la 16 km de Pnom 
Penh.

statului și șeful guvernului R. D. 
Vietnam au dat o înaltă apreciere 
victoriilor obținute de poporul cam
bodgian, prieteniei strînse și solida
rității militante dintre cele două țări 
și popoare. Totodată, oaspeții cam- 
bodgieni au purtat convorbiri cu o 
delegație a guvernului R. D.' Viet
nam și a Frontului Patriei din Viet
nam, condusă de vicepremierul 
Nguyen Duy Trinh. La aceste con
vorbiri a luat parte și primul mi
nistru, Fam Van Dong.

In onoarea delegației khmere a 
fost organizat un miting al popu
lației Hanoiului.

CARACI 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Caraci a anunțat că de-a 
lungul frontierei dintre Pakistanul 
oriental și India au avut loc vineri 
ciocniri în cursul cărora 95 de sol
dați indieni au fost uciși, iar trei 
soldați pakistanezi au fost răniți. 
Ciocnirile s-au produs în momentul 
în care forțe indiene au încercat să 
pătrundă pe teritoriul pakistanez, 
după o intensă pregătire de artilerie. 
Obuzele lansate asupra localităților 
din apropierea graniței au provocat 
moartea a 14 persoane, menționează 
postul de radio Caraci.

noscut adaptări importante la reali
tățile politice și social-economice ale 
lumii contemporane, care au deter
minat ca Acordul să nu rămînă un 
„club al bogaților", așa cum i s-a 
spus uneori, ci să devină un instru
ment de cooperare, cu o largă parti
cipare. Convenit, inițial, între mem
bri avînd o economie de piață, eu un 
nivel relativ apropiat de dezvoltare,- 
G.A.T.T. a trebuit să găsească soluții 
și aranjamente pentru a permite 
participarea unor state al căror rol 
în comerțul mondial crește conside
rabil, cum sînt țările în curs de dez
voltare sau țările cu economie pla
nificată. In acest sens, G.A.T.T. a a- 
doptat în 1966 principii și obiective, 
înscrise în partea a IV-a a Acor
dului General, în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare. In 1971 s-a ob
ținut o derogare de la clauza națiunii 

România - membru al G. A. T. T.
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celei mai favorizate în avantajul a- 
cestor țări. Recent, în cadrul G.A.T.T. 
s-au convenit între mai multe țări 
în curs de dezvoltare, în urma unor 
negocieri, concesii tarifare reciproce, 
nevalabile față de țările dezvoltate.

In ceea ce privește țările cu eco
nomie planificată — este vorba de 
țările socialiste — este de menționat 
că Cehoslovacia și Cuba sînt mem
bre fondatoare ale G.A.T.T., că au 
mai devenit, între timp, membre Po
lonia, Iugoslavia și România, și că 
sînt în curs negocierile privind ade
rarea Ungariei. Este semnificativ că 
G.A.T.T. a stabilit în protocoalele de 
aderare formule practice adaptate 
specificului fiecărei țări.

O privire retrospectivă asupra ac
tivității G.A.T.T. în cei aproape 24 
de ani de existență relevă că, dacă 
nu întotdeauna a putut să rezolve 
problemele de resortul său, ri
dicate de viața economică inter
națională, acest organism s-a a- 
firmat totuși ca un instrument 
util pentru favorizarea schim
burilor internaționale. în general, 
între membrii G.A.T.T. s-a realizat 
desființarea restricțiilor cantitative 
la import. De asemenea, în dome
niul tarifar — deși rezultatele rămîn 
încă nesatisfăcătoare în ceea ce pri
vește produsele agricole — s-a reali-

tokio Delegația M. A. N. 
primită de premierul Sat©

TOKIO 13. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Sîmbă- 
tă dimineața, în ultima zi a șederii 
sale în Japonia, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialis
te România, condusă de Aurel Vi- 
joli, președinte al Comisiei econo- 
mico-financiare a M.A.N. și preșe
dinte al grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România-Japo- 
nia, a fost primită de primul minis
tru al Japoniei, Eisaku Sato. Delega
ția a fost însoțită de Iosif Gheor
ghiu, ambasadorul României în Japo
nia. Cu acest prilej, au fost discu
tate, într-o atmosferă cordială, pro
bleme de interes reciproc.

După-amiază, delegația a plecat
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- CONGRESMANI AMERICANI CER RETRAGEREA TUTUROR 
TRUPELOR S.U.A. DIN INDOCHINA

WASHINGTON 13 (Agerpres). - 
Președintele Richard Nixon a anun
țat vineri, în cursul unei conferințe 
de presă, că efectivele forțelor ame
ricane din Vietnamul de sud vor fi 
reduse pînă la 1 februarie 1972 cu 
45 000 de oameni, rămînînd în Viet
namul de sud încă 139 000 de militari.

Răspunzînd unor întrebări, preșe
dintele a spus că forțele aeriene a- 
mericane vor continua să acționeze 
un timp mai îndelungat decît forțele 
terestre.

După cum transmite agenția United 
Press International, mai mulți con- 
gresmani americani, adversari ai răz
boiului din Vietnam, și-au exprimat 
hotărîrea de a-și intensifica efortu
rile pentru adoptarea unei legislații 
care să prevadă un termen precis

ORIENTUL APROPIAT
DAKAR 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Mauritaniei, Mokhtar Ould 
Daddah, a declarat că prima misiune 
a O.U.A. în Orientul Apropiat, al
cătuită din cei patru șefi de stat, a 
oferit „rezultate încurajatoare". El 
și-a exprimat speranța că, în urma 
celei de-a doua misiuni pe lingă gu
vernele israelian și egiptean, care va 
începe în curînd, vor fi prezentate 
noi sugestii care să faciliteze o re
glementare pașnică a conflictului.

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Republica 

Arabă a Egiptului a adresat Adună
rii Generale a O.N.U. o cerere în

NOI ACTE AGRESIVE ALE COLONIAll$TIEOR PORTUGHEZI
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 

„Portugalia se pregătește să distru
gă, cu ajutorul substanțelor defdian- 
te, recoltele din regiunile rurale ale 
Guineei-Bissau, pentru a înfometa 
astfel populația din această regiune", 
se arată într-o declarație a Organi
zației Unității Africane dată pu
blicității la Addis Abeba. Documen
tul precizează că autoritățile colo
niale portugheze intenționează, ast
fel, să împiedice aprovizionarea 
patrioților care își desfășoară activi
tatea în acest teritoriu. „Trebuie 
făcut totul pentru a-i obliga pe colo

zat o reducere substanțială a taxelor 
vamale la produsele industriale, în 
cadrul negocierilor bilaterale și, mai 
ales, multilaterale (cunoscute sub 
denumirea de runde, ultima fiind 
„runda Kennedy", terminată în 
1967).

In prezent, cînd comerțul inter
național este confruntat cu multiple 
probleme, între care efectele crizei 
monetare occidentale și alte feno
mene de perturbație, opinia domi
nantă în rîndul specialiștilor este a- 
ceea că G.A.T.T. poate juca un rol 
important pe linia identificării unor 
soluții capabile să evite revenirea 
la protectionism și să permită dez
voltarea sănătoasă a relațiilor econo
mice între statele lumii.

★
Aderarea la G.A.T.T. se înscrie pe 

linia politicii consecvente a Româ- 

niel de intensificare și diversificare 
a participării sale la diviziunea in
ternațională a muncii. Avînd în cen
trul politicii sale externe întărirea 
prieteniei și colaborării cu țările so
cialiste, țara noastră dezvoltă conti
nuu schimburile și lărgește coopera
rea cu țările membre ale C.A.E.R.. 
cu celelalte țări socialiste. în același 
timp, ea extinde relațiile de colabo
rare cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social economic, avînd 
la baza generală a relațiilor sale 
externe respectarea principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Participarea activă a țării noastre 
la comerțul mondial decurge din 
creșterea rapidă a potențialului eco
nomic al României, din atașamen
tul față de principiile coexisten
ței pașnice, din necesitatea obiecti
vă pe care o reprezintă pentru toate 
țările, mai ales în condițiile actua
lei revoluții , tehnico-științifice, dez
voltarea circuitului de bunuri și va
lori în zilele noastre.

Opera vastă de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te presupune în mod necesar parti
ciparea activă a României la circui
tul economic mondial, amplificarea 
schimburilor economice și comer- 

spre patrie. Pe aeroportul interna
țional Haneda, oaspeții români au 
fost conduși de Ichiro Nakagawa, di
rector al Comitetului permanent 
pentru conducerea Camerei Repre
zentanților, Torao Chino, secretar ge
neral al Camerei Reprezentanților, 
Yoshio Domori, vicepreședinte al 
grupului parlamentar pentru relații
le de prietenie Japonia-România, 
deputați din partea diferitelor parti
de politice, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Au fost pre- 
zenți Iosif Gheorghiu, ambasadorul 
țării noastre in Japonia, membri ai 
ambasadei și agenției economice ro
mâne.

pentru retragerea trupelor americane 
din Indochina. Liderul majorității de
mocrate din Senat, Mike Mansfield, 
care este autorul cunoscutului amen
dament legislativ cerînd retragerea 
totală a trupelor S.U.A. în decurs de 
șase luni, și-a exprimat decepția 
față de hotărîrea Administrației de 
a menține o așa-numită forță rezi
duală în Vietnamul de sud. Senato
rul Harold Hughes a calificat ritmul 
anunțat al retragerii trupelor drept 
dezamăgitor, afirmînd că „nu există 
nici un indiciu al terminării războ
iului". Senatorul Birch Bayh a subli
niat că retragerea totală a trupelor 
americane din Vietnamul de sud 
„este singurul mijloc de a obține o 
reglementare negociată a conflictu
lui".

care propune amînarea cu o săp- 
tămînă, pînă la 29 noiembrie, a în
ceperii dezbaterilor asupra crizei din 
Orientul Apropiat, informează agenția 
M.E.N., citind ziarul „Al Ahram".

★
însărcinatul cu interesele vest-ger- 

mane în Republica Arabă Egipt, Wal
ter Yasser, a declarat că întrevederile 
pe care le-a avut cu președintele An
war Sadat în cursul acestei săptămîni 
au avut ca temă principală proble
ma reluării relațiilor diplomatice in
tre cele două țări, anunță agenția 
France Presse.

nialiștii portughezi și pe partenerii 
lor din N.A.T.O. să renunțe la planu
rile de genocid și să se supună rezo
luției O.N.U. privind acordarea inde
pendenței teritoriilor aflate încă sub 
dominație colonială", se menționează 
în declarația Secretariatului O.U.A. 
Același document anunță că, numai 
în ultima lună, în cursul raidurilor 
aviației portugheze deasupra regiu
nilor controlate de patrioți din Gui- 
neea-Bissau au fost distruse 38 de 
sate și ucise numeroase persoane 
civile.

ciale cu toate statele. Incepînd cu 
anul 1949, comerțul exterior al Ro
mâniei a cunoscut o continuă dez
voltare și diversificare, înregistrînd 
ritmuri anuale din cele mai înalte 
cunoscute de țările participante la 
comerțul mondial. In vederea așe
zării relațiilor sale economice cu 
alte țări pe baze stabile și echitabile, 
România a încheiat, mai ales în pri
ma perioadă a deceniului 1950—1960, 
acorduri comerciale bilaterale, mai 
întîi pe termen de un an, ulterior pe 
termen lung. Paralel cu acțiunile în
treprinse pe plan bilateral, s-a in
tensificat participarea României la 
diverse organisme economice multi
laterale — Comisia Economică pen
tru Europa a O.N.U., Conferința 
Mondială pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) și organele sale 
subsidiare, precum și în cadrul altor 

organizații economice, comerciale sau 
tehnico-științifice.

Intensificarea participării țării 
noastre la .comerțul internațional a 
învederat, îndeosebi în a doua jumă
tate a deceniului 1960—1970, utilita
tea ca, pe lîngă acordurile bilaterale 
comerciale — la care mai tîrziu s-au 
adăugat acordurile de cooperare in
dustrială și tehnică — să se înceapă 
negocieri în vederea aderării la tra
tatul comercial și vamal multilateral 
la care sînt parte cei mai mulți din
tre partenerii noștri comerciali — 
Acordul General pentru Tarife Va
male și Comerț. Negocierile de ade
rare începute în anul 1968 au par
curs mai multe etape, uzuale în pro
cedura aderării, ele încheindu-se în 
luna iulie a acestui an prin realiza
rea unui Protocol de aderare. Acest 
Protocol a fost aprobat de Consiliul 
G.A.T.T., și, după ce aderarea a fost 
primită favorabil prin votul membri
lor Acordului General, a fost semnat 
de țara noastră.

Prin aderarea la Acordul Genera! 
clauza națiunii celei mai favorizate 
este consolidată în raporturile cu 
toate statele membre. în mod auto
mat, România va beneficia de drept 
de concesiile comerciale negociate în 
cadrul G.A.T.T. Protocolul de adera
re prevede eliminarea progresivă, 
înainte de sfîrșitul anului 1974. a

Chezășia dezvoltării unui proces 
revoluționar rezidă în unitate

- declară Fidel Castro cu prilejul vizitei în Chile

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — în continuarea vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde în Chile, 
primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, a fost, vineri, oaspetele ora
șului Antofagasta, important centru 
al industriei miniere, situat în nor
dul țării.

Participînd la o Întîlnire cu stu
denții celor trei universități din 
oraș, la care au luat parte și con
ducătorii principalelor partide poli
tice care formează Frontul Unității 
Populare, Fidel Castro, relevă agenția 
Prensa Latina a subliniat că puterea 
unei revoluții și chezășia dezvoltă
rii unui proces revoluționar rezidă 
în unitate. El a citat cazul Cubei, 
unde pericolul sectarismului, care 
devenise o piedică în calea procesu
lui revoluționar, a fost înlăturat la 
timp. Primul ministru al Cubei a 
amintit, de asemenea, lozinca orga
nizației „Frente Amplio" din Uru
guay : „Un popor unit nu va putea 
fi subjugat niciodată".

In momentul istoric actual, a spus 
in continuare primul ministru al 
Cubei, raportul de forțe pe plan 
mondial este net în favoarea socia
lismului. Viitorul aparține socialis
mului, care inspiră muncă, studiu și 
sacrificiu. în timp ce capitalismul nu 
generează decît egoism, a remarcatz 
Fidel Castro. El a spus că munca și

ffi? tratat învechit, care lezează 

suveranitatea țării
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI REPUBLICII PANAMA

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, cu prilejul vizitei 
pe care o întreprinde în Mexic, pre
ședintele Republicii Panama, De- 
metrio Lakas, a subliniat că menți
nerea controlului S.U.A. asupra zo
nei Canalului Panama constituie o 
violare a suveranității țării. Decla
rația apreciază tratatul dintre S.U.A. 
și Panama, încheiat în 1903, prin care 
zona canalului a fost trecută în fo
losința Statelor Unite ca fiind „în-
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Kim Ir Son secretar generai 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a primit delegația Partidului 
de stingă — Comuniștii din Suedia, 
condusă de Urban Karlsson, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al partidului. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire prietenească, 
informează agenția A.C.T.C.

Primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, se află într_0 
vizită în Iugoslavia, a purtat con
vorbiri cu Mirko TepaVaț, secretarul 

restricțiilor cantitative discriminato
rii față de exporturile românești și 
procedura de eliminare a acelor res
tricții care, pentru motive excepțio
nale, ar mai fi menținute la acea 
dată.

La rîndul său, România și-a ex
primat ferma intenție de a-și spori 
importurile de la ansamblul părților 
contractante într-un ritm care să nu 
fie inferior creșterii importurilor sale 
totale — adică să respecte prevede
rile Acordului General privind ne- 
discriminarea — fără a se menționa 
însă un procent fix de creștere a- 
nuală a importurilor.

Aderarea la G.A.T.T. creează ast
fel pentru țara noastră condiții pen
tru o participare sporită, activă și e- 
chitabilă la schimburile mondiale. 
In general, activitatea în cadrul 
G.A.T.T. va deschide țării noastre 
noi posibilități de a-și apăra și pro
mova interesele sale economice le
gitime.

în actuala situație a economiei 
mondiale, cînd se manifestă unele 
recrudescențe ale măsurilor cu ca
racter protecționist și restrictiv, cînd 
decizii în principiu luate în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare sînt a- 
nihilate în practică, iar negocierile 
privind lărgirea Pieței comune prefi
gurează' noi complicații în raportu
rile cu țările terțe. Acordul General 
pentru Tarife Vamale și Comerț este 
chemat să îndeplinească una dintre 
cele mai importante sarcini pe care 
le-a avut pînă acum : aceea de a 
crea condițiile depășirii actualelor 
dificultăți, făcînd, astfel, posibilă 
continuarea eforturilor pentru dez
voltarea liberă, sănătoasă, a relații
lor internaționale.

Desigur, nu ar fi fost realist să se 
aștepte de la părțile contractante să 
găsească pe loc soluții miracol — cu 
atît mai mult cu cit ele nu depind 
de G.A.T.T., ci de voința politică și 
posibilitățile economice ale statelor. 
Se poate însă aștepta și acționa ca 
Acordul General să constituie un for 
in care spiritul practic al părților 
contractante să se manifeste în 
negocierea unor înțelegeri care, 
realizate în etape succesive, conve
nabile tuturor, să contribuie la favo
rizarea schimburilor economice între 
toate țările lumii, în interesul pro
gresului și prosperității popoare
lor lor.

Participarea României la G.A.T.T. 
se înscrie pe aceste coordonate.

Mircea PETRESCU 
ministru-consilier,
Misiunea permanentă a României 
de pe lîngă oficiul O.N.U.
din Geneva 

educația stau la temelia succeselor 
dobindite în edificarea societății so
cialiste în Cuba și, în context, a 
subliniat necesitatea unei strînse 
legături între instruire și munca 
productivă.

In seara aceleiași zile, la Antofa
gasta a avut loc un miting, la care 
Fidel Castro a rostit o cuvîntare.

ÎNTREVEDERE F. CASTRO- 
R. ARISMENDI

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Primul secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, Rodney Aris- 
mendi, a avut o întîlnire la Santiago 
de Chile cu Fidel Castro. Cu acest 
prilej, relatează agenția Prensa La
tina, Rodney Arismendi a subliniat 
că vizita lui Fidel Castro în Chile 
marchează sfîrșitul perioadei de 
blocadă impusă Cubei și o cotitură 
în evoluția politică a continentului 
latino-american. Primul ministru 
cubanez a adresat un salut P.C. din 
Uruguay, organizației „Frente Am
plio" și poporului Uruguayan, în semn 
de mulțumire pentru dovezile de so
lidaritate cu Cuba.

vechit și colonialist". După ce evocă 
lupta poporului panamez pentru 
apărarea suveranității țării, dusă 
de-a lungul anilor, declarația men
ționează că această luptă nu a fost 
sprijinită în trecut de oligarhiile 
aflate la conducerea țării.

Guvernul panamez, se spune în 
declarație, va lupta pînă Ia dobîndi- 
rea suveranității asupra zonei cana
lului, ea fiind și principala sursă de 
venituri pentru dezvoltarea econo
miei naționale.

federal pentru afacerile externe. 
Agenția Taniug relatează că au fost 
examinate probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și situația actuală din Europa, 
o atenție deosebită fiind acordață 
chestiunilor legate de asigurarea 
securității în bazinul Mării Medite- 
rane.

Curtea cu juri din Wa
în cursulshington 3 declarat-

unei ședințe de 75 de minute, pe 
Aubran Martin, în vîrstă de 23 de 
ani, 'ca fiind culpabil de omorîrea 
cu premeditare, la 5 ianuarie 1970, a 
liderului sindical Joseph Yablonski, 
precum și a fiicei și soției acestuia. 
Juriul urmează să se reunească din
nou pentru a pronunța sentința în 
acest caz.

SE EXTINDE GREVA 
MARINARILOR 

DIN NOUA ZEELANDÂ
Recent, guvernul Noii Zeelan- 

de a hotărît, in urma expirării 
ultimatumului de 24 de ore dat 
marinarilor din Auckland pen
tru a se întoarce la lucru, di
zolvarea sindicatului lor, rela
tează ziarul britanic „Times". 
Prin această procedură, rar in- 
tîlnită, matrozii au fost decla
rați... „șomeri voluntari".

Totodată, guvernul a cerut ar
matei să înlocuiască echipajele 
aflate in grevă, iar forțele aerie
ne au primit dispoziția să pre
ia, in parte, transportul mărfu
rilor și pasagerilor peste strim- 
toarea Cook, care separă prin
cipalele două insule ale țării.

Deși decizia guvernului a de
terminat înghețarea fondurilor 
sindicatului, anularea tuturor 
contractelor de muncă, sistarea 
oricărei forme de ajutor social, 
marinarii nu s-au lăsat intimi
dați și își continuă lupta împo
triva politicii discriminatorii 
practicate de guvern. Departe de 
a se stinge, greva s-a răspîndit 
din Auckland în majoritatea 
porturilor din țară, reliefind ho- 
tărirea mateloților de a-și apă
ra ferm drepturile.

Un acord mongolo-iugo- 
SlOV, cu privire Tn livrările reci
proce de mărfuri pe perioada 1971— 
1975, a fost semnat la Ulan Bator.

Luna „permeabilă" față de undele radio ?

Semnale radio trans
mise de o navă spa
țială găsindu-se din
colo de Lună au fost 
recepționate pe Pă- 
mînt, undele trecînd. 
după cîte se pare, prin 
corpul satelitului na
tural, au declarat re
cent doi cercetători de 
la Institutul Smithso
nian din S.U.A. Veri
ficarea acestui feno
men a avut loc în ziua

de 3 august, cînd sem
nalele radio emise de 
modulul de comandă 
„Endeavor" au conti
nuat să fie înregistrate 
la institut, folosin- 
du-se o antenă de 45,7 
metri, chiar și în mo
mentul în care nava se 
găsea în regiunea con
siderată pînă acum 
„zonă moartă" pentru 
undele radio. Anterior, 
însă, cei doi cercetători

Vizita tovarășului
9

losif Banc in U.R.S.S.
MOSCOVA 13. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Conti- 
nuindu-și vizita oficială în Uniunea 
Sovietică, tovarășul losif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor, a 
făcut o călătorie în ținutul Krasno
dar, unde a avut întrevederi cu 
S. F. Medunov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului de ținut, 
cu alți conducători și specialiști so
vietici locali. Oaspetele român a luat 
cunoștință de activitatea Institutului 
de cercetări agricole din Krasnodar, 
unde a avut convorbiri cu directorul 
acestuia, V. A. Dubanosov, precum 
și cu acad. P. P. Lukianenko, acad. 
M. V. Hadjinov și cu colaboratorii 
acestora. Au fost vizitate, de aseme
nea, sovhozul „Krasnoarmeisk", im
portantă unitate pentru cultura ore
zului, și colhozul zootehnic „Cea- 
paev".

berlin Convorbirile 
dintre reprezentanții 

celor două state 
germane

BERLIN 13. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : La 13 no
iembrie, s-a încheiat în capitala 
R.D.G. o nouă rundă de convorbiri 
între reprezentanții celor două state 
germane. Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr, secretar de stat 
la Cancelaria federală a R.F.G., în
soțiți de experți, au discutat, timp de 
patru zile, referitor la încheierea 
unui acord privind transportul de 
tranzit între R.F.G. și Berlinul oc
cidental și un tratat privind traficul 
între R.D.G. și R.F.G. Intr-un co
municat dat publicității sîmbătă. se 
menționează că la convorbiri au fost 
înregistrate noi progrese și că ur
mătoarea întîlnire urmează să aibă 
loc la 18 și 19 noiembrie, tot în ca
pitala R.D. Germane.

Delegația economică po
loneză, condus& de ministrul co
merțului exterior, Kazimierz Olszew
ski, aflată într-o vizită la Santiago 
de Chile a fost primită de Salvador 
Allende, președintele Republicii 

'■«■ Chile. Cu acest prilej, menționează 
agenția P.A.P., au fost examinate 
probleme ale colaborării chiliano- 
poloneze într-o serie de domenii ca 
cel al industriei miniere, siderurgi
ce, construcții de nave, pescuitului. 
Șeful statului chilian, menționează 
agenția, a apreciat favorabil dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări.

Protocolul Seleî de-a 11-a 
sesiuni a Comisiei intergu- 
vernamentale ungaro-so- 
VietîCe de co'at>orare economică șl
tehnico-științifică a fost semnat la 
Budapesta de Peter Valyi, vicepreșe
dinte al guvernului ungar, și Mihail 
Leseciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., anunță 
agenția M.T.I. Relevînd că legăturile 
comerciale dintre Ungaria și Uniunea 
Sovietică se dezvoltă cu succes, par- 
ticipanții la sesiune au arătat că se 
așteaptă ca în 1971 schimburile de 
mărfuri să depășească cu 10 la sută 
nivelul anului 1970.

Comisia raională din Ze- 
lena Gora pentru cerceta
rea crimelor comise de 
hitleriști în timpul celui de^'l 
doilea război mondial a proceda1! 1 
deschiderea parțială a unor mor
minte comune descoperite de curînd 
în orașul Kostszin, anunță agenția 
P A.P. S-a stabilit că aici au fost 
ingropați 2 000 de soldați executați 
de hitleriști. încălțămintea descope
rită, fragmentele de stofă și nasturii 
de la uniforme indică faptul că în 
mormintele comune au fost îngropațl 
prizonieri de război belgieni, fran
cezi și sovietici, care au fost deți
nuți în lagărul nr. 308 din localita
tea Neuhamm, în prezent Svetoszuv.

Președintele Comitetului 
sovietic pentru securitatea 
europeană, AIexei si^ov, i-a 
primit pe B. Raewski, președintele 
Asociației pentru promovarea rela
țiilor dintre R.F. a Germaniei șl 
U.R.S.S., care face o vizită în Uni
unea Sovietică. întrevederea a pri
lejuit o convorbire referitoare, în 
principal, la convocarea conferinței 
general europene pentru securitate 
și colaborare.

declaraseră că straturi
le superioare ale Lunii, 
avind o structură ase
mănătoare cu cea a 
pietrei ponce, ar putea 
acționa ca un mediu 
..permeabil" undelor 
radio. Autorii ipotezei 
consideră că fenome
nul înregistrat la 3 au
gust reprezintă o con
firmare a presupuneri
lor lor științifice.
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