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COMUNISTUL 
luptător

pentru nou
Despicind cerul de beznă al unei 

.■ itimi ce se zbatea în ireductibile con
tradicții, comunistul a pus în fața 

7 omenirii un ideal fără precedent, 
considerat multă vreme drept o uto
pie : să schimbe din temelii rânduie
lile nedrepte ale societății capitaliste 
și să clădească o societate nouă, ai 
cărei membri să fie eliberați de orice 
asuprire și exploatare, să fie egali 
in drepturi și în obligații. Ca doctri
nă, comunismul a reprezentat o ex
presie dintre cele mai puternice ale 
noului revoluționar. El a marcat a- 
pariția unui nou mod de gindire, 
afirmînd pentru prima oară o filo
zofie ce-și propunea nu numai să 
explice lumea, ci mai ales să o 
transforme ; comunismul a însemnat 
noul în analiza rolului forțelor so
ciale, descoperind în proletariat, în 
clasa nouă a societății purtătoare a 
viitorului ei ; noul în organizarea 
luptei oamenilor muncii, prin crea
rea partidului comunist ; noul ca 
obiectiv final al luptei — construirea 
unei societăți a dreptății și fericirii 
celor ce muncesc. încă din clipa naș
terii comunismului, între el și nou a 
existat o legătură intimă, organică. 
Comunismul este expresia noului, iar 
noul este aliatul fidel și inseparabil 
al comunismului.

Comunistul s-a consacrat trup și su
flet vocației de luptător pentru pro
movarea noului. Dar nu orice nou — 
nu inovarea gratuită, fără sens și 
legitimitate, fie că e vorba de dome- 

* niul economiei, al vieții sociale, al 
arfei și culturii, ei-acel-noă care 
reprezintă un autentic progres, care 
răspunde cerințelor mersului înainte 
in domeniul respectiv. în numele 
acestui nou, membrii P.C.R. au în
fruntat teribilele forțe de opresiune 
ale capitalului și au plătit cutezanța 
cu grele jertfe de singe. Politica 
partidului, concepția materialismului 
dialectic le-au dat însă comuniștilor 
convingerea nestrămutată că oricît ar 
fi de greu și oricît de multe obsta
cole s-ar ridica în călea afirmării 
noului, lupta lor va învinge. Proba 
strălucită a justeții acestei convin
geri a făcut-o victoria revoluției so
cialiste în patria noastră.

Misiunea comunistului de promotor 
*1 noului a căpătat, după victoria re
voluției socialiste, dimensiuni 
epopee. Marxismul arată că 
poate apărea la început 
formă plăpîndă, ca un

de
noul 

sub o 
__ _ _ —mugure, 

aparent fără șanse de reușită in fața 
unei zdrobitoare dominații a vechiu
lui •— dar învinge pînă la urmă toc-' 
mai datorită faptului că răspunde

Patria
Acest pămînt pe care trăim, a 

cărui limbă e plinea noastră cea 
de toate zilele, pămint bogat, în
zestrat cu toate binefacerile pro
videnței, a durat, s-a împodobit 
mereu cu daruri noi și astăzi, li
niștit, puternic, scăldat in soare 
și azur, fecundat de ape și de 
ploi 'și de zăpezi binefăcătoare 
își gospodărește avuțiile, îm- 
plinindu-și destinul. Rodește 
mereu prin dăruirea unui popor 
harnic și talentat.

Înzestrat cu minunate daruri 
sufletești, poporul român a cin- 
tat in doine și balade; in viers 
sprinten sau îndurerat, in povești 
cu voinici și haiduci răzbunători 
al suferințelor lui, in restriștile 
și izbînzile din trecut, pe voie
vozii din pozele cărților de isto
rie, pe feți-frumoșii din basme, 
pe toți cei ce l-au iubit și l-au 
apărat, chipuri trăite aevea sau 
născocite de închipuirea lui, pe 
vitejii care i-au ocrotit căihinu- 
rile, pe toți cei care trăiesc, as
tăzi, în amintirea noastră și al 
căror nume este amintit mai 
mult decît atunci cînd trăiau, pe 
tribunii și cărturarii de frunte 
ai țării, pe luptătorii care s-au 
jertfit în apărarea hotarelor 
strămoșești, pe comuniștii care 
au adus țeluri noi conștiințelor, 
sub conducerea cărora au înăl
țat chip nou patriei.

Patria ! Cuvint care se trage 
din limba străbunilor romani șl 
însemnează țara părinților, a 
moșilor și strămoșilor noștri 1 
Patria pământească și patria su
fletească, limba de care sintem 
legați cu toate fibrele făpturii.

Acest pămint stropit cu floa
rea singelui și cu rouă lacrimilor 
e plămădit din suferințe lungi și 
din așteptări fără sfirșit. 11 iu
bim, că-i al nostru și pentru noi, 
îl apărăm, căci ne apără, îl îm
bogățim, fiindcă el ne îmbogă
țește, îl hrănim, ca să ne hră
nească, îl înfrumusețăm cu fru
musețea sufletului nostru, ca să 
trăim în tihnă și frumusețe, să 
zidim pe el și să-l înălțăm, ca 
să fim înălțați și noi, conduși 
de partidul comunist, sub stră
lucitorul soare al socialismului.

necesităților obiective, cerințelor ma
jore ale legilor generale ale dezvol
tării societății. Să ne amintim acei 
ani cînd in România postbelică, 
pustiită de distrugerile uriașe, ale 
războiului, care, ele înseși se grefau 
pe fondul unei țări înapoiate, bin- 
tuită de foamete și cu milioane de 
analfabeți, s-a auzit glasul comuniș
tilor ce chemau poporul să transfor
me această țară intr-o Românie 
nouă ; nouă din punct de vedere po
litic, nouă sub raport economic, in
dustrializată și cu o cultură nouă. Nu 
la puțini afirmarea acestui nou le-a 
apărut ca fiind de domeniul fante
ziei.
' Cîți „prooroci", bunăoară, nu și-au 

istovit forțele prezicînd în decursul 
anilor că industrializarea și trans
formarea socialistă a agriculturii nu 
vor avea sorți de izbîndă în Româ
nia? Unii nu s-au sfiit să pronosti
cheze chiar și „datele" la care se vor 
încheia aceste „nechibzuite experi
mente" — cum le calificau cu ură 
in acele vremuri. Și iată că, în mai 
puțin de două decenii și jumătate, 
„fantezistele" proiecte ale comuniști
lor români și-au confirmat pe deplin 
realismul. România anului 1971 este 
o țară cu o industrie ce cunoaște un 
avint exprimat prin ritmuri din cele 
mai înalte din lume, structurată te
meinic pe ramurile de avangardă ale 
progresului tehnic, cu o agricultură 
cooperatistă puternică, cu știința și 
cultura în. plină dezvoltare, toate ,a- 
ceste elemente ale noului configu- 
rind peisajul, material și spiritual al 
patriei noastre de azi. Se poate găsj 
oare altă expresie care să convingă 
mai bine despre forța comunismului 
de a transforma noul în realitate ?

Doctrina științifică a comuniștilor 
i-a învățat să țină seama că, chiar și 
in socialism, oricît de înaintate și am- 
piu îmbrățișate ar fi ideile și solu
țiile preconizate, vechiul nu dispare 
nicidecum de la sine, în mod spon
tan. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
formulat, în acest sens, în strălucita 
sa expunere la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie, un crez al comunistu
lui : „A fi cu adevărat marxist-lenî- 
nist înseamnă a fi un explorator în
drăzneț și experimentat al drumului 
nou pe care îl deschide omenirii so
cialismul și comunismul, un cuteză
tor vizionar al zilei de miine pornind 
de la realitățile și cerințele arzătoare 
ale zilei de azi, precum și de la con
cluziile generalizate pe plan teoretic 
ale experienței de ieri și de azi... A 
fi comunist presupune pe lingă a- 
ceașta și capacitatea de a înțelege 
noul, dc a elabora, pe baza noilor cu
ceriri ale științei, concluzii teoretice 
și practice pentru transformarea re
voluționară a societății omenești".

De fapt., in etapa actuală partidul 
pune intr-un mod nou însăși concep
ția despre nou. Maturizarea relațiilor 
de producție socialiste, creșterea 
complexității forțelor de producție îl 
pun pe comunist in situația de a nu 
mai fi suficientă doar condiția de 
simplu militant pe frontul noului „in 
general",. Un asemenea mod de a în
țelege lucrurile respinge net ideea

Ioan ERHAN
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Victor EFTIMIU

Indignarea cu care 
beau participanții la 
furtunoasă adunare 
flecta nu rrurpai 
revoltă a unor 
integre în fața unor fapte 
reprobabile, dar și amără
ciunea că s-a aruncat o 
umbră nemeritată asupra 
sferturilor entuziaste și a 
dăruirii neprecupețite a u- 
nui întreg colectiv harnic 
și inimos.

— E timpul să 
lucrurilor pe nume — a- 
răta șeful de echipă loan 
Șerban. Ceea ce au făcut 
acești oameni în între
prinderea noastră înseam
nă nu numai o 
legilor statului 
cialist — legi 
sfinte deoarece 
noastre, menite 
interesele noastre, ale ce
lor ce muncesc — ci și o 
grosolană sfidare a dem
nității noastre muncito
rești. Trebuie să-i facem 
să simtă nu numai pedeap
sa legii, dar și pedeapsa 
severă, fără menajamente 
a colectivului, oprobriul 
întregii opinii publice, și 
nu numai în întreprindere, 
ci și in oraș...

— Noi am muncit cu 
tragere de inimă, ne-am 
străduit din răsputeri, u- 
neori am rămas și 
program, n-am știut 
anumite momente ce-i 
și ce-i noapte, numai 
numai să aducem această 
fabrică tinără, pe care o 
simțim a noastră, la linia 
ei firească de plutire. la 
parametrii de producție 
proiectați — spunea munci
torul Gheorghe Goțea. Și

spunem

încălcare a 
nostru se
care sînt 

sînt ale 
să apere

peste 
în 
zi 
Și

CHEMAREA
Organizației de partid a județului Argeș 

către toate organizațiile județene
ale Partidului Comunist Român, către toți

oamenii
Comitetul județean de partid Ar

geș, pe baza sarcinilor stabilite de 
cel de-al X-Iea Congres al partidului, 
a prevederilor „Programului națio
nal privind gospodărirea rațională a 
resurselor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații, îndiguiri, desecări și 
de combatere a eroziunii solului", a 
analizat recent, in cadrul unei adu
nări cu activul din agricultură, mă
surile necesare pentru creșterea pro
ducției agricole la nivelul prevăzut 
de planul cincinal.

Cu acest prilej s-a subliniat faptul 
că în județul Argeș sînt importante 
suprafețe care, fie din cauza băltirii 
apelor, fie din cauza fenomenului de 
eroziune, nu asigură obținerea unor 
recolte stabile, la nivelul potențialu-

muncii din agricultură
lui productiv al terenului de care 
dispune, a investițiilor masive pe 
care le fac statul și unitățile agricole 
cooperatiste în vederea extinderii 
mecanizării și chimizării, a intensi
ficării procesului de producție. Mo
bilizați de organizațiile de partid, lu
crători: de pe ogoarele județului Ar
geș sînt ferm hotărîți să facă totul, 
să nu-și precupețească nici un efort 
pentru a da viață prețioaselor indi
cații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, care ne 
cere să folosim cu maximum de 
randament fiecare palmă de pămînt, 
să asigurăm sporirea rodniciei aces
tuia.

Adunarea eu activul din agricul-

tură a hotărît să înceapă o largă ac
țiune patriotică pentru eliminarea cu 
mijloace locale, simple, la îndemina 
oricui, a apei ce băltește pe ogoare, 
pentru combaterea eroziunii solului, 
pe suprafețe cit mai mari, pentru în
lăturarea efectelor negative ale ex
cesului de umiditate. In acest sens, 
organizațiile de partid vor desfășura 
o largă activitate politică și organi
zatorică în rîndul maselor, vor an
trena organizațiile de sindicat, tine
ret și femei, consiliile populare, de
putății, conducerile unităților agrico
le, întreaga populație de la orașe și 
sate, la muncă patriotică în vederea 
realizării în 1972 a următoarelor o- 
biective :

a unor lucrări• Executarea în sisteme locale 
de desecare menite să elimine excesul de umidi
tate pe 3 500 hectare situate în bazinele rîurilor 
Argeș, Doamnei, Teleorman și Neajlov, unde, da
torită băltirii apei, produejia este mult diminuată, 
iar în anii cu precipitații abundente — este cala- 
mitată în întregime. Pentru efectuarea acestor lu
crări, vor fi dislocați circa 600 000 mc de pă
mînt. De pe terenurile ce vor fi desecate se va 
obține un spor de producție de 10 000 'tolie ce
reale, față de realizările anului 1971.

• Pe întreaga supra'ață cultivată se vor lua 
măsuri de combatere a băltirii apei prin desch.de- 
rea unor șanțuri de scurgere, pe lungime de 
150 km, și săparea de puțuri absorbante. în urma 
acestor acțiuni se vor scoate de sub efectele băl
tirii circa 18 000 ha ți se va obține un supliment 
de producție de peste 5 000 tone cereale.

• Pentru mărirea permeabilității solului cu ex
ces de umiditate, se vor executa lucrări de desfun
dare pe o suprafață de 2 000 hectare.

• Vor fi luate măsuri pentru decolmatarea cana
lelor de evacuare existente pa o lungime de 
14 km.

• Vor fi executate lucrări de amenajare pen
tru irigații în sisteme locale, pe o suprafață de 
1 590 hectare.

• Vor fi executate lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe o suprafață de 3 950 hectare. De 
asemenea, prin participarea voluntară a popu-

lației se vor realiza economii bănești la efectua
rea lucrărilor antierozionale pe 1 200 hectare pre
văzute în pian a fi executate cu fonduri de la bu
get ; vor fi împădurite 500 hectare și vor fi tera- 
sate 200 hectare.

Pentru verificarea realizării obiectivelor stabilite, 
a calității lucrărilor, propunem să se organizeze 
control ia fața locului, în lunile mai și decembrie 

. ale anului 1972. ...... ...
în înfăptuirea acestor acțiuni de mare impor

tanță pentru economia fiecărei unități agricole și 
a întregului județ ne bizuim pe hotărîrea și con
secvența cu care populația Argeșului traduce în 
viață toate sarcinile trasate de conducerea parti
dului, pe hărnicia oamenilor muncii de la orașe și 
sate, pe experiența cîștigată în valorificarea su
perioară a terenurilor în pantă, prin plantarea cu 
pomi și viță de vie, pe forța mobilizatoare a or
ganizațiilor noastre de partid.

Angajîndu-ne în numele comuniștilor, al între
gii populații argeșene să înfăptuim exemplar ceea 
ce ne-am 
RE TOATE ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE ALE 
PARTIDULUI 
OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURĂ, CON
VINȘI FIIND CA O ASEMENEA ACȚIUNE VA 
PUNE SI MAI BINE ÎN VALOARE REZERVELE IM
PORTANTE DE CARE DISPUNE AGRICULTURA 
ROMÂNIEI SOCIALISTE, VA CONDUCE LA ÎNDE
PLINIREA HOTARÎRILOR CONGRESULUI AL X-LEA, 
LA ÎNFLORIREA SCUMPEI NOASTRE PATRII.

propus, CHEMAM LA ÎNTRECE-

COMUNIST ROMÂN, PE TOȚI

COMITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL. PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cincinalul prevede ca aproape un sfert 
din sporul producției industriale 

să fie realizat pe această cale

— V-ați convins, cred, că este 
foarte greu să realizăm cu actua
lele capacități sporul de producție 
de 25 milioane lei. Pentru aceasta 
ne trebuie, in plus, citeva strun
guri, mașini de găurit și alte uti
laje.

— Dimpotrivă, m-am convins că 
cele pe care le aveți în fabrică, nu 
numai că sînt suficiente, dar vă și 
prisosesc. Centrala și ministerul nu 
dispun de fonduri suplimentare de 
investiții...

—Nu. nu sînt suficiente. N-avem 
capacități disponibile. Vă rugăm să 
mai analizați situația fabricii noas
tre...

Și, așa mai departe, „disputa" 
dintre directorul întreprinderii și di
rectorul genera! al 
centralei industria
le se întețește. De 
o parte, acest „nu 
se poate" și cere
rile insistente pen
tru dotarea tehni
că suplimentară a 
uzinei, de cealaltă 
— argumentele di
rectorului general 
al centralei indus
triale. Au urmat a- 
nalizele la fața lo
cului, luîndu-se in 
calcul, cu răbdare, 
mașină cu mașină, 
utilaj cu utilai, „fo- 
tografiindu-se“ ce 
se lucrează, cit se 
lucrează, cum sînt 
încărcate și între
ținute mijloacele 
tehnice. S-a discu
tat cu muncitorii
fruntași, cu maiștrii, s-au notat su
gestii și propuneri interesante. Con
cluzia ? încăr.cînclu-se rațional fiecare 
utilaj, au rămas disponibile însemnate 
capacități de producție ; sporul inițial 
de producție — dublat între timp .— 
intr-un trimestru a fost nu numai 
realizat, ci și depășit substanțial. 
Cine a pierdut din această înfrun
tare deschisă pe tărîm economic ? 
Nimeni. Nici directorul uzinei (care, 
pledînd pentru o cauză aparent 
dreaptă, a primit o utilă repiică a 
realității), nici colectivul întreprin
derii, care și-a concentrat eforturile 
pentru descoperirea și punerea în 
valoare a unor rezerve interne de 
sporire a producției. A cîștigat, în 
schimb, de două ori, economia na
țională : mai îiitîi, prin producția 
suplimentară obținută cu aceeași 
„zestre" tehnică, apoi prin fondurile 
de investiții economisite.

Nu ne propunem să dezvăluim nu
mele uzinei sau al centralei indus
triale aflate . în această situație, în 
acest dialog al competenței în do
meniul amplificării randamentului 
economic al capacităților de produc
ție existente. Fapt este că,' 'potrivit^ 
calculelor și analizelor tăcute în 
cursul elaborării actualului plan 
cincinal, pe baza folosirii mai bune 
a potențialului productiv existent în 
1970 va trebui să se realizeze aproa
pe jin sfert din sporul producției in
dustriale prevăzut pentru perioada 
1971—1975. lată de ce, din rațiuni

economice majore, în toate între
prinderile, cu sprijinul centralelor 
industriale, trebuie să se acționeza 
hotărît pentru materializarea re
zervelor in acest domeniu, să se 
pună capăt risipei unor capacități 
de producție, cu convingerea fermă 
că măsurile luate în această pri
vință se vor reflecta neîntîrziat în 
sporirea producției, în ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de fabricație și, în ultimă 
iriitanță, in creșterea venitului na
țional. sursă sigură de progres și 
bunăstare.

Căile de îmbunătățire a gradului 
de folosire a capacităților de pro
ducție sint multiple, ele avindu-și 
izvorul in rezervele interne din uni

tățile industriale, 
departe de a fi e- 
puizate, Ne oprim, 
mai intîi, asupra 
creșterii coeficien
tului de schimburi, 
sarcină economică 
subliniată in repe
tate rînduri de că
tre conducerea par
tidului. Rezultatele 
obținute pînă in 
prezent în această 
direcție, în multe 
întreprinderi — 
printre care Uzina 
de pompe și „Se
mănătoarea" din 
București, „Indus
tria textilă" din 
Lugoj —r sint deo
sebit de elocvente 
în relevarea legă
turii ce există în
tre mărirea co

eficientului de schimburi, a in
dicelui de utilizare a capacităților 
de producție și creșterea generală a 
eficienței economice. Pe această 
bază, în citeva mari unități din ju
dețul Brașov („Steagul roșu", „Țrac- 
torul", „Electroprecizia", „Partiza
nul" ș.a.) urmează să se obțină o 
producție suplimentară de peste 2 
miliarde lei, iar în județul Satu 
Mare să se economisească fonduri 
de investiții de circa 60 milioane 
lei. Raportate la ansamblul econo
miei, calculele relevă că prin creș
terea cu numai 0.1 a coeficientului 
de schimburi s-ar putea obține, ne- 
întirziat, fără nici o investiție, o 
producție industrială suplimentară 
de circa 10 miliarde lei. Ceea ce do 
vedește că sarcina generalizării 
schimbului II și extinderii schim
bului III răspunde nemijlocit ne
cesității de a mobiliza întregul po
tențial al industriei noastre, invi- 
tind la reflecție și, mai ales, la 
acțiune hotărită, în fiecare între
prindere, pentru a nu precupeți ni
mic. pentru a interveni energic și 
eficace în vederea ridicării coefi
cientului de schimburi. Cu atît mai 
mult, cu cit intr-o serie de fabrici 
și uzine măsurile orientate in a- 
ceastă direcție au început să fie ne
glijate,. sau să nu mai dea efectele

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a III-a)

IN ACEASTA SAPTAMINA 
ia chioșcuri si în librării...

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești a avut loc o adunare cu 
activul din agricultură, organizată de 
Comitetul județean Argeș al P.C.R., 
în cadrul căreia au fost dezbătute pe 
larg probleme privind ridicarea gra
dului de utilizare a terenurilor agri
cole. Participanții au analizat cu spi-

rit de răspundere rezultatele obți
nute pină acum de către oamenii 
muncii din agricultura județului în 
direcția înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin din programul național pentru 
gospodărirea rațională a resurselor 
de apă și extinderea lucrărilor de

irigații, îndiguiri, desecări și comba
terea eroziunii și, pe baza experien
ței acumulate, au adresat prezenta 
chemare la întrecere către toate or
ganizațiile județene ale Partidului 
Comunist Român, către toți oamenii 
muncii din agricultură.

(Agerpres)

uite că niște inși, care nu 
vor să știe decit de pro
priile lor interese egoiste, 
cum să se „aranjeze", 
cum să se căpătuiască mai 
bine, au călcat în picioare 
munca și onoarea noastră. 
Să fie sancționați exem-

avut loc a-— căci aici a
dunărea de care aminteam
— se instaurase, la un mo
ment dat, un spirit de „a- 
mabilă" îngăduință reci-

' procă, de „binevoitoare" 
toleranță,' de „delicată" în
chidere a ochilor față de

„parti- 
inginer 

își 
proprietate 

început 
scandal", 
pînă ce

drumul șantierului 
cuiar" al unui 
care-și construia sau 
repara o casă 
personală. La 
isca „un mic 
poi se aștepta 
crurile erau uitate și

se 
a- 

lu-
se

O ÎNTREBARE 1» MUMELE ETICII SOCIALISTE

De ce ne-ați înșelat
încrederea ?

ACEASTA ESTE ÎNTREBAREA PUSĂ DE COLECTIVUL FABRICII 
DE PRODUSE REFRACTARE DIN ALBA IULIA UNOR CADRE 

DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERE

plar, fără cruțare, căci nici 
ei n-au cruțat avutul ob
ștesc și cinstea colectivu
lui !

Ce fapte au săvîrșit cei 
ce au trezit un asemenea 
val de indignare colecti
vă ?

La Fabrica de produse 
refractare din Alba Iulia

unele așa-zis „mărunte" 
devieri de la normele gos
podăririi avutului obștesc 
sau, pur și simplu, de la 
normele eticii și echității 
socialiste. Se descoperea, 
bunăoară, că două camioa
ne cu materiale de con
strucție rămase de la re
pararea unui cuptor a luat

mușamalizau. Sau, altăda
tă, ieșeau la iveală cazuri 
de favoritism flagrant, ce 
constau în acordarea unor 
prime excepționale pentru 
economii de materiale mai 
mult sau mai puțin fic
tive. Imediat se declanșa 
mecanismul investigațiilor, 
se întocmeau procese-ver-

bale, se elaborau planuri 
de măsuri, apoi iar se aș
tepta atei „binefăcător" 
interval de timp ce pre
cede, de obicei, uitarea și 
lucrurile reintrau, de par
că nu s-ar fi întîmplat ni
mic, pe făgașul lor „nor
mal". Ce fel de „normal" 
vom vedea...

Totul 
capete 
dreptul 
mentul 
torul ______ _ ...
loan Cosma, s-a dedat la 
anumite fapte ce vădeau o 
mult prea elastică și 
„personală" interpretare a 
unei noțiuni care, prin în
săși natura ei, nu permite 
decît o singură interpre
tare, aceea a legilor statu
lui : e vorba de noțiunea 
de „avut obștesc", de conți
nutul ei concret, măsurabil 
în kilograme, metri cubi, 
manoperă și, în ultimă in
stanță, lei, căci Ia mijloc 
nu era o dezbatere teore
tică. Prin abuz, directorul 
a confecționat în fabrică 
un cazan termic pentru în
călzirea locuinței proprii, 
pentru care a plătit 78 
(șapte zeci și opt) Iei, deși 
numai manopera costase 
cam de șapte ori pe atita. 
Tot el a folosit la con
strucția casei sale, proprie
tate personală, zidari, uti
laje și materiale din fa
brică. Și, o dată pornit pe 
panta aceasta de grabnică

a început însă să 
proporții de-a 

sfidătoare în mo- 
cînd însuși direc- 
fabricii, inginerul

Victor BîREADEANU
Ștefan DINICA

(Continuare in pag. a H-a)

...și, bineînțeles, în familia 
dumneavoastră!
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Nu-mi dai bani ?//

DIVERS Coboară din mașină

de metale neferoase din Baia

ju-

eraii

dată

pistol
Faptele de mai sus au

Un test
de 5 minute

cum, nu este

Foto : S. Cristianfilologie

zice
Oile n-au
putut întrece
trenul

prima lor ilegali-

Baburu și Stahciu

c

le 
Și

general 
morale,

nivelul 
uzinei

din 
trei

După 
luat

Eram 
per-

funcție, 
secretarul 
partid, a 
mustrare.

a
(e

indivizi 
stare

l-a 
net

După faptă

in vederea conti- 
cercetărilor pentru

aibă un caracter 
perspectivă, în

o femeie 
îmi dau

impresie a produs a- 
vigoarea cu care tova- 
Ceaușescu a subliniat, 
la recenta plenară a

pornit spre 
urmînd să fie 
în... scamă, 
de mare pe

La aceste întrebări ne răspunde tovarășul PAUL 
TÎRNOVAN, secretarul Comitetului de partid de Ia 
Uzinele metalurgice 
Mare.

căci 
calitate 

transformați în

Peisaj în Făgăraș

capătul
3 ori 10, 
pe clientii 

pină în

nu se măsoară doar 
pagubele directe pe 
le provoacă, ei mai 

prin aria lor de iradie-

]><!>•••

• Ce acțiuni au fost organizate, ce inițiative 
se afla pe agenda de preocupări a comitetului 
uzinal de partid ? • Cum se verifică puterea de 

influențare a acestor acțiuni?

de cultivarea atitudinii noi 
de muncă și avutul ob- 
întărirea disciplinei în pro-

proprii, 1 diferen- 
comitetului de 

și al fiecă-

Cu și fără

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

O

i- ti:
• ■ ■ ■

FAPTUL!

Injecție 
mortală

Reghina Heres, In virstă de 
42 de ani, din comuna CupSeni 
(Maramureș), suferea de reuma
tism. tntr-una din zilele trecute, 
s-a dus la un consătean, Pavel 
Heres, și l-a rugat să-i facă o 
injecție pentru a-i mai calma 
durerile. Urmările au fost tra
gice. La scurt timp după aceas
ta, Reghina Heres a decedat la 
spitalul din orașul Tirgu-Lăpuș, 
unde fusese transportată pentru 
a i se acorda îngrijirile necesare. 
Medicii au constatat că sanitarul 
improvizat a făcut greșit injec
ția cu un ac de siringă nesteri
lizat.

în noaptea de 16 spre 17 iunie 
1971, Gheorghe Bărbulescu din 
satul Căiui (Olt), după ce tră
sese zdravăn la măsea, a prins 
chef de ceartă cu soția sa. De la 
ceartă, a ajuns la bătaie. Lo
vind-o cu un scaun în cap, a- 
ceasta însă a decedat. Arestat, 
Gh. B. a compărut, zilele tre
cute, în fața instanței de ju
decată. în urma judecării pro
cesului, care a avut Ioc în sala 
căminului cultural din Căiui, în 
fața locuitorilor satului, Tribu
nalul județean Olt l-a condam
nat pe Gheorghe Bărbulescu Ia 
18 ani închisoare și 7 ani inter
zicere a unor drepturi.

S-a petrecut în bufetul „Cio- I 
bănașul" din Cluj. De la una la • 
alta, doi consumatori au început I 
o discuție în contradictoriu. Deo- | 
dată, unul dintre ei, drept ultim 
argument, a scos un pistolet cu I 
care a început să-și amenințe I 
interlocutorul. In acest stadiu, 1 
disputa nu mai putea fi lăsată | 
să se desfășoare de la sine. Au I 
intervenit imediat organele de I 
ordine și agresorul a fost dezar- . 
mat. Acesta nu era altul decît 1 
Liviu Septimiu Aurelian Defta, I 
șeful unei grupe de pază de la 1 
întreprinderea apă-canal Bucu- I 
rești, plecat la plimbare, cu I 
arma din dotare asupra sa. > 
'După terminarea cercetărilor, va i 
trebui să reia discuția întrerup-. I 
'tă intr-un alt cadru, dar cu., ar- | 
mele prevăzute de lege 1

într-una din serile trecute, 
miliția Capitalei a fost sesizată 
că la centrul de carne nr. 152 
(Calea Moșilor 25) nu .se respec
tă prețurile legale. O echipă 
operativă sosită la fața locului 
a început să verifice cele sem
nalate. Cei șapte cetățeni care 
au cumpărat carne în primele 5 
minute au fost înșelați, prin in
versarea prețurilor, cu 27,48 lei. 
Autorul acestei operații era 
chiar • șeful de unitate Dumitru 
Chișiță. Arestat, el urmează să 
apară in curînd în fața instanței 
de judecată.
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COMBA TIVITA TEA
sporește forța de Murire

a muncii politico-educative

Militînd pentru transpunerea cu 
operativitate în viață a prevederilor 
programului de educație comunistă 
a maselor, am urmărit să declanșăm 
inițiative, acțiuni 
țiate la 
partid al 
rei organizații de partid, în cadrul 
diferitelor secții și ateliere. Sîntem 
preocupați, totodată, să imprimăm co
mitetelor de partid pe sectoare, bi
rourilor organizațiilor de bază un stil 
de muncă dinamic, bazat pe înțele
gerea faptului că în munca ideologi
că și polîtico-educativă nu pot exis
ta pauze, că spre a fi cît mai eficien
tă, ca nu trebuie să se desfășoare în 
„campanii", ci să 
continuu, de largă 
funcție de nece
sitățile concrete 
ale realizării c- 
xemplare a sar
cinilor economice 
și sociale, ale 
dezvoltării con
științei socialiste.

O atenție deo
sebită acordăm 
creșterii rolului 
adunărilor gene
rale ale comuniș
tilor ca școală de 
educație partini
că, de dezvoltare a combativității re
voluționare. Nu o dată, înainte de 
publicarea „tezelor din iulie", eram 
criticați — și pe bună dreptate — 
că pe ordinea de zi a adunărilor 
generale ale comuniștilor se află 
numai probleme cu caracter eco
nomic, că acestea sînt abordate, a- 
tît în referate cît și in discuții, prin
tr-o prismă îngust tehnicistă. în 
ultimele luni, comitetul de partid a 
organizat dezbateri și schimburi de 
experiență cu birourile organizațiilor 
de bază asupra modalităților de îm
bunătățire a tematicii adunărilor de 
partid. Drept urmare, în adunările 
generale ale comuniștilor au fost 
dezbătute probleme privind calitatea 
și eficiența învățămîntului de partid; 
modul cum își îndeplinesc cadrele de 
conducere, specialiștii sarcinile pro
fesionale și obștești ; mijloacele de 
sporire a combativității colectivelor, 
dp .agitatori, a agțtațișj. vizuale. Me
rită relevat și faptul că,atunci: cînd 
pe ordinea de zi a adunărilor gene
rale din secțiile topire, cupru electro
litic, acid sulfuric, întreținere, au fost 
chestiuni vizînd îmbunătățirea ca
lității produselor și a randamente
lor de extracție, reducerea prețului 
de cost și a consumurilor specifice, 
ele au fost abordate cu adresă precisă 
la răspunderea comuniștilor, la ca
pacitatea organizației de a valorifica 
potențialul colectivului în vederea 
perfecționării activității economice.

Pe primul plan al preocupărilor 
noastre se află ridicarea nivelului, a 
calității și eficienței invățămintului 
de partid, care include în noul an de 
studiu 1 720 de cursanți, Potrivit ce
rințelor aflate în fața organizațiilor 
de partid, precum și a nivelului de 
pregătire politico-ideologică al 
cursanților, a fost diversificată tema
tica cercurilor și cursurilor, substan
țial îmbogățite de altfel în lumina do
cumentelor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. La cererea a peste 200 de ca
dre tehnice, membri ai comitetelor de 
partid pe sectoare și birourilor orga
nizațiilor de bază, a fost înființat un

curs de studiere a problemelor fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. O problematică actuală, 
cu implicații nemijlocite asupra dez
voltării conștiinței socialiste, formă
rii omului nou, va fi abordată în 
cursurile de educație moral-cetățe- 
nească, unde sînt încadrați peste 600 
de muncitori, tehnicieni și maiștri.

Am întreprins un șir de acțiuni 
spre a asigura, în condiții mai bune, 
informarea oamenilor muncii asupra 
principalelor aspecte actuale ale po
liticii interne și externe a partidului 
și staftilui nostru. Șefii de secții pre
zintă, săptămînal, o „cronică" a eve
nimentelor politice. în același timp, 
au fost organizate intîlniri cu membri 
ai biroului comitetului județean de

afirmarea tot mai puternică în viață 
a principiilor comuniste, de a învăța 
să muncim și să trăim in spiritul a- 
cestor principii. în lumina acestor in
dicații, comitetul de partid acționează, 
pe multiple planuri, pentru creșterea 
exemplului personal al celor peste 
1 630 de comuniști din uzinele noas
tre, astfel ca fiecare dintre ei să se 
afirme ca un înalt model de respon
sabilitate socială în muncă, în socie
tate și familie. Au fost inițiate, în a- 
cest scop, intîlniri între comuniști 
fruntași în întrecerea socialistă și 
tineri membri de partid, expuneri și 
dezbateri privind trăsăturile politico
morale ale comunistului.

Cultivăm un climat de intransi
gență față de cei ce comit ilegali
tăți, încalcă principiile eticii și echi
tății socialiste. în uzină s-au semna
lat sustrageri de materiale, de piese 
de schimb. Pe întregul an, ele se ri
dică la circa 14 000 lei. Desigur, s-ar 
putea spune că valoarea nu este prea 
mare, dar noi nu le putem admite 
nici dacă ar fi de 14 lei. Cu atît mai 
mult cu cît, din păcate, în aceste 
sustrageri din avutul obștesc au fost 
implicați și doi membri de partid. 
Spre a arăta că partidul nu poate 
tolera cu nici un 
fapte, nu ne-am :

Din experiența organizatiilor de partid 

în înfăptuirea programului de educație
.-,3

...................... «... „ . ................................... ....  . $

socialistă a maselor

partid, cu alți activiști de partid, în 
cadrul cărora aceștia răspund la în
trebările muncitorilor. S-a reor
ganizat punctul de documentare și 
informare, care, pe lingă faptul că 
pune la dispoziția propagandiștilor și 
agitatorilor, a celor care studiază în 
diferite cercuri ale învățămîntului de 
partid, materialul bibliografic necesar, 
vine în ajutorul acestora prin con
sultații, îndrumări metodice, schim
buri de experiență.

Instruirea periodică a agitatorilor, 
orientarea lor spre principalele sar
cini aflate în fața colectivului au făcut 
să crească simțitor eficiența întregii 
lor activități. Iată un exemplu care 
mi se pare semnificativ. Nu demult, 
uzina de cupru și fabrica de acid sul
furic erau în revizie generală. întru- 
cît existau greutăți în aprovizionarea 
instalațiilor cu concentrate, realiza
rea planului de producție era pusă 
sub semnul incertitudinii. în scopul 
recuperării restanțelor, organizația de 
partid a adresat colectivului chema
rea de a mobiliza toate forțele pen
tru terminarea reviziei generale cu 
trei zile mai devreme decît era pla
nificată. Agitatorii au intrat imediat 
în acțiune : ei au explicat în toate 
formațiile de lucru necesitatea aces
tei acțiuni, importanța ei pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, faptul 
că acest efort va verifica o dată mai 
mult conștiința patriotică, maturita
tea politică a colectivului. Cuvîntul 
agitatorilor nu a rămas fără ecou : 
printr-o intensă mobilizare a forțe
lor, printr-o mai judicioasă organi
zare a muncii, revizia generală a 
instalațiilor — operație deosebit de 
complexă și pretențioasă — s-a în
cheiat cu 72 ore mai devreme, timp 
suficient pentru a realiza sarcinile de 
plan în luna respectivă.

O puternică 
supra noastră 
rășul Nicolae 
în expunerea 
C.C. al P.C.R., că sensul profund al 
tuturor măsurilor privind activitatea 
politico-ideologică este

i chip asemenea 
limitat la exclude

rea lor din par
tid, ci: am insistat 
ca cei care au în
tinat prin faptele 
lor nedemne înal
tul titlu de co
munist să fie ju
decați în fața co
lectivului. Mînia, 
intransigența cu 
care fapta lor a 
fost înfierată de 
comuniști, de alți 
muncitori, în pro
cesul care s-a 

desfășurat în incinta uzinei, au avut, 
atît asupra vinovaților, cît și a colec
tivului în întregul lui, o mult mai 
profundă influență decît dacă jude
cata ar fi avut loc în sala tribunalului.

De altfel, brigada artistică de agi
tație și gazeta satirică „Reflectorul" 
au fost orientate să-și axeze acti
vitatea tocmai pe problemele le
gate 
față 
ștesc, _ ______ _ __ __
ducție, combaterea mentalităților re
trograde, a tendințelor de căpătuială, 
a încălcării normelor legale și de 
conviețuire socială, a oricăror atitu
dini străine principiilor eticii și echi
tății socialiste. Am inițiat în ultimul 
timp imprimarea la magnetofon a 
unor texte ale brigăzii artistice de 
agitație și retransmiterea lor prin 

. stația . de, radioamplificare.
Desigur, nu considerăm că eficiența 

muncii politico-educative se poate a- 
precia simplist, raportînd-o la fap
tul că în perioada care a trecut din 
acest an, colectivul uzinei și-a de
pășit sarcinile de plan la producția 
globală și marfă cu circa 80 milioane 
lei, economiile la prețul de cost în
sumează peste 5,9 milioane lei, iar 
la export au fost livrate produse 
peste plan în valoare de ciyca 2 mi
lioane lei valută. La aceste rezul
tate au contribuit, fără îndoială, un 
șir de măsuri privind mai buna or
ganizare a producției și a muncii, 
îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale etc. După 
mai puțin adevărat că influența e- 
xercitată' de munca politico-educa- 
tivă asupra nivelului conștiinței so
cialiste a muncitorilor se re
flectă, în ultimă analiză, în spi
ritul de responsabilitate cu care ei 
își îndeplinesc sarcinile de producție, 
pun umărul la creșterea eficienței 
întregii activități economice a uzi
nei. în această direcție orientăm, de 
altfel, eforturile noastre privind creș
terea eficienței practice a muncii po
litico-educative.
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N-am scris, pină a- 
cum, niciodată la ziar. 
Dar faptele unui șo
fer, petrecute nu de 
mult, m-au indignat 
peste măsură și do
resc să le aduc, pe a- 
ceastă cale, la cunoș
tința opiniei publice. 
In ziua de 25 octom
brie a.c. l-am insolit 
în mașina Salvării pe 
fratele meu — care 
fusese operat la cap 
in Spitalul nr. 9 din 
București — pină în 
satul Scurtu, comuna 
Berlești, județul Gorj, 
unde își are domici
liul. Aceeași mașină — 
31—B—4857, condusă
de șoferul Ion Ene — 
mai transporta încă 
doi bolnavi ; unul piuă 
la spitalul din Pitești, 
însoțit de către soția 
sa, iar celălalt pină în 
comuna Stănești, 
dețul Vilcea. Doi din 
cei trei bolnavi 
transportați pe targă, 

atît mal mult 
ca șoferul să 

cu atenție, 
îndeplinească 

misiunea

deci cu 
trebuia 
ffleargă 
să-și 
corect 
de către spital.

Cum am ieșit 
București însă, 
persoane i-au făcut 
semn șoferului să o- 
prească ; el a oprit și 
i-a urcat în mașină 
peste bolnavi. 
4—5 km a mai 
alți doi clienți. 
in mașină zece 
soane, îngrămădiți u- 
nul peste altul ca niș
te sardele, incit bolna
vii de-abia mai puteau 
respira. Am ajuns in 
Pitești. Fiecare dintre 
„pasageri" i-a dat șo
ferului, la cererea a- 
cestuia, anumite sume 
de bani și, culmea, i 
s-a pretins și celui 
bolnav, coborît aici, 
suma de 50 de lei. Am 
rămas uimiți de acest 
lucru, deoarece știam 
că transportul bolna
vilor și al însoțitori
lor cu mașinile Sal
vării se efectuează 
gratuit. Am încercat 
să-i amintim șoferu
lui această prevedere 
legală, dar el ne-a pus 
la punct : „Să nu vă 
amestecați".

Ne-am continuat 
drumul. Pină la Dră- 
gășanî, șoferul a mai 
luat încă trei persoa-

ne de la care a înca
sat 75 lei. Cînd am a- 
juns la Stănești, unul 
dintre bolnavi a tre
buit să coboare. Dar 
șoferul l-a oprit: 
„Plata, te rog". Degea
ba a arătat bolnavul 
că nu are bani, căci 

■ șoferul a găsit pe loc 
o soluție : „Ai vin ? 
Dă-mi două damige
ne". Și i-a dat.

Pesemne, să se răz
bune că am îndrăz
nit să-i spun că nu 
are voie să facă ase
menea fapte, a deviat 
mașina de pe șoseaua 
principală, intrînd pe 
drumuri pline de 
gropi și hîrtoape ; din 
cauza acestor zdrun
cinături, fratelui meu 
i s-a făcut rău, incit . 1 
mă temeam că dintr-o * 
clipă in alta poate de- 1 
ceda. Am început să 

. pling de frică și l-am 
rugat pe 
meargă mai ; 
sau să găsească 
drum mai bun. 
mi-a spus că 
treaba mea, că 
stăpin pe mașina 
și face ce vrea. Și așa 
a si făcut. In comuna 
Bălcești a umplut ma
șina cu nuntași și i-a 
dus pe fiecare la ca
sele lor in diferite 
sate. Toți fumau, cin- 
tau, fără să țină sea
ma că în mașină este 
un om grav bolnav și 
că toate acestea ii dău
nează foarte mult. Am 
orbecăit noaptea prin 
diferite sate și, după 
aproape 12 ore de 
drum (fratele meu își 
pierduse cunoștința și 
l-am coborît pe targă), 
am ajuns la destina
ție.

șofer să 
încet 

: alt 
Dar 
nu-i 
este 
lui

A doua zi, diminea
ță., am pornit înapoi 
spre București. Pe 
drum, alți clienți, alți 
bani încasați de șofer. 
La ieșirea din Slatina, 
a oprit mașina, spu- 
nindu-mi că ori ii dau 
50 de lei, ori mă lasă 
in cimp. I-am dat ba
nii. La București însă, 
m-a obligat să cobor 
din mașină pe șoseaua 
Chitilei, la

. tramvaielor 
în timp ce 
lui i-a dus 
oraș.

Eu sînt 
simplă, dar 
seama cit de mari sint 
eforturile statului nos
tru pentru sănătatea 
oamenilor muncii. 
Chiar faptul că sînt 
asigurate mașini care 
transportă bolnavi la 
sute de kilometri, de 
la spital pină acasă, 
este o dovadă in acest 
sens. Dar oamenii că
rora li se încredințea
ză aceste mijloace de 
transport trebuie să 
fie cu adevărat OA
MENI. Nu ...........
fără suflet, în 
să jignească oamenii 
aflați in suferință, să 
transforme mașinile 
Salvării în proprieta
tea lor.

Consider că forurile 
în drept vor face lu
mină în acest caz, vor 
lua măsurile ce se 
impun împotriva ce
lor vinovați, pentru a 
se evita pe viitor ase
menea acte străine 
eticii noastre socia
liste

Ioana 
PLOSCARU 
B-dul 1 Mai nr. 339 
București
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(Urmare din pag. I)

NOTA REDACȚIEI.
fost aduse la cunoștință, de către semnatara 
scrisorii, și Stației Centrale „Aviasan" Bucu
rești, în subordinea căreia se află șoferul 
despre care se vorbește'în sesizare. In cursul 
investigațiilor întreprinse de către conduce
rea stației, Ion Ene a susținut că nimic din 
cele sesizate nu este adevărat. (Mai mult, el 
a mers de trei ori acasă la petiționară, în- 
cercînd, sub amenințări, s-o determine pe a- 
ceasta să-și retragă plîngerea împotriva Iui!).

Cercetările întreprinse ulterior, pe drumul 
parcurs de „Salvarea" iu cauză, au stabilii că, 
într-adevăr, șoferul Ion Ene a luat în ma
șină diferiți cetățeni și, atît lor, cît și bolna
vilor transportați, le-a pretins și încasat unele 
sume de bani.

Așa stînd lucrurile, forurile în drept sînt 
datoare să acționeze în consecință.

\
\

*

de a asigura

tarabă

De la

(Urmare din pag. I)
Absolventă a facultății de fi

lologie, Sofia Brad din comuna 
Secusigiu (Arad) și-a ales drept 
„profesiune" comerțul de tarabă 
cu obiecte provenite din contra
bandă. într-una din zilele tre
cute, aflîndu-se în hotelul „Cen
tral" din Mediaș, a deschis în 
hol un adevărat bazar. în timp 
ce se tîrguia cu unul din muș
terii, organele de resort au in
vitat-o să-și închidă „prăvălia", 
în curînd va afla și prețul pe 
care-1 va primi pentru practi
carea comerțului ilicit cu lucruri 
de contrabandă.

Doi ciobani. Dumitru Ganea 
și Gheorghe Cindrea, de la coo
perativa agricolă Ștefan Vodă 
(Ialomița) își pășteau, într-una 
din zilele trecute, turma de oi 
pe marginea căii ferate. De pri
sos să mai spunem că, în ase
menea condiții, trebuiau să fie 
tot timpul cu ochii în patru. 
Din cite se pare însă, dumnealor, 
siguri că oile nu se vor mai în
depărta de pe „firul" liniei fe
rate, își vedeau de cu totul alte 
treburi. Deodată, în zare și-a 
făcut apariția un tren. Auzind 
zgomotul, oile s-au speriat și au 
luat-o la fugă... înaintea lui. 
Trenul le-a ajuns din urmă și 
46 dintre ele au rămas printre 
traverse. Acurn, cei doi ciobani 
n-au decît să fluiere a pagubă.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

și nesățioasă înavuțire 
dauna bunurilor colectivi
tății, nu s-a dat înapoi să 
comită Încă un act de iz
bitoare necinste : a achi
ziționat din fabrică un 
autoturism pe derizoriul 
preț de 7 000 de lei, l-a re
parat cu muncitori și ma
teriale din întreprindere, 
apoi — considerînd, după 
cum se vede, fabrica drept 
un fel de „stație interme- 

’ diară" spre talcioc — 
revîndut cu un cîștig 

. de circa 22 000 lei.
Un caz tipic — veți .. _ 

— de degradare morală, de 
detestabilă cedare in fața 
tentațiilor unei vieți de hu
zur pe seama avuției noas
tre comune ! Așa e, dar nu 
e numai atît. Să nu uităm 
că loan Cosma nu era un 
oarecare în această între
prindere, ci însuși conducă
torul ci, omul care răspun
dea, prin funcția pe care o 
deținea, tocmai dc respec
tarea cu maximă strictețe a 
legilor statului, a imperati
velor eticii și echității so
cialiste. De aici și caracte
rul agravant al faptelor să- 
vîrșite, deoarece autorul 
lor primea salariu. între 
altele și pentru a împiedi
ca manifestarea exact a ge
nului de abuzuri și ile
galități pe care el însuși 
făptuise cu inimă ușoară 
fără scrupule.

Exemplul directorului 
făcut imediat prozeliți 
necesar să subliniem că no
civitatea unor astfel de fap
te, mai ales cînd sint să- 
virșite la un asemenea ni
vel, 
prin 
care 
ales 
re negativă, prin forța lor 
de contagiune și prolifera
re). Dacă au văzut că în
suși directorul face ceea ce 
face, unii indivizi, certați 
cu cel mai elementar simț

al onestității, și-au 
„Hai să ne punem și noi pe 
trai ușor, că doar nu s-o 
face gaură-n cer !“ Gaură-n 
cer nu s-a făcut, dar în 
avutul obștesc da, și încă 
una deloc neglijabilă...

în felul acesta a apărut 
pe firmament ceea ce toată 
fabrica numește azi „aface
rea Scama". Nu e vorba — 
să ne înțelegem — chiar de 
„scamă", ci de ceva mult 
mai consistent, de stofă din 
lină pură. Dar să relatăm 
faptele pe îndelete.

Șeful serviciului adminis-

comercial în Centrala in
dustrială de produse refrac
tare — centrală ce-și are 
sediul chiar în incinta fa
bricii — care, mai mult, a 
devenit complicele lor ne
mijlocit, părtaș Ia organi
zarea sustragerii și, impli
cit, Ia împărțirea ciștiguluî. 
Și iată că aproape 2 400 de 
kilograme saci — mențio
năm încă o dată : din lină 
pură ! — au 
D.C.A. Sebeș, 
transformați 
Suma destul
care au primit-o, cei trei au

Gliga, membru în comitetul 
de partid — trebuie conside
rate, așa cum s-a arătat la 
recenta plenară a Comitetu
lui Central, drept acte anti
sociale, contrarevoluționare. 
Acești indivizi fără conști
ință au lovit intr-una din 
însemnatele noastre cuce
riri revbluționare, proprie
tatea socialistă asupra mij
loacelor de producție. Și 
mai e ceva de care trebuie 
să fim conștienți în primul 
rînd noi, comuniștii: că 
prea multă vrerne n-am dat 
importanță așa-numitelor

trativ al întreprinderii, Ni
colae Baburu, și responsa
bilul cu transporturile, Ioan 

' Stanciu, au hotărît într-o 
bună zi că se poate face o 
afacere grozavă vinzîndu-se 
la D.C.A., clandestin, sute 
de saci din stofă de lină 
proveniți de la filtrele de 
praf (in colectiv se vorbește 
insistent că ar fi fost vorba 
nu numai de saci folosiți, 
ci și de unii abia aduși în 
întreprindere, care ar fi 
luat calea unor croitori par
ticulari din oraș 
stofa era de bună
— fiind 
costume, pardesie etc.). Nu 
erau Ia
tate de acest gen, mai co
mercializaseră ei înainte, pe 
aceeași cale, niște saci de 
hirtie, dar de data asta era 
vorba de o afacere. în stil 
mai mare, pentru care tre
buiau să obțină neapărat o 
protecție menită să-i pună 
la adăpost de surprize. Și au 
obținut-o în persoana Iui 
Stelian Georgescu, director

cheltuit-o în bună parte pe 
chiolhanuri...

Dar socotelile au început 
să li se înfunde in clipa 
cînd cei de la D.C.A. Sebeș, 
dîndu-și seama că nu e lu
cru curat cu sacii aceștia, 
s-au decis să informeze 
conducerea fabricii din Alba 
Iulia. Și l-au informat ope
rativ. verbal și în scris, pe 
contabilul-șef, loan Baldea. 
Aici intervine o nouă com
plicitate : loan Baldea a 
ținut sesizarea in buzunar 
citeva luni, invitîndu-i „po
liticos" pe infractori „să lă
murească situația". Datorită 
tăcerii contabilului-șef — 
adică a aceluia care tre
buie să fie unul dintre paz
nicii cei mai intransigenți 
șl incoruptibili ai avuției 
colective — hoții au rămas 
nedescoperiți încă o bună 
bucată de vreme. Astfel, 
contabilul-șef s-a implicat 
direct în acest caz.

— Atingerile aduse avutu
lui obștesc —• spunea in 
adunare muncitorul Emil

„lucruri mărunte", zicîn- 
du-ne că nu merită atenție. 
Ei bine, iată că merită aten
ție, căci de la furtișagurile 
și „ciupelile" mărunte se a- 
junge, dacă le lași fără ri
postă, la cele mari și grave. 
Nici, noi, comitetul de par
tid, nu ne-am ocupat cu 
seriozitate de treburile a- 
cestea : am analizat planul 
de producție, stadiul lucră
rilor de reparații, aprovi
zionarea, însă nu ne-am o- 
prlt niciodată la unele 
aspecte ale eticii comuniste 
in colectivul nostru. Tre
buie să arătăm răspicat că 
tovarășul Gheorghe Ignat, 
secretarul comitetului de 
partid, deși a fost sesizat 
de povestea cu sacii, n-a 
luat nici o măsură, n-a 
pus-o in discuția comuniș
tilor.

Se cuvine să mai spunem 
un lucru, și anume că în 
adunare cei incriminați au 
adoptat, fără excepție, o 
poziție lamentabilă, găsin- 
du-și singura vină în fap-

tul că n-au... „suficient ni
vel". în realitate, faptele 
lor vădeau încălcarea celor 
mai elementare norme de 
probitate, acele norme care 
constituie fondul 
uman al oricărei 
dar care capătă în morala 
comunistă un sens și un 
conținut infinit mai bogat, 
fiind expresia intereselor 
etice fundamentale ale ob
știi socialiste.

Tot timpul adunării — 
dar mai ales atunci cind 
vorbeau cei aflați in cauză 
— ne-am întrebat.: ce re
sorturi i-au minat atunci 
cînd s-au înfruptat fără 
rușine din bunurile colecti
vității ? Răspunsul nu poate 
fi decît unul singur : e vor
ba de mentalitatea sama
volniciei infailibile, de con
vingerea vicioasă cu rădă
cini în morala burgheză și 
mic-burgheză, că un dome
niu încredințat dc stat, de 
obște, spre bună gospodări
re devine automat un soi de 
feudă personală, în care poți 
introduce domnia bunului 
plac, din care poți smulge 
hălci la discreție, potrivit 
unei gindiri infirme pe plan 
etic : „e moșia mea și fac 
aici ce-mi place !“.

Sancțiunile pe care comu
niștii și forurile superioare 
administrative le-au dat ce
lor vinovați au fost drepte 
și severe, pe măsura fap
telor : Stelian Georgescu, 
Nicolae Baburu și loan 
Baldea au fost excluși din 
partid și destituiți din func
ții, loan Cosma (căruia i 
s-au luat în considerare și 
unele merite din perioada 
punerii in funcțiune a fa
bricii) a fost sancționat cu 
vot de blam cu avertisment 
și destituit din 
Gheorghe Ignat, 
comitetului de 
fost sancționat cu _______
în afară de aceasta, Geor
gescu, 
au fost deferiți organelor 
de stat 
nuării 
delapidare.

De la ADAS

Una dintre cele mai populare 
forme de asigurări de persoane 
practicate în țara noastră este 
asigurarea mixtă de viață. Acest 
fapt se explică și prin avanta
jele pe care asigurarea respec
tivă le oferă cetățenilor. Asigu
rarea mixtă de viață este o 
bună măsură de prevedere pen
tru cazurile cînd în viața cetă
țenilor ar apare unele eveni
mente neprevăzute și nedorițe. 
în același timp, prin această 
formă de asigurare se rtalU 
zează economisirea planificată 
a unei sume de bani care se sta
bilește de fiecare om în parte.

Asigurarea se încheie pe ter
mene variate: 5, 7, 10, 12. 15 sau 
20 de ani și pentru orice sumă, în- 
cepînd de la 1 000 lei, la alege
rea fiecăruia. Plata sumei asi
gurate se facg în orice caz, așa 
incit costul asigurării nu rămine 
nerecuperat de către asigurat. 
Astfel, plata se face în felurite 
cazuri: la expirarea asigurării ; 
la amortizarea asigurării în 
timpul duratei acesteia, cu oca
zia tragerilor lunare ; în caz de 
invaliditate permanentă ca ur
mare a unui accident (plata în 
total sau în parte a sumei asi
gurată, după cum invaliditatea 
permanentă este totală sau parți
ală) ; in caz de deces al asigu
ratului, cînd suma asigurată se 
plătește beneficiarului asigură
rii, stabilit de asigurat cu oca
zia încheierii poliței de asigu
rare.

Asigurarea se poate încheia 
prin responsabilii cu asigurările 
din întreprinderi și instituții, 
prin agenții și inspectorii de a- 
sigurare, precum și direct la 
orice unitate teritorială a Ad
ministrației Asigurărilor de Stat.

potrivit căreia societatea socialistă ar 
fi de la bun început pe deplin for
mată, fără contradicții. Dacă am 
accepta acest punct de vedere 
ar însemna că marile eforturi 
ale partidului și statului, ale între
gului nostru popor, pentru crearea 
societății socialiste, rolul comuniști
lor ca luptători pentru promovarea 
noului nu ar mai apărea in toată am
ploarea și în complexitatea lor, vic
toriile obținute ar părea a £i vic
torii lesnicioase.

Muncitorul, tehnicianul sau in
ginerul care propun intr-o între
prindere o anumită măsură de îm
bunătățire a organizării producției, 
de mai buna folosire a capacităților 
de producție și cel care îi replică 
„de ce nu-ți vezi de treburile tale, 
măi frate" sau „las-o mai moale, 
treaba merge și așa, ce să ne le
găm la cap !“ ; președintele coopera
tivei agricole de producție ce vrea 
să suplimenteze livrările către stat 
și cei ce găsesc false argumente îm
potrivă; cercetătorul ce înfruntă con
cepții rutiniere ce-i barează drumul 
spre o cale nouă de soluționare a 
unei probleme tehnice sau științifice 
— reprezintă tot atîtea ipostaze con
crete în care se exprimă, chiar și în 
micro-planuri, marea luptă dintre 
vechi și nou — acest motor al dez
voltării sociale, al progresului socie
tății noastre. Iar comuniștii, ca mi- 
litanți de avangardă pentru acest 
progres, au, se poate spune, prin sta
tut, obligația să sprijine afirmarea 
noului.

Contactele cu viața unor mari co
lective muncitorești din fabrici și de 
pe șantiere mi-au arătat că noul se a- 
firmă adeseori ca un torent. Să nu ne 
ducem cu gîndul mai departe decît 
la mișcarea puternică a inovatorilor, 
la propunerile și inițiativele pentru 
introducerea tehnicii noi, la dezbate» 
rile temeinice ce le desfășoară colec
tivele pentru îmbunătățirea sarcini
lor de plan, la superbele reușite în 
întrecerea socialistăl Dar expri
marea noului nu-i întotdeauna 
aidoma unui vulcan ; cîteodată el se 
înfiripă greu, este expus să fie stri
vit sub pasul greu al nepăsării sau 
al nepriceperii. Și, din păcate, une
ori am fost și martorul unor aseme
nea drame. întotdeauna, aseme
nea sucombări ale noului_ s-au con
sumat acolo unde unii, în primul 
rînd comuniștii, au uitat, chiar și nu
mai citeva clipe, de datoria lor 
statutară de a apăra noul.

Socialismul a creat premise pentru 
afirmarea noului, dar nu și un dis
pozitiv automat de punere în eviden
ță a acestuia. Automatismul, dacă ar 
exista, nu ne-ar face decît deservi
rii : ar îndemna la pasivitate, la în
găduință față de neajunsuri, Ia ui
tarea realității că mai avem atîtea 
și atîtea de făcut pentru a duce so
cietatea socialistă românească înain
te pe calea progresului și civiliza
ției.

Congresele al IX-lea șî al X-Iea 
au marcat declanșarea de către partid 
a unei ample bătălii pe întregul front 
al vieții sociale pentru afirmarea 
noului. Domeniu cu domeniu, totul 
a fost și este supus linei severe 
și permanente analize critice, 
care a permis să se localizeze tot ce 
era vechi. anchilozat, anacronic' și 
trebuia înlăturat, tot ce era înaintat, 
proaspăt’, și trebuia sprijinit.

în cadrul acestei ample bătălii, co
muniștii sînt chemați acum să ducă 
pe front larg lupta și într-un alt do
meniu — cel al formării conștiinței 
noi. . Și aici, unele obiective pot. să 
pară, în primul moment, copleșitor de 
grele. Cum să poți să dezveți, bună
oară, categorii de oameni ca să-și 
drămuiască efortul numai în funcție 

’’de' cîștigul bănesc sau să se dezbare 
de tarele egoismului și individualis
mului meschin, ale spiritului de că
pătuială și chiverniselii „vechi de 
cînd lumea" sau „intrate in firea 
omului" ? E adevărat, sînt tare și 
deprinderi vechi de cînd lumea, dar 
tocmai în această vechime stă însăși 
necesitatea înlăturării lor, stă posi
bilitatea afirmării și victoriei men
talității noi, conștiinței omului care 
pune mai presus de orice interesele 
generate ale țării și poporului, omu
lui animat de spiritul responsabili
tății sociale, pătruns de spiritul eticii 
și echității socialiste, omului drept, 
vrednic cu adevărat de titlul de om, 
constructor al celei mai înalte civili
zații. Iar în această luptă datoria co
munistului .este tocmai aceea de a fi 
luptător activ, ferm, intransigent, 
exemplu mobilizator.

Desigur, lupte pentru nou pe tărî- 
mul perfecționării organizării sociale 
și a producției materiale n-a fost și 
nu este o luptă ușoară. în centrul 
acestei serioase bătălii între rutină și 
spiritul înnoitor,. între stilul de mun
că depășit, anchilozat și un stil mo
dern, științific, bazat pe înțelegerea 
necesităților progresului economic 
și social, întotdeauna, absolut întot
deauna și-a găsit locul comunistul, 
care se situează — și trebuie să se 
situeze ! — cu trup și suflet, cu în
treaga sa _ forță, cu voința și pri
ceperea lui în slujba sniritului nova
tor promovat de partid.

Tot .așa, luptînd pentru perfecțio
narea conștiinței semenilor săî, co
munistul se confruntă și se înfruntă 
în forul sățl interior icu propria sa 
conștiință, căreia îi refuză orice urmă 
de împăcare cu lîncezeala, cu obo
seala spirituală. în această conti
nuă neîmpăcare. interioară cu iner
ția, cu tot ce-i vechi, perimat în gân
direa sa se află izvorul din care țîș- 
nește curajul comuniștilor de a abor
da eu luciditate și stăpinire de sine 
procesul atît de complex al transfor
mării revoluționare a conștiinței Și 
gîndirii omului. Inestimabila valoare 
a „tezelor din iulie" constă în aceea 
că prin ele a. fost pusă sub fascico
lul de lumină al adevărului pano
rama proceselor ce se produc în con
știința societății românești contem
porane, precum și direcțiile și mo
dalitățile de dirijare in continuare a 
transformării revoluționare a omului.

Noul pentru noi este programul 
societății socialiste multilateral dez
voltate. din care fac parte planul cin
cinal, ca și ansamblul de măsuri pe 
linia educației socialiste ; iar plenara 
din noiembrie ne-a înfățișat încă 
o dată, într-o sinteză strălucită, fe
lul în care comunistul este chemat 
să făurească o lume nouă, edifieîn- 
du-se el însuși, în calea grea și de 
durată pe care ne-am angajat să " 
parcurgem, comuniștii sînt chemați să 
se plaseze in față, in rindul întîi, a- 
colo unde vintul izbește in voie piep
tul. Pentru comuniști lupta in prima 
linie a frontului construcției socialiste 
este, înainte de orice, o obligație 
statutară, dar și o îndatorire pe care 
și-au asumat-o benevol în clipa intră
rii în partid. Comunist și luptător în
flăcărat pentru nou sint două nume 
pentru unul și același em.
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cadrelor industriei chimice
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implică o acțiune unitară.
susținută și de largă perspectivă

răspundă exigențe-

PREGĂTIREA SI RECICLAREA
5

Producția modernă, tot mai com
plexă și diversificată, dotarea unită
ților cu instalații și aparatură de 
înalt nivel tehnic, extinderea meca
nizării și automatizării — trăsături 
caracteristice economiei noastre na
ționale — cer cu acuitate ridicarea 
permanentă a gradului de calificare 
a forței de muncă. Cu atit mai mult 
se impune această necesitate în ra
murile industriale de „vîrf", purtă
toare de progres tehnic, între care 
chimia — ramură industrială de mare 
importanță pentru economia naționa
lă, a cărei producție va înregistra în 
acest cincinal un ritm superior de 
creștere față de ritmul mediu anual 
pe industrie — ocupă un loc aparte, 
în ancheta noastră ne-am propus să 

. aflăm ce s-a întreprins — pînă acum 
pentru ridicarea calificării munci

torului chimist și formarea sa ca lu
crător complex, capabil să răspundă 
exigențelor unui proces tehnologic 
modern, cum este cel din industria 
chimică. Și nu intîmplător ne-am în
dreptat atenția spre două importante 
unități industriale din această ramu
ră : Grupul industrial de chimie 
Rîmnicu-Vilcea și Grupul industrial 
petrochimic Pitești. Opțiunea noastră 
fe justificată de faptul că, în anii a- 
cestui cincinal, in cadrul celor două 
importante grupuri industriale se vor 
da in funcțiune noi și importante 
capacități de producție, ceea ce bine
înțeles implică o creștere a necesaru
lui de personal, atît sub raport nu
meric, cit mai ales din punct de ve
dere calitativ.

Neîndoielnic, cele două grupuri in
dustriale dispun astăzi de un fond 
valoros de cadre de muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Dar exigențele 
față de formarea și pregătirea cadre
lor, față de nivelul lor de calificare 
cresc mereu. în ambele uni
tăți, perioada 1973—1974 va constitui o 
adevărată piatră de încercare, deoa
rece atunci noile capacități vor în
cepe să producă. La G.I.C. Rîmnicu- 
Vîlcea vor fi necesari, în perioada a- 
mintită, 2 553 de muncitori calificați, 
dintre care 769 operatori chimiști, iar 
la G.I.P. Pitești — 1036 muncitori ca
lificați, operatorii chimiști continuînd 
să aibă ponderea cea mai ridicată —, 
aproximativ 41 la, sută.

: Chestiunea oare, se ridică, mai întîi; 
este : de unde sînt recrutate noile, ca
dre, ce modalități de calificare sînt 
folosite. Factorii de conducere ai ce
lor două grupuri urmăresc șă soluțio
neze această problemă majoră prin 
pregătirea de cadre în șoolile profe
sionale ; dar, neputîndu-se acoperi 
necesarul de muncitori în acest mod 
— în special la G.I.C Rîmnicu-Vîl
cea — se vor organiza, după cum 
ni s-a spus, și o serie de cursuri 
de calificare de scurtă durată. Eum 
era și firesc, am întrebat: vor putea 
răspunde exigențelor muncitorii for
mați prin aceste cursuri 7

— Practica arată că nici absolven
ții școlii profesionale nu pot face 
față întotdeauna cerințelor cînd in
tră în producție — ne-a relatat Ion 
Gogiu, maistru la G.I.C. Rîmnicu- 
Vîlcea — dar acești tineri calificați 
într-o perioadă scurtă 7

Față de carențele pregătirii de cadre 
prim școala profesională și cursurile 
de calificare de scurtă durată, toți cei 
cu care am discutat au formulat cri-

tici îndreptățite. In școală se predau 
multe noțiuni teoretice dar adesea le
gătura cu practica se asigură în mod 
formal. De ce? Aprecierea ne este 
confirmată de un caz semnificativ la 
G.I.P. Pitești. Dintr-o clasă de fete, 
eleve în anul III, nici Una nu a pu
tut să lucreze pe vreo instalație. 
Am consemnat cîteva dintre părerile 
lor : „Nu mă descurc, deoarece pînă 
acum nu am văzut această instala
ție" (Gheorghița Cătărașu) ; „Nu e 
suficient ceea ce am făcut în școală" 
(Ilinca Dumitrache) ; „Ne este foar
te greu, întrucît față de ceea ce am 
învățat din manuale, in practică lu
crurile stau cu totul altfel" (Ale
xandra Nicolae). Consecințele siste
mului practicat în cele două gru
puri industriale în privința pre
gătirii noilor contingente de munci
tori chimiști nu sint greu de pre-

pregătire care să .
lor instalației — ne-a spus ing. loan 
Rus, șeful secției monomer — deși 
cei mai multi dintre ei au trecut prin 
cursuri de ridicare a calificării. De 
ce nu dau rezultatele scontate 7 Pen
tru că aceste cursuri de reciclare au 
un caracter formal, iar serviciul 
personal-învățămînt și conducerea 
grupului nu urmăresc consecvent, în 
mod serios, desfășurarea și eficaci
tatea lor.

Insuficient de bine pusă la punct 
este la G.I.C. Rîmnicu-Vîlcea și ac
țiunea complexă a policalificării. 
Aici, din cele 6 discipline înrudite, re
comandate de minister, numai la 
două s-au organizat cursuri de poli
calificare : operatori chimiști — lă
cătuși mecanici și lăcătuși mecanici- 
sudori. Dar nici acestea nu au reușit 
să asigure o largă cuprindere a mun-

ÎN DOUĂ MARI GRUPURI INDUSTRIALE, PROGRESELE EVI
DENTE NU SÎNT, TOTUȘI, LA NIVELUL SARCINILOR, AL 
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văzut: pe de o parte, producția nu 
va putea primi acele cadre bine pre
gătite, în stare să asigure funcțio
narea ireproșabilă a instalațiilor în 
care statul a investit și investește 
fonduri importante ;■ pe de altă 
parte, nici acțiunile de reciclare, da 
îmbunătățire a calificării nu se pot 
desfășura în condiții optime, deoare
ce, chiar în perioada formării mun
citorului, acesta nu acumulează o 
bază solidă de cunoștințe care să 
dea temeinicie calificării sale.

E drept, la serviciile personal-învă
țămînt ale celor două grupuri indus
triale, am văzut multe planuri de 
măsuri pentru îmbogățirea cunoștin
țelor operatorilor chimiști, strunga
rilor șau lăcătușilor, dar in mod 
inexplicabil, pînă acum, măsurile în 
cauză nu și-au găsit. o aplicare am
plă în practică. Iată, de pildă, la 
G.I.P. Pitești sînt incluși în aceste 
cursuri de reciclare, de 6 luni, fără 
Scoatere din producție, nu mai pu
țin de 490 muncitori, dar numai pen
tru o mică parte din ei s-au întocmit 
programe de studiu. De altfel, chiar 
ideea de a se merge numai pe studiu 
individual, pină în final, cînd o co
misie va certifica cunoștințele acu
mulate, nu pare deloc fericită. Ar fi 
bine ca periodic să. se organizeze dez
bateri colective pe diferite probleme, 
sub îndrumarea unor cadre cu expe
riență — ingineri sau tehnicieni — 
pentru a putea astfel să se urmă
rească saltul calitativ înregistrat de 
la o etapă la alta și, implicit, greu
tățile întîmpinate, pentru ca în prac
tică — la locul de muncă — să se 
poată măsura efectele reciclării, îm
bogățirii cunoștințelor tehnico-profe
sionale.

Și la G.I.C. Rimnicu-Vîlcea si
tuația se prezintă la fel de necores
punzătoare.

— în secția pe care o conduc s-a 
impus suplimentarea numărului de 
tehnicieni și ingineri, deoarece nu toți 
operatorii chimiști existenți au acea

citorilor. Bunăoară, la secția elec
troliza produselor clorosodice, din 42 
de operatori chimiști numai 10 au ur
mat . cursurile de policalificare. Deși, 
după cum ne relata șeful instalației 
de electroliză, maistrul Marcel Ichim, 
„e necesar ca toți muncitorii să poată 
interveni pentru rezolvarea unor pro
bleme complexe ivite 
Pe de altă parte, 
cient ca operatorul 
aibă numai noțiuni de 
și-a exprimat opinia ing. Ioan Szabo, 
șeful secției polimeri de la G.I.C. 
Rîmnicu-Vîlcea. El trebuie să fie i- 
nițiat și in cunoașterea operațiilor de 
măsură și control. Iată de ce ple
dez pentru acest triunghi al polica
lificării muncitorului chimist : ope- 
rator-lăcătuș-AMT-ist".

Cit despre acțiunea de policalifi
care la G.I.P. Pitești, nu se pot 
spune prea multe, deoarece, după 
cum afirma economistul Valerian, 
Gheorescu — directorul direcției de 
personal —, „se urmărește mai întîi 
obținerea unei calificări cit mai bune 
în propria meserie. Pînă acum s-au 
polic-alificat lăcătuși AMA — electri
cieni AMA și strungari-frezori. Pen
tru operatorii chimiști nu există încă 
un program de policalificare". Deci, 
în loc să se coreleze toate posibilită
țile existente de ridicare a calificării, 
se fragmentează forțele, așteptîndu-se 
ziua cînd muncitorii vor avea bine în
sușită meseria de bază. Cînd va veni 
această zi, nimeni nu ne-a putut răs
punde. Și astfel la cele două grupuri 
industriale, o sarcină importantă, așa 
cum este ridicarea pregătirii și poli
calificarea cadrelor, se află încă în 
domeniul căutărilor.

întrucît problema pregătirii și ridi
cării continue a calificării cadrelor in 
industria chimică are o importanță 
covârșitoare pentru exploatarea cu 
înalt randament a instalațiilor exis
tente și care vor intra în funcțiune 
în anii următori, iar măsurile care se

la instalație", 
„este insufi- 

chimist să 
lăcătușerie —

impun pentru aplicarea Legii pri
vind perfecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din unitățile so
cialiste nu sînt pretutindeni traduse 
cu perseverență, în viață, ne-am adre
sat tovarășului Nicolae Diaconescu, 
director adjunct al Direcției personal- 
învățămînt din Ministerul Industriei 
Chimice. După ce i-am înfățișat 
constatările anchetei întreprinse la 
grupurile industriale din Pitești și 
Rîmnicu-Vîlcea, concluziile deloc 
mulțumitoare privind formarea noi
lor muncitori calificați, perfecționa
rea pregătirii tehnico-profesionale 
prin reciclare și policalificare, tova
rășul director adjunct a apreciat „că 
mai sînt încă destule lipsuri" și ne-a 
spus :

— Referitor la pregătirea munci
torilor, în preocuparea noastră se află 
formarea majorității cadrelor califica
te prin cursuri de lungă durată (80 
la sută din creșterea de cadre prevă
zută în cincinal), dintre care 20—30 
la sută absolvenți de liceu industrial. 
O rezervă de cadre o constituie elevii 
liceelor teoretice, care vor urma o 
serie de cursuri de scurtă durată. In 
școlile profesionale, cit și liceele de 
specialitate din industria chimică se 
pune problema creării unor micro- 
instalații in care să se studieze o se
rie de procese intilnite în producție. 
Cit privește reciclarea, ministerul 
nostru a indicat ca aceasta să se or
ganizeze pe meserii și niveluri de pre
gătire. Se va da prioritate muncito
rilor care în ultimii doi-trei ani nu au 
participat Ia nici o formă de învăță- 
mînt. Absolvirea formelor de perfec
ționare va constitui un criteriu pen
tru promovarea într-o categorie de 
încadrare superioară. In scopul abor
dării mai judicioase a reciclării s-a 
indicat și o tematică care trebuie res
pectată. Aceasta cuprinde cunoștințe 
generale ale meseriei (chimie, fizică), 
probleme de întreținere a utilajelor 
și probleme de eficacitate a produc
ției. Tuturor grupurilor industriale și 
centralelor din subordinea ministeru
lui li s-a cerut 
despre mersul 
ficării, insă nu 
aceste rapoarte 
veridic realitatea. Lipsa principală 
care se manifestă constă in preocu
parea insuficientă a conducerii gru
purilor și centralelor pentru a inte
gra planul de perfecționare a cadre
lor în preocupările lor de bază, deși 
există Legea privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a lucrătorilor 
din unitățile socialiste. Factorii de răs
pundere din minister nu urmăresc în 
mod mulțumitor și sistematic aplica
rea acestei legi în unitățile subordo
nate.

Deci, aceleași aprecieri la care a 
ajuns și ancheta noastră. Cine altci
neva decît ministerul de resort tre
buie să înlăture neajunsurile, să 
pună în acțiune toate forțele de care 
dispun întreprinderile, centralele și 
grupurile industriale, pentru ca pro
gramul de măsuri care vizează pre
gătirea și perfecționarea cadrelor din 
această ramură să fie ex’emplar în
făptuit in toate unitățile 7

să raporteze periodic 
reciclării și policali- 
avem sentimentul că 
prezintă întotdeauna

Adrian POPESCU

scontate în practică. în trimestrul trecut, în secțiile de 
bază ale întreprinderilor constructoare de mașini coeficien
tul de schimburi a ajuns în jurul cifrei de 2,4 în timp 
ce o serie de mașini-unelte (strungurile frontale, mașinile 
de frezat, rabotat și filetat) puteau fi utilizate mult mai 
productiv. Un calcul arată că în aceste întreprinderi prin 
realizarea indicelui mediu planificat de utilizare a mași
nilor de frezat universale, ar putea fi date disponibile și 
distribuite sectoarelor producătoare din alte ramuri circa 
140 mașini de acest fel, în care statul a investit sume 
importante.

Pentru - îmbunătățirea indicilor de utilizare a capaci
tăților de producție, de mare însemnătate este și preîn- 
tîtnpinarea întreruperilor accidentale, datorate insufici
entei atenții și chiar superficialității manifestate într-o 
serie de întreprinderi, în exploatarea și întreținerea 
unor mașini și utilaje. Cit de consistente sînt rezervele 
ce pot fi puse în valoare prin prevenirea acestor în
treruperi accidentale se desprinde din următorul calcul : 
în trimestrul trecut, numai în secțiile de bază ale uni
tăților industriale se putea obține o producție echiva
lentă cu aceea a circa 8 zile lucrătoare în două schim- 
Inîri. Adevărate „recorduri" ale pierderilor de producție 
s-au înregistrat la Fabrica de osii și boghiuri din Balș 
— unde întreruperile accidentale au ajuns pînă la 40 
la sută din fondul de timp disponibil, Uzina mecanică 
de utilaj minier din Baia Mare (21 la sută), Uzina de 
construcții metalice și mașini agricole Bocșa (20 la sută), 
întreruperi care nu mai pot fi socotite „acciden- ' 
tale", ci permanente, cronice. întreprinderile în cauză 
au ignorat, în bună măsură, cerința unei progra
mări judicioase a fabricației, realizării ritmice a planului 
și, uneori, cele mai elementare reguli de exploatare și 
întreținere a mijloacelor tehnice. Asaltul obișnuit din 
ultimele decade ale fiecărei luni înseamnă, de fapt, su
prasolicitarea exagerată a unor utilaje, însoțită de o 
grabă costisitoare în executarea reparațiilor și întreți
nerilor. Nu de puține ori — și exemplele amintite sînt 
convingătoare — ceea ce se cîștigă prin suprasolicitarea 
mașinilor într-o perioadă, se pierde în mare măsură 
datorită defecțiunilor tehnice ce apar ulterior. Mai 
mult ca oricînd, acum, la sfîrșit de an, cînd, in unele 
întreprinderi se manifestă tendința de a amina’ lucrările 
de întreținere și reparații, trebuie să se dovedească fer
mitate în respectarea graficelor stabilite, să se acorde 
o atenție maximă modului în care sint exploatate mașinile 
și utilajele, pentru a se preveni uzura lor tehnică pre
matură, cu consecințe greu de recuperat în prima 
a anului viitor.

Viața a dovedit că un rol important în utilizarea 
citaților de producție ii are stimularea cooperării 
uzinale atît pe plan local, cit și pe plan departamental 
sau interdepartamental. Dacă in trimestrul trecut, la ma
șinile de filetat, la prese de forje — aparținînd unităților 
Ministerului Industriei Metalurgice — indicele de utili
zare a fondului de timp maximum disponibil a fost de 
numai 32—33 la sută, aceasta se datorește și lipsei de 
preocupare pentru găsirea unor unități colaboratoare in
teresate în executarea operațiunilor de forjat și filetat. 
Este drept, anul acesta, în unele județe — printre care 
județul Cluj — s-a acumulat o interesantă experiență în 
direcția stimulării cooperării pe plan local între toate 
uzinele, în vederea ,valorificării depline a capacităților 
de producție disponibile. Din păcate, o asemenea expe
riență interesantă a rămas încă foarte puțin cunoscută, 
între centralele industriale ale aceluiași minister și chiar 
între ministere, datorită unei viziuni îngust departamen
tale, asemenea acțiuni sînt palide și nesemnificative, în 
timp ce rezervele de utilizare a unor capacități de pro
ducție ating proporții de 30—40 la sută din fondul de 
timp maxim disponibil.

Este limpede că în fiecare unitate 
analiza riguroasă a modului in care 
mașină, fiecare agregat, măsurîndu-se exact gradul de 
utilizare, în primul rind prin prisma timpului de funcțio
nare și de încărcare a acestora, iar acolo unde rămîn ca
pacități de producție neacoperite, disponibile, acestea 
trebuia să fie puse la dispoziția centralei, a ministerului. 
Se cer combătute cu hotărîre orice tendințe de realizare 
a sarcinilor de plan cu o „zestre" tehnică excedentară, 
procedeu care nu dă „bătaie de cap", dar aduce în schimb 
prejudicii economiei naționale. Organizațiile de partid, 
comitetele oamenilor muncii din întreprinderi trebuie să 
inițieze largi acțiuni organizatorice și politice pentru a 
determina o utilizare deplină, intensivă și extensivă, a 
capacităților de producție existente, în scopul sporirii pro
ducției, economisirii fondurilor de investiții, ridicării 
eficienței economice. Cu toții sîntem interesați să folosim 
cit mai bine potențialul productiv existent, să obținem 
rezultate economice cit mai mari de pe urma eforturilor 
neîntrerupte pe 
întreprinderilor 
productivitate.

parte
capa- 
inter-

a devenit necesară 
sînt folosite fiecare

care statul nostru le face pentru dotarea 
cu mașini și utilaje moderne, de înaltă

CW doi se întrec 
și cîștigă toți trei

De mai mult timp, 
intre I.A.S. Tg. Fru
mos și I.A.S. Mirosla
va, ambele situate în 
județul Iași, se desfă
șoară o aprigă întrece
re intr-un domeniu 
unde alte unități pierd. 
Este vorba de produc
ția de lapte care, in 
primele trei trimes
tre din acest an, a fost, 
în medie pe fiecare 
vacă, de 3 300 1 la Mi
roslava și 3 292 1 la 
Tg. Frumos. In ambele 
unități, calculele pre
vizibile arată că se va 
realiza, pînă la sfîrși- 
tul anului, minimum 
4 300 1 lapte pe vacă 
furajată. Se pare că 
nici cu ajutorul calcu
latoarelor electronice 
nu s-ar putea depar
taja aceste unități, dar

ceea ce este sigur e că 
întrecerea va avea trei 
ciștigători. în primul 
rind, cele două unități 
respective care din 
producția de lapte rea
lizează mari benefi
cii și demonstrează ce
lor care înregistrea
ză pierderi din crește
rea vacilor că această 
activitate este renta
bilă. în al treilea rind 
cîștigă, tot atit de si
gur, consumatorii, be
neficiari ai hărniciei șl 
priceperii lucrătorilor 
și specialiștilor din 
cele două întreprinderi 
agricole de stat.. Par
tenerii acceptă partici
pări la întrecere și din 
partea altora, chiar 
mai de la distanță. 
Cum se joacă și șah 
prin corespondență.

I

Metamorfoza 
munte-deal-movilă

mușuroi
Uzina constructoare 

de mașini din Reșița a 
obținut rezultate bune 
în primele 10 luni ale 
anului, realizînd supli
mentar o producție 

‘ marfă de 82 milioane 
lei. în practică, însă, 
a fabricat mai mult a- 
numite produse de va
lori mai ridicate, a- 
vantajoase din punctul 
„său" de vedere, lăsînd 
pe planul doi o serie de 
obligații contractuale 
mai puțin „profitabile". 
Numai așa se explică 
faptul că la sfîrșitul 
perioadei amintite uzi
na reșițeană nu a ono
rat zeci și zeci de con
tracte scadente în va- 
k>are de zeci de milioa
ne lei, p.roducînd neca- 

. zuri multor. întreprin
deri beneficiare !, din .r 
țară. Ar fi fost de aș
teptat ca indiscipli-

natul furnizor să fie 
chemat în judecată și 
să plătească daune și 
penalizări. Nu s-a în- 
timplat însă așa. Nu
mai 
din 
fost chemată Ia arbi
traj și doar pentru un 
prejudiciu de 2 mili
oane Iei. Chiar și așa, 
datorită 
arbitrii 
mețiți cu argumente — 
apă de trandafiri, s-a 
admis numai 10 la su
tă din sumă. Adică — 
dintr-un munte de 
pagube se reclamă 
doar un deal, se dis
cută o movilă și se pe
nalizează un mușuroi. 
Cine permite aseme
nea tîrguieli asupra 
tinor pr&v'ederi „legale? 
Â'ș'ă,'Se'' 'ăăfe'ură”— pen- 

'.'țru'.'M'zW șl*, viitor 
'întărirea autorității

legii contractelor 7

pentru uri, sfert 
cazuri uzina a

Ședință

faptului că 
s-au lăsat a-

realisto-fantastică
Despre literatură 

științifico-fantastică ați 
auzit ; vă relatăm ce
va, dintr-un domeniu 
oarecum diferit 
căci nici vorbă 
poate fi de vreun 
ment „științific", 
dimpotrivă...

...Ședință la o 
tate a întreprinderii 

colectarea meta- 
Fum. Atmos- 
încinsă. Fețe

nu 
ele-
Ba

uni-

îi întîlnim în orice întreprindere, în 
brice colectiv. Destoinici în muncă și 
cu o înaltă conștiință de clasă, mo
dești și perseverenți în a lucra tot 
mai bine, fruntașii in producție ma
nifestă totodată, ca oameni înaintați, 
o grijă deosebită pentru tovarășii lor, 
pentru colectivul lor, promovînd rela
ții noi, de tip socialist, între membrii 
colectivului : ei își împărtășesc ex
periența și, cu aceeași bună intenție, 
învață de la alții ; activi în produc
ție, nu își uită nici sarcinile de inte
res obștesc, răspunzînd chemărilor cu 
o promptitudine de admirat. Și în cele 
mai multe cazuri activitatea de edu
cație comunistă din intreprinderi se 
sprijină pe exemplul lor personal.

...Printre colectivele fruntașe de 
la Uzina de pompe din București 
se află și brigada condusă de Ion 
Bădae. O brigadă de „mașiniști" — 
strunguri, morteze și mașini de gău
rit. în decursul anilor, șeful bri
găzii a crescut atîți muncitori incit ar 
putea forma numai cu ei o brigadă. 
Insă, pe măsură ce se specializează, oa
menii sînt trimiși în alte locuri de 
muncă din uzină. Iar brigada lui Ion 
Bădae rămîne mereu pe poziția de 
brigadă-școală. Calitățile excelente 
ăle acestui fruntaș in producție, cali
tăți profesionale și etice, sînt trans
mise celor ce vin în contact cu el. 
,,E datoria noastră dinții să ne ocu
păm de creșterea cadrelor, de trans
miterea experienței" — afirmă șeful 
brigăzii.

Asemenea muncitori, cu o largă vi
ziune asupra rolului lor in colectivul 
de muncă, sînt mulți și pretutindeni. 
Nu-i însă mai puțin adevărat că in- 
tîlnim, în ultima vreme, și astfel 
de exemple, care ne dau temei să 
abordăm cu toată seriozitatea proble
ma unui mai deplin discernămînt în 
acordarea distincției de. fruntaș în 
producție. Un asemenea exemplu îl 
constituie montorul Ivan Burcescu de 
la uzina „Autobuzul" din Capitală.

Iată stenograma discuției noastre 
scurte, dar edificatoare.

— Ați fost multă vreme fruntaș în 
producție. Azi, după părerea unor 
varăși de muncă, nu mai sînteți 
atît de activ. Ce s-a întîmplat 7

— Sînt lucruri care mă fac să 
S’imt al 5 000-lea om în uzină.

— Cum adică 7
— înainte vreme eram apreciat. In 

’57 am fost trimis în străinătate cu un 
lot de utilaje de-ale noastre. Eram 
omul minune. Pe urmă, în ’63 m-au 
trimis la autobaza din Baia Mare, să 
rezolv niște probleme tehnice com
plicate. Ministrul, personal, a dat tele
fon : „Să plece Burcescu". Și acum 
nu mai sint bun 7 Văd băieți care au

venit în uzină de numai cîțiva ani 
acum pleacă peste hotare, trimiși de 
uzină. Cum îmi vine mie 7 De ce lu
crurile bune să le aibă numai alții ?

— Sau invers : de ce lucrurile bune 
să le avem numai „noi" 7

— Nu înțeleg...
— Vă ascult mai departe.
— Mă rog, nu-i chiar așa cum se 

spune, răspund la chemări. Mă duc 
Ia adunarea generală, stau în banca

Și de egoism : cazul omului care, neîn- 
țelegind rolul exemplului personal și 
minat de tendințe individualiste, se 
desprinde de colectiv, de preocupările 
și interesele majore ale colectivității, 
căutind in tot ceea ce face avantajul 
material personal. Neavind o educație 
socialistă temeinică și, prin aceasta, 
un suport moral solid, I. Burcescu nu 
și-a putut îndeplini misiunea educa
tivă de fruntaș in producție și de șef

Dacă secretarul 
ii fac’e azi o a-

interesat pe nimeni 7 
organizației de partid 
tît de precisă caracterizare, înseamnă 
că i-a urmărit atit evoluția pozitivă, 
mersul înainte, cit și mișcarea de re
cul. Dar cum a urmărit-o — într-o a- 
titudine de expectativă 7 Neinterve- 
nindu-se la vreme, nu i s-a dat oare 
lui Ivan Burcescu să creadă că ar fi 
un om de neînlocuit 7 Menajarea me- 
tehnelor, critica pe ocolite sau indi-

FRUNTAȘ IN PRODUCȚIE
un t+$lu dbH&ă

(Dar nu întotdeauna onorat)

to- 
tot

mă

mea, liniștit. N-are nici un rost... Unul 
cu munca, altul cu roadele 7

— Ce salariu ați luat luna trecută 7
— 4 200. Am muncit pentru ei.
— Firește, nimeni nu contestă.
— Da, cine muncește are.
— Iarăși adevărat. Și atunci cum 

rămîne cu afirmația „unul cu mun
ca, altul cu roadele" 7

— Credeam că sint clar...
In adevăr, mai clar nici nu se 

putea 1
Și acum, părerea secretarului orga

nizației de partid, tovarășul Gheorghe 
Bunget : „Burcescu era un bun șef 
de brigadă la montaj. Pînă l-au ame
țit succesele și importanța ce i se dă
dea. N-a știut să aprecieze just con
siderația de care se bucura. A inceput 
astfel să pretindă tot mai mult de la 
colectiv, de 
mai întrebe 
care neglija 
male dintre 
prost exemplu prin egoismul lui. 
Nefiind corect cu sine, mereu nemul
țumit și adesea părtinitor, a destră
mat brigada. Actualul șef de brigadă 
n-a reușit nici acum, după un an de 
Ia schimbarea lui Burcescu, să pună 
lucrurile Ia punct".

O portretizare completă. Prin ur
mare, avem de-a face cu un caz tipic

la societate, fără să se 
cu ce drept o făcea, el, 
colectivul, relațiile nor- 
oameni, dînd chiar un

cazul Iui Ivan Burcescu — 
: pe criteriul depășirii planului 
normelor de muncă, neglijîndu-se

este portretul muncito- 
Se știe că clasa noastră 
are nobile trăsături :

de brigadă, coborînd el însuși' versan
tul încrederii și stimei tovărășești.

Oare ce înseamnă afirmația „mă 
duc la adunarea generală, stau în 
banca mea, liniștit" — rostită cu atîta 
seninătate de el? Un om care mani
festă dezinteres pentru ceea ce preo
cupă pe toți; un om care nu își spu
ne părerea, lăsindu-i pe alții să se 
zbată, care știe ceva, dar tace, face 
un act moral 7 Rămînerea de-o parte 
te indică sigur ca pe un om neadaptat 
interesului social și, în consecință, 
viața te debarcă mai devreme sau 
mai tirziu.

Nu acesta 
rului nostru, 
muncitoare
munca pasionată, plină de abnega
ție și eroism, in folosul dezvoltării 
societății, fermitatea în realizarea sar
cinilor de producție și obștești, disci
plină și spirit de organizare, inițiati
vă în muncă și întrajutorare tovără
șească în scopul ridicării generale a 
producției, principialitate, combativi
tate față de orice fel de neajunsuri, 
toate acestea fac parte din ființa 
oamenilor noștri, educați de partid ; 
sînt calități firești, consolidate și am
plificate in amnlul proces de educație 
comunistă desfășurat de-a lungul a- 
nilor construcției socialiste.

Dar oare drumul acestui om n-a

spirituluiferența sînt total străine 
muncitoresc militant.

Adîncind- lucrurile, vom 
problema în discuție are o 
însemnătate principială și 
Se știe că distincția de fruntaș în 
producție, în afară de stimulentul 
moral pe care îl exprimă, implică 
totodată și noi obligații. Pentru că 
întrecerea socialistă — în cadrul că
reia omul respectiv a fost remarcat 
— nu-i o competiție oarecare, scon- 
tînd pe selecționarea unor individua
lități de reprezentare ; bazată pe ca
litățile profesionale și moral-politice 
ale omului, distincția are o semnifi
cație amplă. Este vorba, cum se știe, 
de selecționarea unor oameni înain
tați care, prin forța exemplului per
sonal, prin verificarea în practică a 
calităților lor etice și profesionale, 
au ce să transmită celor din jur, au 
priceperea s-o facă și, mai ales, au 
dorința s-o facă. De aici și îndatori
rea cu esență socială a fruntașului în 
producție ; aceea de a contribui activ 
și direct la 
colectiv, la 
dragostei și 
de colectiv 
crează : al 
și demnității muncitorești. Reamintim 
aceasta, deoarece nu de puține ori se 
acordă titlul de fruntaș in producție

vedea că 
deosebită 
practică.

formarea oamenilor din 
educarea lor în spiritul 

atașamentului deplin față 
și de uzina în care lu- 
disciplinei, corectitudinii

— ca în 
doar pe 
sau 1___
clauzele obligatorii privind etica so
cialistă a individului. Cu alte cuvinte, 
apar, din păcate, în rîndurile frunta
șilor în producție oameni care nu sînt 
bune exemple de comportament, fapt 
ce dăunează procesului instructiv- 
educativ din întreprindere.

Pentru o conștiință înaintată, îm
părtășirea experienței personale de
curge din însăși condiția muncii so
cialiste ; din înțelegerea justă a ra
portului dintre individ și societate. 
Dar nu pretutindeni sînt bine înțelese 
aceste lucruri. Montorul Petre Marti- 
nescu, fruntaș în producție la uzina- 
„Semănătoarea" din București, afirma 
deunăzi : „Există și în uzina noastră 
oameni care își consideră experiența 
ca pe o cucerire exclusiv personală, 
nu ca o sumă a eforturilor colective. 
Ca urmare, ei manifestă un oarecare 
dezinteres față de cei din jur. Vor fi ei 
fruntași în depășirea planului, dar au, 
fără îndoială, o mentalitate înapoiată, 
egoistă, lucrează doar pentru un cîș- 
tig bun. Trebuie să înțelegem bine 
că de pe urma transmiterii experien
ței în muncă cîștigă întreaga socie
tate".
- Cum apreciați menținerea unor 

astfel de oameni în rîndurile munci
torilor înaintați din întreprinderi 7

— I-am numi... „fruntași pentru 
sine" și, în consecință, nu le-am mai 
acorda acest titlu care are sensuri 
mult mai adinei în concepția noastră 
despre muncă în societatea socialistă.

Opinia aceasta ni se pare logică și 
necesară. Se vede că răul vine de la 
slăbirea exigenței în acordarea dis
tincției de fruntaș în producție. Dacă 
astăzi ne propunem — potrivit mă
surilor amplului program de educație 
comunistă a întregului popor, elabo
rat de partid — să dezvoltăm astfel 
procesul instructiv-educativ incit fie
care să înțeleagă că nimeni nu poate 
trăi fără să participe la muncă, ori
care ar fi această muncă, atunci nor
mal este să aducem în prim plan, ca 
exemplu, tocmai pe acei tovarăși din
tre noi care ne dovedesc prin fapte 
că munca a devenit sensul vieții lor. 
Așa stînd lucrurile, să nu ne sfiim 
în a revoca, în a retrage titlul de 
fruntaș în producție acelor oameni 
care, prin poziția lor ulterioară, prin 
înfumurare și egoism, nu îl mai justi
fică. Dacă această distincție este. în 
primul rind, un stimulent moral, a- 
tunci să o acordăm unor oameni cu 
înaltă ținută morală. E normal să fie 
așa.

tate 
de 
lelor. 
feră 
acoperite de sudoare. 
De unde să mai colec
tăm fier vechi 7 De 
unde mai colectăm 
metale 7 Ședința dura 
de cîteva ore. Și... ni
mic nu ieșea la iveală. 
Către orele 23, tovară
șul X, colector fruntaș, 
se ridică și ceru cuvîn- 
tul. Și i se dădu cuvîn- 
tul. „Stimați colegi ice- 
miști, cred că am gă
sit soluția salvatoare. 
Am descoperit un ci
mitir de mașini, de 
unde putem colecta 
ceva gras. La șantierul 
sistemului hidrotehnic

Belcești, județul 'Iași, 
se află intr-o 
tocmai bună 
noi, 7 screpere, 
cavatoare, 3 
lante și 7 tractoare. 
Mai sînt și altele cu 
un picior în groapă, 
din cauza lipsei pie
selor de schimb și a 
gradului înalt de u- 
zură".

...Ședința de care am 
vorbit nu s-a ținut 
niciodată. Este închi
puită de noi sau, cum 
s-ar zice, de do
meniul fantasticului, 
în schimb, zecile de 
utilaje care zac Ia Bel- 
eești sînt o realitate.

Așa cum, tot de do
meniul realului, sînt 
pagubele înregistrate 
ca urmare a „grijii 
deosebite" față de uti
laje. Tot ce ar mai 
trebui ar fi ca răspun
derile și penalizările 
cuvenite să nu rămînă 
nici ele de domeniul 
fantasticului, ci să se 
transforme la fel în 
realități.

stare 
pentru

2 ex- 
bascu-

Pe melodia cîntecului
„f primăvară 
în ianuarie"...

numi...

Ștefan ZIDARIȚA

ca- 
so- 
Iar

constatat 
șan- 
So- 
sînt

Sînt pregătiți pen
tru iarnă forestierii ju
dețului Mureș 7 Pen
tru unii — se pare că 
răspunsul este pozi
tiv. Unitatea de ex
ploatare a lemnului 
Reghin, unitățile de 
exploatare și indus
trializare . a lemnului 
Sovata și Lunca Bra
dului, de pildă, au 
luat măsuri care să 
asigure desfășurarea 
activității in parchete, 
în mod continuu, și în 
anotimpul rece. La 
U.E.L. Reghin, după 
cum ne-a informat to
varășul Dumitru Făr- 
caș. inginer șef al u- 
nității, în cele peste 
100 de parchete din 
Văile Mureșului și 
Gurghiului s-au repa
rat barăcile, au fost 
verificate și puse la 
punct instalațiile de 
încălzire, s-au com
pletat cazarmamente- 
le ș.a.

Nu același lucru se 
‘poate spune despre 
parchetele Bătrîna- 
Buneasa, Borzia, ș.a. 
Aici, repararea caba
nelor a fost mult in- 
tirziată. Cu cîtva timp

în urmă, în unele 
bane lipseau chiar 
bele de încălzit, 
cu ocazia unui con
trol întreprins de Di
recția pentru proble
me de muncă și ocro
tiri sociale din Tîrgu 
Mureș, s-a 
că în atelierele 
fierului I.C.F. 
vata, geamurile 
sparte și instalațiile de 
încălzit nu funcționea
ză. Este ușor de ghicit 
ce se va întîmpla aici, 
cum se vor executa 
reparațiile mașinilor, 
cînd temperatura va 
scădea sub zero gra
de, Multe din uti
lajele, tractoarele și 
camioanele U.M.T.F. 
Reghin de pe acum se 
defectează foarte frec
vent. Cînd vor fi lichi
date neajunsurile 7 Că 
iarna a venit, așa că 
„adio 1“ timpului fru
mos. Căci povestea cu 
„E primăvară în ia
nuarie" este doar un 
cîntec. După melodia 
lui se poate dansa, dar 
nu asigura condiții 
pentru activitatea fo
restierilor în timpul 
iernii...
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ale literaturii social-politice
Dimensiunile larg cuprinzătoare și 

implicațiile multiple ale programu
lui dezbătut și, adoptat de recenta 
plenară a Comitetului Central al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și edu
cația socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste, afec
tează resorturile cele mai profunde 
ale fiecărui domeniu de activitate so
cială, impune o reconsiderare plină 
de răspundere, critică și autocritică, 
a muncii desfășurate, desprinderea 
unor concluzii care să-și găsească 
materializarea în înlăturarea ne
ajunsurilor constatate, în eforturi 
sporite pentru continua perfecționare 
a conținutului a stilului și metode
lor de muncă, într-o eficiență cres- 
cîndă a întregii activități ideologice, 
educative.

Este limpede că asemenea conclu
zii se desprind și pentru sectorul 
editorial căruia, prin producția dg 
carte, îi revine menirea de a con
tribui în tot. mai mare măsură la 
dezvoltarea oonștiinței socialiste, la 
însușirea cunoștințelor politice, ideo
logice, științifice de. către oamenii 
muncii, la promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste, la forma
rea omului nou al societății noastre 
de astăzi și de mîine.

Nu am intenția de a face nici por
tretul, nici elogiul cărții, dat fiind că 
asupra necesității și utilității ei so
ciale multilaterale există un stator
nic și unanim consens. Totuși, 
oarece apariția și extinderea a 
meroase și eficiente mijloace de 
municare în masă a determinat 
formularea unor păreri potrivit 
rora „cultura imaginii" sau „i ’ 
zația vizualului" 
ra cărții", doresc să spun că de la 
apariția ei, cu secole în urmă, car
tea și-a impus și continuă să-și men
țină și în prezent prioritatea printre 
mijloacele de răspîndire a cunoștin
țelor și a culturii. Mai mult, ea cu
noaște în zilele noastre o adevărată 
revoluție, care confirmă veșnica ei 
tinerețe, și, în consecință, editurile 
rămîn și vor constitui și pe viitor 
una dintre cele mai importante ve
rigi în cadrul sistemelor instituțio- 
nalizate din domeniul culturii și 
educației.

Ne aflăm însă în fața , unor strin
gente Întrebări : a fost sectorul edi
torial — și în cadrul lui Editura 
politică — la înălțimea sarcinilor ac
tuale ? Au apărut acele cărți de care 
cultura noastră socialistă resimte o 
acută nevoie? Am răspuns noi, edi
torii, pe deplin exigențelor revolu
ției și construcției socialiste ?

în ansamblul sectorului editorial, 
au fost, fără îndoială, obținute reali
zări însemnate, care nu pot fi mini
malizate. în ce privește Editura po
litică m-aș limita la enunțarea edi
tării documentelor de partid, a ma
nualelor și culegerilor destinate în- 
vățămîntului de partid, a lucrărilor 
apărute în întîmpinarea semicente
narului partidului, a unor studii și 
monografii în domeniul istoriei, eco
nomiei, filozofiei, sociologiei ; amin
tesc, de asemenea/, editarea -lucrărilor 

.-clasicilor apSșjștjșm^epiȘfemulyi, a. 
unor traduceri din literatura sacial- 
politică a țărilor socialiste, din lite
ratura social-politică progresistă a 
altor țări.

Dar alături de incontestabilele 
realizări — atît ale întregului sector 
cît și ale Editurii politice — a existat 
și există loc pentru mai bine ; nu 
ne-am făcut datoria în întregime.

Printre fenomenele negative s-a 
manifestat apariția, în ultimii ani, 
— referipdu-mă în special Ia secto
rul beletristicii — alături de o serie 
de opere valoroase, a unor lucrări 
pe teme minore, slab realizate din 
punct de vedere artistic, confuze din 
punct de vedere politic și ideologic, 
Au apărut cărți — după cum s-a mai 
arătat — care șocau prin vagul, a- 
temporalitatea, abstractul și părăsi
rea realităților noastre sub pre
textul așa-zisei sincronizări cu 
problemele general-umane, ceea ce 
reflectă falsa înțelegere a căilor prin 
care se poate ajunge la impune
rea1 literaturii noastre în conștiin
ța universală. Urmărind

de- 
nu- 
co- 

Și 
că- 

„civili- 
vor înlocui „cultu-

de vedere ideologic, sau greșit orien
tate din punct de vedere politic. A- 
ceasta nu însemnează ‘ ‘ ‘
tatea noastră .ar fi 
prihană.

Trebuie să spunem
de rolul crescînd al _______  __
cial-politice — atît în țara noastră 
cit și pe plan mondial — eonsecinfă 
a marilor confruntări ideologice, a 
vieții frămintate din lumea capita
listă, a dezvoltării impetuoase a so
cialismului, a revoluției științifice și 
tehnice care își pune amprenta asu
pra evoluției istorice, aecelerînd-o — 
realizările editurii noastre înregis
trează o oarecare rămînere în urmă.

în producția noastră de pînă a- 
cum, temele majore ale revoluției și 
construcției socialiste nu sînt pre
zente, în măsura necesară, nici ca 
număr de titluri, nici ca nivel de 
tratare. Lipsesc încă lucrări, de ge
neralizare a vastei experiențe a 
partidului nostru.

Publicul nostru cititor așteaptă lu
crări fundamentale in asemenea do
menii ca istoria politică a României 
și în special a României interbelice, 
istoria literaturii române, istoria ar
tei, muzicii, istoria tehnicii etc. 
„Dicționarul Enciclopedic Român", 
în patru volume, apărut în Editura 
politică nu poate suplini, Za nesfirșit, 
acest gol. Sint incă puține manuale 
pentru învățământul de partid.

Se resimte lipsa unor lucrări elabo
rate de pe pozițiile noastre asupra 
unor teme de amplă rezonanță pri
vind istoria universală și altele de 
acest gen, în care să-și găș^âscă o 
armonioasă îmbinare studiul istoriei 
naționale cu studiul 
diale.

în acest context, 
ferirea — pe scurt 
aspecte care, inerent, 
și îndeplinirea misiunii cărții.

însă că activi- 
fost fără
deschis : 
literaturii

âe
față
80-

istoriei mon*

La aniversarea
unui om de arta

NAȘTEREA LUI STEPHAN LUDWIG ROTHȘ
Cu prilejul împlinirii a 175 de ani 

de la nașterea lui Stephan Ludwig 
Roth, militant neobosit pentru pro
gres, echitate socială și națională, 
remarcabil pedagog și om de cultură, 
luni seara a avut loc în Capitală o 
adunare festivă, organizată . de .Aca
demia de Științe Sociale și Politice 
și Consiliul oamenilor mxincii de na
ționalitate germană din Republica 
Socialistă România.

La adunare au participat Vlad 
Constantin, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Sociale și Politice, 
Eduard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, cercetători, ca
dre didactice, oameni ai muncii de 
naționalitate germană, un numeros 
public.

în cuvîntul rostit cu această oca
zie, prof. univ. Vasile Maciu a evo
cat pe larg personalitatea multilate
rală a lui Stephan Ludwig Roth, ac
tivitatea sa neobosită pusă în slujba 
triumfului unor principii umaniste 
înaintate de reorganizare a societă
ții transilvănene în conformitate cu 
realitățile sociale și naționale ale 
provinciei, în care rolul covîrșitor 
preponderent ,— național, economic, 
cultural — revenea poporului român. 
Vorbitorul a relevat locul umanistu
lui sas în istoriografie, formarea Iui 
ca gînditor și militant democrat, 
subliniind acțiunea dusă de el pen
tru recunoașterea limbii române ca 
limbă națională a Transilvaniei, pen
tru emanciparea țăranilor iobagi și 
pentru colaborarea frățească dintre 
români, sași și maghiari.

Consecvent principiilor sale de
mocratice și umaniste, el a militat 
pentru desființarea feudalității, abro
garea iobăgiei și pentru egalitatea în 
drepturi politice și naționale a tutu
ror locuitorilor Transilvaniei, s-a a- 
lăturat luptei revoluționare a po-

erudit si pasionateficiența lor politică și ideologică, 
în legătură cu aceasta, aș adăuga că, 
în actualul sistem, editurile nu in
fluențează decît formal sau intr-o 
măsură neglijabilă fixarea tirajelor, 
deși Tompetenți sînt, prin cunoaște
rea cărților respective, în primul 
rind, editorii.

O cauză a neajunsurilor în activi
tatea editorială este și lipsa de 
pregătire și de exigență a unor edi
tori. Nu se duce încă în măsură 
satisfăcătoare o politică editorială 
activă, în sensul îndrumării și spri
jinirii căutărilor creatoare, al creș
terii numărului de autori — ceea ce 
constituie o sarcină importantă a 
muncii editoriale. Intr-o măsură 
destul de mare, anumite planuri sînt 
încă rezultatul unor oferte fortuite 
și nu al unei politici conștient orien
tate, în care să-și găsească expresie 
necesitățile societății noastre. Dăună
tor mai este, de asemenea, și ceea ce 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
numit „spiritul intelectualist, func
ționăresc", fenomen care se mai 
face resimțit, ici-colo, și în sectorul 
editorial.

în ce privește literatura străină, 
trebuie spus că s-au tradus, din ne
fericire, nu puține cărți slabe, cu . un 
conținut și un mesaj cu totul străine 
de convingerile și aspirațiile noastre. 
Este necesar să se înțeleagă de către 
toată lumea că în domeniul educației 
socialiste — ca în nici un alt dome
niu — nu putem accepta să con
struim cu o mină și să distrugem cu 
cealaltă, prin punerea în circulație a 
unor cărți care nu numai că nu ser
vesc cauzei noastre dar care au fost 
condamnate chiar și acolo unde au a- 
părut în original și a căror traducere 
Ia noi este cu atît mai puțin explica
bilă. „Noi — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — avem o mare răspun
dere in fața partidului, a poporului 
și trebuie să acționăm cu fermitate 
împotriva a tot ceea ce poate duce 
la poluarea spirituală. Nu putem ad
mite ca de dragul așa-zisei libertăți 
să se propage prin mijloacele noastre 
sau în țara noastră concepțiile retro
grade, moravurile claselor exploata
toare, modul de viață burghez, indife
rent de unde ar veni acestea".

Publicarea unor cărți slabe a încu
rajat, de fapt, mediocritatea. Atracția 
drepturilor de autor duce uneori la 
scrierea cu o. iuțeală, amețitoare a u- 
nor cărți care însă nu devin prin a- 
ceasta nici mai ușor de citit și nici 
mai bogate în conținut. Cartea, și în 
special cartea politică, nu trebuie să 
fie greu de citit și ușor de scris, cum, 
poate, cred unii autori, ci invers ; să 
fie scrisă cu multă trudă, dar să fie, 
în schimb, ușor de citit, accesibilă, 
pe înțelesul oamenilor cărora le este 
adresată. Doresc să adaug, totuși, că 
în așa-zisul „conflict" dintre cap și 
carte nu totdeauna cartea e de vină.

★
Editura politică și-a revăzut pla

nul de apariție pe ultimul trimestru 
1971 și planul pe anul 1972, în sensul 
îmbogățirii tematice, al stabilirii unor 
priorități reclamate de însăși meni
rea instituției noastre, acordînd în 
continuare aceeași atenție diferitelor 

. genuri ale. literaturii social-politic.e, 
inclusiv traducerii unor lucrări valo
roase și prezentării critice a unor cu
rente de idei nemarxiste; 
aria editării materialelor 
învățămîntului de partid 
culegeri de lecții, studii, 
etc.), am acordat un loc .... ....... .
marcat literaturii pentru tineret, li
teraturii politice de masă pentru oa
menii muncii de la orașe și sate. în 
acest cadru, am inițiat, începînd cu 
anul 1972, editarea unor serii de ti
tluri : „Pe scurt despre...", „Probleme 
ale politicii economice a P.C.R ", „So
cietatea socialistă multilateral dez
voltată", care abordînd o tematică 
variată, într-o formă accesibilă și în
tr-un număr restrîns de pagini (2 coli 
editoriale), vor permite explicitarea și 
popularizarea unora dintre cele mai 
importante și mai actuale probleme 
ale construirii socialismului, ale poli
ticii interne și externe a Partidului 
Comunist Român.

O altă serie intitulată „La virsta 
întrebărilor" este destinată tinerilor 
in vîrstă de 12—16 ani și va aborda 
in modalități corespunzătoare o pro
blematică vastă cu caracter educa
tiv, ideologic și cultural.

Angajindu-se cu întreaga sa capa
citate și energie, colectivul editurii 
noastre este însuflețit de hotărîrea 
de a face totul pentru a asigura 
transpunerea în viață a programului 
elaborat de partid de educare socia
listă a maselor.

porului român în anul 1843. Pentru1 
convingerile sale și acțiunile demo
cratice îndreptate împotriva orîndui- 
rii nedrepte a vremii, a spus în în-, 
cheiere vorbitorul, Stephan Ludwig 
Roth a trebuit să plătească cu pro- 
pria-i viață.

Stephan Ludwig Roth n-a fost un 
necunoscut, a spus în cuvintul său 
Mihail Kroner, de la revista „Kar- 
paten-Rundschau". Niciodată însă el 
nu s-a bucurat de o apreciere atit de 
puternică ca în zilele noastre. Astăzi, 
opera lui â devenit un bun al între
gului nostru popor, un simbol al în
frățirii oamenilor muncii care lo
cuiesc de veacuri, în bună înțele
gere, în această patrie comună — 
România. Istoriografia română, a 
arătat vorbitorul, U încadrează prin
tre acei deschizători de drumuri din 
prima jumătate a secolului al XIX- 
lea care au făcut să rodească și să 
se dezvolte pe pămîntul țării noastre 
ideile înaintate ale timpului.

Intr-adevăr, numele . lui Stephan 
Ludwig Roth este cunoscut nu nu
mai în țară dar și peste hotare, spe
cialiștii străini apreciind vasta lui 
activitate, contribuția sa pe tărîmul 
pedagogiei, al conviețuirii în spiritul 
respectului și înțelegerii a tuturor 
locuitorilor Transilvaniei. Prin ideile 
sale înaintate, prin convingerea 
fermă că numai împreună cu ro
mânii, ceilalți locuitori ai meleagu
rilor transilvănene — maghiarii, și 
sașii vor putea înfăptui un viitor lu
minos, acest eminent intelectual și-a 
asigurat pentru totdeauna uri loc dc 
cinste în rîndul celor mai distinși fii 
ai acestui părnînt. Ideile, pentru care 
a luptat el au devenit o realitate 
abia în zilele noastre, iar acea orîn- 
duire umanistă, fără oprimare so
cială și națională, pentru care a 
militat, își găsește înfăptuirea astăzi 
în Republica Socialistă România.

(Agerpres)

La împlinirea a 90 de ani de la 
nașterea profesorului George Opres
cu se cuvine să ne întoarcem gîndul 
către acest mare, cărturar și om de 
cultură, făuritor al unei opere com
plexe și trainice care a deschis stu
diului creației artistice noi și cuprin
zătoare orizonturi.

Ne vom aminti în primul rind de 
profesorul George Oprescu. Vocația 
sa pentru această nobilă profesie i-a 
fost pe drept și unanim recunoscută. 
Dincolo de toate funcțiile și titlurile 
pe care le-a obținut, el a rămas, și 
nu numai pentru elevii săi, „profe
sorul". Nu a fost creator de școală 
în sensul transmiterii și perpetuării 
unei doctrine, unui sistem de gindire, 
limitativ oricît ar 
putea fi uneori 
de fascinant. E- 
xigent și sever, el 
a știut însă să a- 
dune în jurul său 
pe cei în care 
descoperea — și 
făcea acest. lucru 
cu entuziasm — 
o seînteie de ta
lent, a știut mai ales, să le orga
nizeze activitatea în jurul unor obiec
tive fundamentale pentru formarea 
lor și pentru cultura noastră artisti
că. Intre admirabilul seminar de 
istoria artei de la Facultatea de li
tere din București și Institutul de 
istoria artei, căruia i s-a consacrat 
vreme de 20 de ani, pînă în 19G9, cînd 
se stingea in plină activitate, se si
tuează unul din cele mai laborioase 
și poate mai fecunde capitole ale 
vieții profesorului George Oprescu, 
fecunde pentru că se deschidea spre 
viitor, pentru că avea în vedere ne
cesitățile și perspectivele de dezvol
tare ale unei discipline aproape fără 
tradiție la noi : istoria artei.

A pus în slujba ei o putere de 
muncă și o capacitate de organizare 
excepționale. I s-a consacrat relativ 
tîrziu, dar cu o pasiune totală și de
finitivă și aducînd o experiență de 
cultură care elimina riscul unei în
țelegeri înguste, unilaterale, a feno
menului artistic. Momentul în care 
George Oprescu apărea in cultura 
românească l-a obligat la o cuprin
dere foarte largă a tărîmului atît de 
vast și, pînă la el, atît de puțin 
cercetat al istoriei artei. S-au găsit 
și se vor mai găsi poate unii care 
să-i conteste erudiția, specializarea 
strictă. Le avea, dar fără a se în
chide în ele ; înțelegîndu-le însem
nătatea, le privea doar ca trepte, nu 
ca scop în sine.

Bibliografia, documentarea lucrări
lor sale— fie că erau manuale sa.u 
cursuri universitare, fie că erau pri
me și fundamentale sinteze ale artei 
românești moderne — reprezentau, la 
vremea lor, summum-ul informației 
de specialitate posibile, lecturile sale 
erau bogate..și includeau lucrările 

■ cele- mai noi și mai relevante. ■
Gustînd din plin bucuria artei, 

George Oprescu a rămas totuși un 
om al faptei. A alcătuit una din

90 de ani de la nașterea 
lui George Oprescu

colecții personali. 
A participat cu 
cu o rară modes- 
după eliberare, *

cele mai prețioase 
din țara noastră, 
competență, dar și 
tie, la organizarea, 
celui mai mare muzeu de artă al ță
rii. Era mîndru că, o vreme, a fost 
șeful secției de artă universală a a- 
cestui muzeu, pe care T-a . considerat 
întotdeauna o mîndrie a culturii 
noastre.

A înțeles și a profesat istoria artei 
într-un spirit larg umanist, consec
vent ideii pe care o exprimase in 
1931, în lecția inaugurală a cursului 
de istoria artei de la Universitatea 
din București, că rostul cel mai nobil 
al acestei discipline este „de a con
tribui la definiția omului". Avea des
pre om, despre îndatoririle și posi

bilitățile lui o 
idee înaltă. î-o 
formaseră perso
nalități pe care 
le-a cunoscut, iu
bit și admirat, 
ca Dr. Cantacu- 
zino, Nicolae Ior- 
ga, Henri Focil- 
lon. Ii plăcea tot
odată și știa să 

_________ r _ care, în lipsa unui 
termen mai potrivit, îi numim încă 
uneori oameni simpli, îl interesau pă
rerile, gîndurile lor despre ce se în- 
tîmplă, sinceritatea în reacții pe care 
o avea el însuși. „Cultura are necon
tenit nevoie să fie susținută, întărită, 
nutrită și acest sprijin, această sevă 
îi vine din masele populare... Iată,, 
deci, o primă condiție, absolut heb°-' 
sară pentru menținerea culturii : con
tactul permanent cu masele". Sint 
cuvinte pe care profesorul G. Oprescu 
le rostea in 1933, în cadrul unor dez
bateri asupra viitorului culturii, la 
care participau unele dintre cele mai 
reprezentative personalități ale vre
mii. Așa se face că profesorul uni
versitar, academicianul de mare auto
ritate s-a cheltuit cu dărnicie și fără 
preget pe tărîmul criticii de artă și 
în slujba educării gustului și difu
zării largi a artei pe cele mai dife
rite căi, de la articolul de gazetă și 
conferința întotdeauna pregătită cu 
grijă, la interesul pentru activitatea 
muzeelor și pentru conservarea și 
punerea în valoare a monumentelor 
noastre de artă.

Dominantă rămîne însă activitatea 
lui de istoric al artei. Avea o te
meinică pregătire de istoric și înțe
lesese că „istoria artei este in pri
mul rind istorie". L-a preocupat în 
permanență problema relației dintre 
artă și societate, a conexiunilor ei 
cu întreaga Istorie și cultură a po
porului. Ăvea totodată criterii înalte 
și sigure pentru judecarea fenome
nului artistic. A stabilit, într-un do
meniu în care făcea încă operă de 
pionierat, cum era cel al istoriei ar
tei românești, o scară a valorilor 
care, in liniile ei esențiale, rămîne 
neclintită. Sinteze ca „Pictura româ
nească în secolul al XIX-lea“, „Arta 
țăranului român", monografii ca 
aceea consacrată luî Andreescu sau 
lui Gericault sînt și rămîn momente 
de seamă, exemplare, ale discipli
nei noastre.

Toată această muncă neobosită, 
toată această operă atît de trainică 
au izvorît dintr-un patriotism adînc, 
din convingerea vie în posibilitățile 
și în înfăptuirile națiunii noastre, pe 
care, cum spunea o dată, a slujit-o 
toată viața cu credință și sin
ceritate.

discute cu cel pe

se impune re- 
— și la unele 

condiționează 
. . social-politice. Operativitatea în acti
vitatea editorială și, în general, a 
publicațiilor devine, în condițiile 
actuale, o problemă de o deosebită 
importanță. Distanța în timp dintre 
momentul pregătirii unui manuscris 
pentru tipar și acela cînd cartea a- 
junge la cititor se cere mult scurtată. 
Se impune astfel cu acuitate nece
sitatea dezvoltării și modernizării 
bazei poligrafice, a producției de 
hîrtie etc.

Totodată, difuzarea și popularizarea 
cărților editate sînt factori ai efi
cienței acestora. Există în aceste do
menii deficiențe care se cer grab
nic remediate. Difuzarea cărții poli
tice nu poate fi privită numai ca o 
simplă operație comercială. Este, de 
asemenea, inadmisibil, ca în epoca 
electronicii și informaticii, să nu se 
cunoască, decît o dată pe an, situa
ția statistică a felului cum se vin
de cartea pe teritoriul țării noastre.

Pentru ca cititorul să fie intere
sat de o carte, trebuie să știe,., în 
prealabil, că a apărut și, dincolo de 
aceasta, să cunoască, prin mijloace
le multiple și puternice de care dis- 

' pune statul nostru, conținutul, mesa
jul ei. Există, fără îndoială, o de
plină înțelegere și multă bunăvoință 
din partea presei, a radioteleviziu- 
nii, dar va trebui să trecem la o 
realizare sistematică și generalizată 

■ a acestor deziderate. Cu atît mai 
mult cu cit recenzarea cărților nu 
are menirea de a fi neapărat pur 
informativă și cu atît mai puțin a- 
pologetică. Apariția unei cărți poa
te constitui un bun prilej pentru 
dezbaterea aprofundată a unor pro
bleme. pentru o rodnică confruntare 
de opinii.

Neajunsurile și minusurile semna
late mai înainte au o geneză comu
nă, la a cărei alimentare converg, în 
special, trei factori. Primul : întoc
mirea planului, a planurilor edito
riale. Al doilea : pregătirea politică 
a cadrelor (de la redactor și pînă la 
director de editură). Al treilea : ra
porturile dintre editori și

Cite o dată se uită că 
unui plan editorial este, 
toate, un act eminamente 
consecință, la elaborarea 
menea plan comanda socială trebuie 
să acționeze nemijlocit. Consideren
tele de ordin comercial sau de altă 
natură — uneori nu neglijabile — 
nu pot avea în nici un caz priori
tate. Cartea nu este o marfă oare
care. Se resimte, totodată, și absen
ța unei fundamentate planificări edi
toriale de o mai lungă durată, care 
să reflecte obiectivele dezvoltării de 
perspectivă ale societății noastre so
cialiste.

Aminteam mai sus problema tira
jelor, în foarte multe cazuri cu totul 
nesatisfăcătoare, acordate titlurilor 
social-politice, ceea ce a

Sesiuni științifice, simpozioane

am extins 
destinate 

(manuale, 
dicționare 
mult mai

Aula Academiei Republicii Socia
liste România a găzduit luni dimi
neața o sesiune științifică consacrată 
dezbaterii unor aspecte actuale din 
domeniile radiotehnicii și electroni
cii.

Organizată de Secția de științe teh
nice a Academiei, reuniunea a prile
juit participanților audierea unui 
mare număr de comunicări științifice 
axate pe tratarea unor probleme im
portante privind metodele și proce
deele noi de prelucrare a informa
ției, realizarea unor circuite electro
nice necesare în construirea aparatu
rii de calcul, transmisia de date și 
altele. în cadrul lucrărilor au fost, 
de asemenea, relevate rezultatele’ 
unor studii originale ale specialiștilor 
români, legate direct de necesitățile 
economiei naționale, precum și prin
cipalele direcții și perspective if 
cercetării științifice din aceste do
menii.

★
Sub auspiciile Consiliului național 

al inginerilor și tehnicienilor și Co-

■ miletului‘națidifal român pentru Co
misia internațională de iluminat, luni 
au început la București lucrările 
„Simpozionului de iluminat electric"; 
Participă un mare-număr de specia
liști din țară și invitați de peste ho
tare.

Lucrările reuniunii au fost deschise 
de ing. dr. Paul Militaru. președin
tele Comitetului național, care a ex
pus și raportul general al simpozio
nului.

Referatele și comunicările incluse 
în programul reuniunii abordează o 
largă arie tematică privind folosirea 
metodelor de calcul moderne în pro
iectarea sistemelor de iluminat, ana
lizează principalele direcții și tendin
țe în proiectarea și executarea ilu
minatului public și industrial. Sînt 
prezentate, de asemenea, principalele 

ale . realizări, obținute de specialiștii ro
mâni în acest domeniu, precum și 
perspectivele producției de surse și 
corpuri de iluminat din țara noastră.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

autori. . 
întocmirea 
înainte de 
politic. In 
unui ase-

cinema

Prof. dr. Ing. Valter ROMAN 
directorul Editurii politiceredus mult

ța universală. Urmărind obținerea 
unor succese facile, s-a făcut rabat 
față de nivelul ideologic și față de 
substanța estetică.

Din acest punct de vedere, se poate 
spune, după părerea mea, că în do
meniul cărții social-politice și tehni- 
ee-științifice, lucrurile se prezintă 
mai bine. în ce privește Editura po
litică, cred că nu greșesc afirmind că 
n-au apărut cărți viciate din punct

• Avînt : CAPITOL — 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• Frații : LUMINA — 9,30—19,30 
în continuare.
• Așteptarea : CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Saltul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Anna celor o mie de zile : SCA
LA — 9,30; 13; 16,30; 20, FESTIVAL
— 9,30; 12,45; 16; 19,30, FAVORIT
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, FERO
VIAR — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
• Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA — 8,45; 11,15; 13,30; 16
18,30; 20,45, GLORIA — 9,30; 12 
14,30; 17; 19,30, MODERN — 9; 11,15 
13,30: 16; 18,15; 20,30.

• Scoate-ți pălăria cînâ săruți : 
SALA PALATULUI — l’S.SO (seria 
de bilete 3921), FLOREASCA — 
15,30; 13; 20,30.
• Poveștile piticului Bimbo : — 
9—17 în continuare, Program de 
scurt metraje românești în pre
mieră — 18,45—20,15 în continua
re : TIMPURI NOI.
• Oliver : EXCELSIOR — 9, 
12,30; 16,30; 19,30, FLAMURA — 
12; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Castanele sînt bune : VICTO
RIA — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18;15; 20,30.
• Vis de dragoste : GRIVIȚA — 
9;. 12,15; 16; 19,30.
• Marele premiu : AURORA — 9; 
12; 16; 19.15, TOMIS — 9; 12,30; 16; 
19,30.
• Idiotul — 10; 12; 14,15, Program 
de scurt metraje cu Malec — 16,30; 
21, Olandezul omul — 18,45: CINE
MATECA (sala Union).
• Brogram de desene 
pentru copii : DOINA —
• Aeroportul : DOINA 
16; 19,30, GIULEȘTI —
• Romanticii ; VIITORUL 
18: 20.

• Floarea de cactus : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Motodrama / MOȘILOR — 15,50; 
17,45; 20.
• Steaua de tinichea : BUZEȘTI
— 15,30; 13; 20,15, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Timpul lierzclor : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole : PACEA — 
15,45: 18; 20, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Vinovatul este în casă : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• N-am eîntat niciodată pentru 
tata : BUCEGI — 15,45; 18; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : U- 
NIREA — 15,30; 19.
• După vulpe : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Un amanet ciudat : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 30,15.
• Soarele alb al pustiului : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
• Vagabondul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19.
• Articolul 420 : MUNCA — 10; 
15,30; 19.
• Hello, Dolly ! : COSMOS. — 
15,30; 19.
• Sunetul muzicii : FLACARA — 
15,30; 19.

Mircea POPESCU

teatr

animate 
10.
— 11,30; 

15,30; 19.
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PROGRAMUL I
10,00 Steaua polară. Cabinet 

orientare școlară șl profesio
nală. „Uzine .subterane". E- 
misiunea prezintă profesiunea 
de mecanizator miner.

18.30 Revista literară TV. 
19,00 Breviar juridic.
19.15 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19.20 1001 de seri. Lolek șl Bolek 

în vacanță : Robinson.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cincinalul în acțiune.
20,10 Avanpremiera.
20.15 Reflector.
20.30 Seară de teatru : „Febre" 

Horia Lovinescu. Adaptare 
pentru televiziune și regla 
Letiția Popa. In distribuție : 
Irina Petrescu, Doina Tuțes- 
cu, Vlrgll Ogășanu, Fory 
Etterle, Toma Dlmitriu, Va
sile Nițuiescu, Mihai Mereu
ță, Victoria Mlerlescu, Mircea 
Constantinescu, Jana Gorea, 
Alexandru Lungu, Elena 
Bartok, Ion Bog, Gheorghe 
Mihăiță, Hie Iliescu.

11,50 Muzică în imagini. O 
transpunere în imagini a ce
lebrei lucrări simfonice 
„Nopți în grădinile Spaniei" 
de Manuel de Falia.

85.20 Prim-plan. Florica Bucur — 
președinta comitetului sin
dical al întreprinderii texti
le „Bucegi" — Pucioasa.

22,45 Telejurnalul de noapte.

de

PROGRAMUL II
20,00 Pagini din muzica româneas

că contemporană. W. Berger : 
Cvartetul de coarde nr. 6 
„Epos".
Desene animate. 
Universitaria : „Colegi 
grupă".
Portativ — revista muzicii 
ușoare.

21,25 Buletin de știri.

„Planeta 
ților" (reluare).

de

I 31136 cărți Șl idei’, 
i 21,55 Film serial ............. gigan-
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Multicentenar, genul o- 
perei trăiește astăzi, in
discutabil, perioada unor 
intense frămîntări și 
căutări creatoare sub du
blu aspect: al viabili
tății valorilor clasice în 
conștiința muzicală con
temporană și al modali
tăților . noi de compoziție 
în acest domeniu. Născu
tă ca o fecundă sinteză 
între cuvînt, sunet și gest, 
opera s-a arătat sensibilă 
la înnoirile petrecute în 
gîndirea social-filozofică 
și artistică a tuturor 
pocitor istorice pe care 
le-a traversat. Depășind 
repede alegoria cu carac
ter pastoral-mitologic de 
la care a pornit spre sfîr- 
șitul Renașterii, genul a 
fost înălțat de către cla
sici și de către exponenții 
școlilor muzicale mo
derne pînă la treapta în
truchipării artistice vi
brante, răscolitoare a ma- 
riloi adevăruri proprii 
existenței umane. Opera 
a adus un prinos specific 
în redimensionarea unor 
capodopere ale literaturii 
universale și a consacrat 
pe același plan valori 
inedite ale spiritualității 
naționale, generînd în 
dramaturgia muzicală for
me de expresie mereu 
noi, prin forța dinamiza
toare a unor teme de pro
fundă semnificație.

Nici un 
cunoscu- ! 
cunoască 
ascuțită, 
dusă de 
școli și 
pentru ca, depășind con
venționalismul inerent 
unei dramaturgii de tip 
larg-sincretic, să opereze 
înnoiri de concepție și 
limbaj menite nu numai 
să păstreze virtutea unei

e-

alt gen n-a 
și nu credem să 
o luptă atit de 

de permanentă, 
compozitori, de 
curente artistice

largi audiențe, dar să și 
sporească ..................
și estetice 
Din acest 
născut în
Pelleas și 
Debussy, Elektra de 
chard Strauss, 
de Alban Berg, Oedip de 
George Enescu, Război și 
pace de Serghei Proko
fiev.

Aparținînd structural 
culturii naționale în si
nul căreia s-a zămislit, 
opera exprimă cu atît 
mai profund și mai com
plex caracterele acesteia, 
cu cît exponenții genului 
sînt adevărate personali- 
'ăți creatoare. în acest 
sens, operele Năpasta de 
Sabin Drăgoi, O noapte 
furtunoasă de Paul Con
stantinescu, Ion Vodă cel 
Cumplit de Gheorghe Du
mitrescu, sînt în creația 
românească împliniri is
toricește necesare, poten
țări de o valoare diferită, 
de la deschiderile de 
drum la capodoperă, ale 
unor categorii esențiale 
muzicale-dramatice și de 
limbaj muzical : drama 
psihologică, drama isto
rică, satira socială. în 
frunte, cu Oedip și împre
ună cu alte creații mai 
vechi și recente, ele au 
creat fundamentul unei 
arte naționale bine defi
nite, pe care este de aș
teptat cu ardoare să se 
ridice opera românească 
,i zilelor noastre, mesa
geră puternică și durabilă 
a a. estui aprins ev.

Succedînd unor preocu
pări constante în dome
niul muzicii de teatru și 
al creației de operă, 
Hamlet, de Pascal Ben
toiu, prezentată zilele tre
cute la Ateneul Român în 
audiție de concert, vine

valențele etice 
ale acesteia, 

imperativ s-au 
veacul nostru 

Melisande de 
Ri- 

Wozzeck

să aducă dovada perem
ptorie a imenselor posibi
lități de afirmare contem
porană a genului, pe am
bele planuri amintite — 
creație și interpretare.

Opera a fost unanim 
considerată ca o creație 
de excepțională ținută, 
ceea ce este fără îndoială 
pe deplin adevărat. Ham
let însă ne apare, dincolo 
de aspectele care merită 
să fie supuse discuției, ca

Xplugeniei, lucrare de in
tensă vibrație lirică și de 
perfectă unitate stilistică, 
relevînd. în opera Amorul 
doctor înclinația spre sa
tira muzicală rafinată, in
genioasă. Cedînd uneori, 
în planul creației, gene
rozității de simțire de țip 
romantic, 
coexistente 
forma unei 
temporane, . 
discernămîntul

deschisă spre 
stilistice sub 

sinteze con- 
spiritul critic, 

lucid și

cu totul relevanta. Hamlet 
nu este cutremurătorul 
Oedip, care a mistuit vre
me de decenii forța de 
dăruire creatoare a lui 
Enescu, generînd pagini 
de o înfăptuire unică ; nu. 
este alcătuirea artistică de 
inimitabilă, particularitate 
descoperită de compozito
rul Paul Constantinescu 
în dramaturgul Caragiale; 
Hamlet de Pascal Ben
toiu își are ființa pro-

CRONICA MUZICALĂ

HAMLET
de Pascal BENTOIU

o realizare integrată în 
spiritualitatea noastră, 
desprinsă din experiența 
reprezentanților de seamă 
ai muzicii românești de 
gen și situată precis în 
evoluția ascendentă a lui 
Pascal Bentoiu, în direcția 
proprie gîndirii muzicale 
contemporane.

Personalitate complexă, 
Bentoiu și-a afirmat cu 
proeminență latura lirică 
a sensibilității creatoare 
tn concerte pentru vioară 
ș: pentru pian, in Cvarte
tul pentru coarde, poemul 

■.s’mtoriie Luceafărul, ope
ra radiofonică Jertfirea

fundamentat al muzicia
nului se afirmă plenar în 
Sonata pentru vioară și 
pian și Simfonia, lucrări 
de puternică originalitate.

Stăpîn pe știința com
ponistică și dispunind de 
o autentică invențiune 
creatoare, Pascal Bentoiu 
a sintetizat un larg ori
zont de mijloace consa
crate, zămislind un Ham
let în viziune proprie, al 
cărui aspect inedit îl con
stituie dramatismul vocal- 
orchestral cu tilcuiri filo
zofice clare și pregnante, 
acțiunea muzical-scenică 
de o densitate psihologică

prie — el este tălmă
cirea într-o operă de 
mare profunzime și ade
văr artistic a unora din
tre sensurile alese de 
compozitor din tragedia 
lui Shakespeare. 
Oedip-ul enescian, 
versalitatea, permanența 
subiectului și a conflictu
lui reprezintă un punct 
de plecare spre noua tra
gedie lirică ; în O noapte 
furtunoasă condiționarea 
socială și națională a ac
țiunii și a personajelor 
din teatru determină în 
chip desăvîrșit și unic 
muzica ; Hamlet este re

în 
uni-

creat, redimensionat de 
Bentoiu în lumina unei 
sinteze muzicale pe care 
o implică viziunea con
temporană și personală a 
subiectului și conceptul 
unei finalizări dramatur- 
gice de certă și maximă 
eficiență. Oedip își caută 
încă, datorită complexi
tății inepuizabile a parti
turii, publicul și adesea 
ințerpreții ; O noapte fur
tunoasă, succesiv desăvîr- 
șită. de autorul muzicii, își 
așteaptă încă înfățișarea 
scenică modernă ; Hamlet 
s-a desvăluit adînc și viu 
juriului concursului in
ternațional „Guido Văl- 
carenghi" din țara operei, 
Italia, și a cucerit de la 
primul contact întreaga 
adeziune a publicului și 
specialiștilor

Libretul este făurit de 
compozitor într-o desfă
șurare literar-scenică pa
sionantă, redată într-un 
limbaj poetic ales, de 
frumoasă și specifică re
zonanță. Departe de a se 
risipi în incoherente „o- 
biecte sonore", partitura 
operei ne relevă o vigu
roasă și expresivă con
strucție, în care structuri 
melodice sînt dezvoltate 
cu remarcabilă măiestrie 
vocal-corală și orchestra
lă. Este un act de ma
joră răspundere, acela de 
a actualiza muzical pe 
Hamlet, un proiect de 
creație temerar, pe care 
Pascal Bentoiu l-a reali
zat într-un chip admira
bil. EI a știut să învingă 
astfel atît tentația spre un 
tradiționalism rutinier, cît 
și pe aceea spre artificiale 
investigații în direcția 
„anti-operei".

Trăind 
muzică, 
totodată

puternic prin 
opera conține 
cardinale vir-

tuți de spectacol, 
oare această muzică 
fect omogenă stilistic și 
de o substanță dramatică 
deșăvîrșită, intensă pe tot 
parcursul desfășurării 
sale ? Momentele de pa
tos dramatic captivant și 
de elevație lirică sînt 
deosebit de izbutite, re- 
liefîiid măiestria compozi
torului sub toate aspec
tele realizării muzicale : 
construcție melodică, uni
versul armonic, orches
trația. Se evidențiază însă 
în caracterizarea unor 
personaje — îndeosebi a 
Ofeliei — contiguități sti
listice diverse și directe, 
denotînd o inegală —- voi
tă sau nevoită — filtrare 
și recreare a materiei so
nore consacrată în opera 
și în simfonismul mo
dern. Mai presus de a- 
ceste considerații, Hamlet 
rămîne o creație de certă 
maturitate și strălucită 
izbutire a autorului și a 
muzicii românești, operă 

. înzestrată, sîntem con
vinși, cu calitatea de ș 
vedea mult timp și pe 
multe scene ale lumii lu
mina rampei. Orchestra 
simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu", solișt’i 
Emilia Petrescu, Maria 
Slătinaru, Iulia Buci'i- 
ceanu, Florin Diaconescu, 
Gheorghe Crăsnaru, Dio- 
nisie Konia, Eduard Tu- 
magenian, Antonius Nico- 
leșcu, Marcel. Angelescu, 
sub conducerea presti
gioasă a dirijorului Erich 
Bergel, dirijor al corului 
fiind Vasile Pîntea, au 
dat un exemplu memora
bil in viața noastră artis
tică asiiora felului cum 
ar trebui să trăiască spec
tacolul autohton la operă.
Dr. Vasile TOMESCU

• Filarmonic^ de stat „George 
Enescu4* (Ateneul Român — sala 
Studio) : Ciclul „Tineri interpret! 
pe scenele Filarmonicii* — Recital 
de oboi susținut de Gh. P. Ange
lescu — la pian Aida Garjarian- 
Jamgocian ; Recital de arii și lie
duri susținut de soprana Aida Să- 
vescu — la pian Doina Micu — 20.
• Ă.R.I.A. prezintă (în sala An
samblului artistic „Rapsodia Ro
mână") : Spectacol extraordinar 
susținut de grupul folcloric

. „France Maroît“ al Universității 
ț din Ljubljana — R.S.F. Iugoslavia 
i ■— 20.
ț • Teatrul de operetă : Soarele

I

(
I

I 
I 4

Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf 1 — 20.
• Teatrul de comedie ; Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 20; (sala din

Domnișoara de

Nottara" (sala 
seara, domnule

str. Alex. Sahia) :
Belle-Isle — 20.
• Teatrul „C. I. 
Magheru) : Bună 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Vră
jitoarea — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
• Circul Globus : Parada rtsulul
— 19,30.

ÎN CURIND
TEATRUL BULANDRA

prezintă 
comedia 

MINCINOSUL 
de Carlo Goldoni

în distribuție s Ion Cara- 
mitru. Petre Gheorghiu, 
Valy Volculescu-Pepino, 
Mariana Mihuț, Mihai 
Mereuță, Florian Pittiș și 
alții. Regia : Sanda Mânu. 
Scenografia : Sanda Mu- 

șatescu
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Vizita oficială a delegației
Marii Adunări Naționale, 

condusă de tovarășul Stefan Voitec,
9 9 '

în Republica liban
PRIMIREA LA PREȘEDINTELE REPUBLICII, 

SULEIMAN FRANGIEH

O delegație a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
condusă cîe tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, a plecat luni dimineața în Repu
blica Liban, unde, la invitația pre- . 
ședintelui Camerei Deputaților, Ka
mel El-Assaad, va face o vizită ofi
cială în această țară.

Din delegație fac parte deputății 
Roman Moldovan, vicepreședinte al 

? Academiei de Științe Sociale și Po- 
litice, Petre Nicolae, primarul mu- 1 
nicipiului Constanța, membru al Co
misiei economico-financiare a M.A.N., 
Stanciu Stoian, secretarul Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia și

★
BEIRUT 29 — Trimisul special 

Agerpres, Ion Pătrașcu, transmite : 
Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele M.A.N., care, la invita- 

.. ția Camerei Deputaților din Liban, 
întreprinde o vizită oficială în aceas
tă țară, a sosit luni la Beirut. Pe ae- 
roport, delegația a fost întâmpinată 

' . de Kamel El-Assaad, președintele 
’Camerei Deputaților, Nas-sim Maj- 
' dalani, vicepreședinte al Camerei, 
și alte persoane oficiale libaneze.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ștefan Cleja, ambasadorul României 
în Liban, și membri ai ambasadei.

In aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale și membrii dele
gației române au fost primiți, la pa
latul Baabda, de către președintele

Africa, membru al Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N., Mircea 
Rebreanu, secretarul Comisiei juri
dice a M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Otbpeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Ilie Murgulescu, Gheorghe Necula și 
Maria Groza, vicepreședinți ai 
M.A.N., Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Dumitru Ba- 
lalia, Dumitru Coliu, Gheorghe Va- 
silichi și Aurel Vijoli, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N., de- 
putați al M.A.N. și alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)
★

Republicii Liban, Suleiman Frangieh. 
Cu acest prilej, șeful delegației ro
mâne i-a transmis președintelui li
banez un salut din partea președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a avut o convorbire 
privind dezvoltarea relațiilor româno- 
libaneze. Președintele Libanului a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România 
mulțumirile Sale și urări de prospe
ritate pentru poporul român.

Delegația M.A.N. a făcut o vizită 
protocolară președintelui Camerei 
Deputaților, Kamei El-Assaad, care, 
seara, a oferit un dineu în onoarea 
președintelui Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, și a membrilor 
delegației române.

Cu prilejul zilei naționale 
a R. P. Albania

Cu ocazia celei de-a XXVII-a a- 
niversări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, ambasadorul aces
tei țări la București, Nikolla Profi, 
a oferit luni o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai,Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Vlad, șef de secție la

C.C. al P.C.R., Dan Enăchescu și 
Teodor Vasiliu, miniștri, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor institu
ții centrale șî obștești, academicieni o 
și alți oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori, zi
ariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Semnarea Planului pentru aplicarea
Acordului cultural pe anii 1972-1973 

dintre România și Polonia
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost semnat luni Planul pentru apli
carea Acordului cultural între guver
nul Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Populare Polone, 
pe anii 1972—1973.

Planul prevede, printre altele, vi
zite de oameni de știință și cultură, 
cadre didactice pentru documentare 
și specializare, schimburi între insti
tuțiile de învățămînt superior, pre
zentarea reciprocă de expoziții de 
artă și fotografii, turnee ale unor 
formații artistice, dezvoltarea colabo
rării în domeniul sănătății, turismu
lui, sportului, cinematografiei, radio- 
televiziunii.

Din partea română, planul a fost 
semnat de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar din

partea polonă de Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București.

La semnare au fost de față Traian 
Pop, adjunct al ministrului învăță- 
mintului, Virginia Russ, secretar ge
neral în Ministerul Sănătății, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul învăță- 
mintului. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, precum și membrii 
celor două delegații.

★
Cu prilejul semnării Planului pen

tru aplicarea Acordului cultural în
tre guvernele României și Poloniei, 
Vasile Gliga a oferit un dejun, iar 
Jaromir Ocheduszko, un dineu.

(Agenpres)

Cronica zilei

U. R. S. S.

Vizita de prietenie 
a unei delegații 
militare române

MOSCOVA 29. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 29 
noiembrie, la Moscova a sosit o dele
gație a Consiliului politic superior al 
Forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, condusă de gene- 
ral-maior Constantin Opriță, secretar 
adjunct al Consiliului politic superior, 
care face o vizită de prietenie în 
U.R.S.S.

în aceeași zi, delegația a fost pri
mită de generalul de armată A. A. 
Epișev, șeful Direcției politice supe
rioare a Armatei Sovietice și Flotei 
Maritime Militare a U.R.S.S. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire caldă, 
tovărășească, la care au participat 
generali și ofițeri superiori sovietici.

Generalul de armată A. A. Epișev a 
oferit în cinstea delegației un dejun.

R. D. GERMANĂ

Camera Populară 
a aprobat 

componența 
noului guvern

r p, polonă: Preocupări 
in preajma congresului 

comuniștilor

SĂRBĂTORIREA UNOR
Locuitorii așezărilor Gălăuțaș și 

Gălăuțaș Pirîu, din județul Harghita, 
muncitorii Complexului de prelu
crare a lemnului, cadrele didactice și 

' elevii, români și maghiari, care tră
iesc și muncesc în deplină frăție, au 
aniversat 50 de ani de la înființarea 
școlilor generale din aceste localități.

Cu acest prilej, participanții la a- 
dunarea festivă,au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune: Vă 
transmitem dumneavoastră, mult Sti
mate tovarășe secretar general, senti
mentele noastre fierbinți de dragoste 
și recunoștință- pentru grija pe care o 
purtați dezvoltării economice și su- 
cial-culturale a comunei noastre. Sînt 
de neuitat clipele fericite pe care 
le-am trăit cu ocazia recentei vizite 
pe care dumneavoastră ați făcut-o 
la; Gălăuțaș; ■>.■.;■■■■

Vă asigurăm, iubite. tovarășe 
.. Nicolae Ceaușescu. că vom munci 
neobosit pentru înfăptuirea politicii 
științifice marxist-leniniste a parti
dului și statului nostru, pentru ci
mentarea continuă a sentimentelor de 

'■ frăție dintre oamenii muncii români 
și maghiari din comuna noastră, pen- 

: tru realizarea tuturor sarcinilor ce 
revin școlii, cadrelor didactice și pă
rinților în formarea omului nou, al 
societății noastre socialiste.

★
Teatrul popular din Rîmnicu Vîl- 

cea a sărbătorit 50 de ani de exis
tență. în telegrama adresată cu Ni
cest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară

șului Nicolae Ceaușescu, de către 
artiștii amatori vîlceni, se spune : 
Alături de întreaga mișcare artistică 
din țara noastră, de întregul nostru 
popor, dăm o înaltă apreciere progra
mului de o negrăită frumusețe pen
tru edificarea omului nou, adoptat în 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., care 
reprezintă o învestitură socială ine
dită, de unică noblețe, un îndreptar 
deosebit de prețios pentru continua 
perfecționare a muncii în toate sfe
rele de activitate ale vieții noastre 
materiale și spirituale.

Hotărîți să abordăm un repertoriu 
literar-artistic cu un conținut edu
cativ bogat, chemat să satisfacă ce
rințele spirituale mereu sporite ale 
oamenilor muncii, ne angajăm să 
promovăm o artă care să-și tragă 
seva din frămîntările și năzuințele 
poporului, o'artă realistă, străbătută > 
de unputernic ’Suflu” umahîst; :o af- : 
tă optimistă, profund generoasă, 
care să înnobileze oamenii muncii în 
măreața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Angajîndu-ne să răspundem înal
telor imperative ale epocii pe care o 
străbatem, să contribuim cu toate 
forțele alături de întregul popor la 
măreața operă de edificare a socie
tății socialiste, noi, artiștii amatori 
vilceni, vă rugăm să primiți, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. un sin
cer omagiu de profundă gratitudine 
pentru orientarea justă, științifică, 
marxist-leninistă pe care dumnea
voastră ați imprimat-o întregii noas
tre activități.

O nouă societate culturală
în comuna Teiul, județul Argeș, 

a fost constituită o societate cultura
lă, care poartă numele lui Vladimir 
Streinu, figură marcantă a culturii 
românești, care s-a născut pe aceste 
meleașuri.

Cu acest prilej a fost evocată per
sonalitatea lui Vladimir Streinu, ac
tivitatea sa, precum și semnificația 
creării acestei societăți culturale pen

tru viața spirituală a locuitorilor co
munei.

într-o atmosferă entuziastă, parti
cipanții la adunare au adresat o tele
gramă Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin’ care ei se angajează să ridice 
nivelul calitativ al operei de cultura
lizare a maselor, al manifestărilor 
culturale. .

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Corne- 
liu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Otto Wînzsr, cu 
prilejul numirii acestuia din nou în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Ger
mane

★
Ministrul sănătății, dr. Dan Enă

chescu, s-a înapoiat în Capitală după 
vizita făcută în Polonia, la invitația 
omologului său, Jan Kostrzewski. Cu 
acest prilej, ministrul român a avut 
convorbiri cu ministrul sănătății, cu 
alți specialiști polonezi, în legătură 
cu organizarea, profilul și sarcinile 
viitoare ale sectoarelor în care ac
tivează și a vizitat unități medicale 
din Varșovia, Kielce și Cracovia. La 
plecarea din Varșovia, într-o decla
rație făcută corespondentului Ager
pres în R. P. Polonă, Iosif Dumi- 
trașcu, ministrul’: Dan Enăchescu 
a arătat că relațiile româno-po- 
lone în domeniul medical, ca de alt
fel și in alte domenii, au o frumoasă 
tradiție și sînt încă nufne'roâse. posi
bilități pentru dezvoltarea lor în 
continuare. După părerea mea — a 

'spus interlocutorul — domeniile în 
care putem colabora mai mult sînt 
cele privind cercetările in sfera o- 
crotirii asistenței medicale a copilu
lui, precum și modul de pregătire și 
perfecționare a cadrelor medii me
dicale.

Ministrul român, a subliniat, de a- 
semenea, atmosfera prietenească, de 
înțelegere și stimă reciprocă, pe care 
a constatat-o cu prilejul vizitei în 
Polonia, exprimîndu-și speranța că 
relațiile româno-polone in diverse 
domenii, inclusiv cel al ocrotirii să
nătății, vor cunoaște și în viitor <» 
dezvoltare ascendentă.

★
Luni s-au încheiat, la Cluj, lucrai 

rile colocviului științific de teoria 
jeturilor. Un mare număr de oameni 
de știință din Cluj și din alte locali
tăți’ ale țării au dezbătut, timp de 
două zile, o serie de comunicări pri
vind transferul de masă și energie, 
teoria mișcărilor prin medii poroase, 
funcția de distribuție a unei plasme 
ionizate, stabilitatea magnetohidrodi- 
narhică a unui model de jet de plas
me ionizate, alte cercetări recente. A 
fost prezentat un nou model al at
mosferei terestre obținut cu ajutorul 
sateliților artificiali ai Pămintului, 
urmăriți la Observatorul astronomic

din Cluj. Totodată, s-au comunicat 
rezultatele cercetărilor asupra unor 
modele de difuzie în studiul poluării 
turbulente a atmosferei, metode va- 
riaționale în teoria stabilității hidro- 
dinamice și altele.

★
Luni seara a sosit în Capitală pre

ședintele Comisiei Republicii Demo
crate Germane pentru activități 
UNESCO, prof. dr. G. Rienăckie, 
care face o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația Comisiei 
naționale române pentru UNESCO.

Oaspetele este însoțit de H. Ha- 
schke, șeful Secției de relații exter
ne a Comisiei R.D.G. pentru 
UNESCO.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de către prof. dr. docent Jean Li- 
vescu, președintele Comisiei naționa
le, și de ambasadorul Dumitru Fara, 
directorul Secretariatului Comisiei 
naționale. Au fost prezenți membri 
ai Ambasadei R.D. Germane la Bucu
rești.

★
în cadrul' turneului pe cșre îl în

treprinde în țara noastră, Ansamblul 
folcloric studențesc „France Marolt" 
din Liubliana a prezentat luni, seara 
primul spectacol în sala ansamblu
lui „Rapsodia Română" din Capitală.

Publicul bucureștean a urmărit un 
program atractiv în cadrul căruia au 
figurat douăsprezece suite de dansuri 
populare. din diferite . regiuni ale 
R.S.F. Iugoslavia. Coregrafia a fost 
realizată de Marija Sustar, Mirko 
Ramovs, Igor Pobegajlo, dr. Ivan 
Ivancan, Milica Ilijin, Marijin Kralj, 
Vaso Popavic, iar aranjamentele mu
zicale de Toncka Marolt, Julijan 
Strajnar, France Marolt și alții.

Programul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

* (Agerpres)

BERLIN 29. — Corespondentul A- 
gerpres, Ștefan Deju, transmite : Ca
mera Populară a R.D.G. a audiat luni 
declarația guvernamentală prezentată 
de Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, și a aprobat com
ponența noului guvern.

Willi Stoph a relevat importanța 
recunoașterii R.D. Germane pe baza 
dreptului internațional de către toate 
țările, subliniind că R.D.G. este gata 
să stabilească relații diplomatice cu 
toate statele, printre care și R.F. a 
Germaniei. Willi Stoph a arătat că 
tratativele care au loc între guver
nele R.D. Germane și R.F. a Germa
niei, precum și între guvernul R.D.G. 
și Senatul vest-berlinez au înregis
trat progrese în ultima vreme și că 
este necesar și posibil ca ele să fie 
încheiate în cel mai scurt timp.

Prim-vicepreședinți ai guvernului 
R.D.G. au fost desemnați Horst Sin- 
dermann și Alfred Neumann, minis
tru de externe — Otto Winzer, iar 
ministru al apărării — Heinz Hoff
mann.

R. P. MONGOLĂ

în Editura politică 
a apărut revista :

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. 10/1971

SESIUNEA MARELUI 
HURAL POPULAR
ULAN BATOR 29 (Agerpres). — 

în prezența primului secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului de 
Miniștri, Jumjaaghiin Țedenbal, a 
președintelui Prezidiului Marelui 
Hural Popular, Șambu Jamsarangiiiin, 
și a altor conducători de partid și de 
stat, la Ulan Bator au început, luni, 
lucrările sesiunii Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole.

Sonomin Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat raportul privind 
dezvoltarea țării în perioada 1971— 
1975, planul de dezvoltare economi
că pentru anul 1972, precum și pro
iectul de buget pe anul viitor.

Oricare ar fi itinerariile pe care 
le-ar parcurge oaspeții Poloniei, 
toamna ’71 îi intîmpină intr-o atmos
feră de puternică însuflețire, de in
tensă activitate politică, de amplifi
care a eforturilor creatoare pentru a 
întîmpina cu importante realizări cel 
de-al VI-lea Congres al P.M.U.P. 
Pretutindeni, la Varșovia, Katowice, 
Wroclav, Sosnoweț, Rîbnik, grupul 
de publiciști de la organele centrale 
de partid din țări socialiste care, la 
invitația ziarului „Trybuna Ludu“, a 
făcut recent o vizită in Polonia, a 
avut prilejul să constate „pe viu" 
larga adeziune a maselor la amplul 
proces de înnoire, de perfecționare 
a vieții economice și sociale, inițiat 
și aplicat, în cursul acestui an, de 
Comitetul Central al P.M.U.P., din 
inițiativa tovarășului Edward Gierek, 
Activiști de partid, muncitori și in
telectuali ne-au relatat, evocind 
fapte din propria experiență, puter
nicul impuls dat energiei creatoare 
a poporului de acțiunile inițiate în 
ultimul timp pentru întărirea legă
turii. partidului cu masele, pentru 
înlăturarea facto
rilor de frînare 
a progresului.

în zilele cind 
ne aflam în Po
lonia, conferin
țele organizațiilor 
de partid ale vo
ievodatelor in
trau în faza fi
nală a amplei dezbateri publice pe 
marginea directivelor C. C. al 
P.M.U.P., propuse pentru al VI-lea 
congres al partidului. Din întreaga 
dezbatere a răzbătut un suflu opti
mist, de încredere în forțele pro
prii, în capacitatea de a asigura 
mersul înainte al societății.

— Oamenii discută între ei : de ce 
acum vedem că se poate ceea ce 
anul trecut ni se spunea că ar fi cu 
neputință ? Și nu le e greu să gă
sească răspuns, ne spunea primul se
cretar al comitetului de partid al 
voievodatului Wroclaw, L. Drozdek. 
Pentru că acum oamenii își dau 
seama că se ține seama de cuvîntul 

. lor. pentru că inițiativele găsesc 
sprijin, pentru că criticile construc
tive nu sînt respinse. în sfîrșit, pen
tru că s-au convins că ceea ce ur
mărim prin dezbaterea publică a 
proiectului directivelor congresului 
nu e un acord formal asupra unor 
documente finite,, ci îmbunătățirea 
acestora pe baza aportului efectiv al 
tuturor.

Noul climat social, deschis con
fruntărilor de opinii, caracterizat prin 
receptivitate la părerile și propune
rile oamenilor, solicitudine față de 
cerințele lor îndreptățite, încredere 
în clasa muncitoare, în popor, gene
rează. la rindul lui, încredere și spri
jin față de partid, are drept efect 
activizarea maselor. Iar acesta este 
un factor esențial. într-o convorbire 
avută cu W. Janurek, împuternicitul 
guvernului pentru problemele presei, 
acesta sublinia că, în condițiile crizei 
politice apărute la sfîrșitul anului 
trecut, cheia soluționării celor mai 
dificile probleme economice s-a do
vedit a fi întărirea legăturii cu ma
sele și, prin aceasta, creșterea rolului 
conducător al partidului, consultarea 
maselor devenind metoda de .bază 
în adoptarea și aplicarea deciziilor!>.

— Partidul este preocupat să gă
sească acele forme și metode de ac
tivitate care să-i dea posibilitatea să 
simtă continuu pulsul maselor, dorin
țele, voința loc — ne spunea șeful 
secției organizatorice a C.C. al 
P.M.U.P., Zd. Zandarowski. De aceea, 
ne orientăm spre o legătură directă, 
neformală cu masele, imprimăm în
tâlnirilor cu cetățenii un caracter de 
lucru, de discuție. în primul rind, 
insă, asigurăm condiții favorabile 
exprimării libere a părerilor în ca
drul organizațiilor de partid. Consi
derăm că exercitarea rolului lor con
ducător impune intensificarea parti
cipării active a tuturor comuniștilor 
la activitatea partidului. Aceasta la 
nivelul tuturor verigilor partidului. 
La apropiatul congres, o zi va fi 
consacrată dezbaterilor în cadrul ce

însemnări de călătorie

lor 12 oomisii pe probleme ; astfel 
în ziua respectivă, in loc de 60—70 
de delegați vor putea lua cuvintul 
circa 600. De altfel, această metodă, 

■ aplicată la conferințele raionale și 
voievodale, a fost primită cu satisfac
ție intrucit s-a dovedit aptă să im
prime lucrărilor un mai accentuat 
caracter de lucru, de confruntare a 
părerilor.

Creșterea forței mobilizatoare a or
ganizațiilor de partid este privită pe 
drept cuvînt, aici, ca o necesitate 
stringentă în condițiile complexității 
sarcinilor actuale fundamentale ale 
dezvoltării economice și sociale a 
țării în perioada 1971—1975, care
ne-au fost expuse în cadrul unei 
cuprinzătoare informări prezentate 
de vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, M. Jagielski. Obiectivul 
esențial al politicii sociale și econo
mice inițiată la începutul anului de 
C.C. al P.M.U.P. constă în dezvolta
rea puternică, sănătoasă, a econo
miei, ca bază pentru creșterea con
tinuă a consumului, ca și îmbunătă
țirea sistematică a condițiilor vieții 

sociale și cultu
rale ; tocmai a- 
cestui scop îi vor 
sluji dezvoltarea 
procesului de in
dustrializare a ță
rii, creșterea ac
centuată a pro
ductivității mun
cii și a eficienței 

activității economice, reamenajarea și 
modernizarea structurii economice a 
țării, promovarea progresului științi
fic și tehnic, ca și perfecționarea de 
ansamblu a sistemului economic.

Am căutat să discern, în discuțiile 
purtate cu membri ai organizațiilor 
de partid din mari uzine ale Varșo
viei, din minele bazinului Rybnik, ca 
și din ferme agricole ale Sileziei in
ferioare, trăsăturile caracteristice ale 
dezbaterii publice care precede con
gresul. în pofida specificului condi
țiilor din diferite sectoare ale vieții 
economice și sociale, numitorul co
mun l-a constituit spiritul de respon
sabilitate comunistă, caracterul con
structiv al discuțiilor. Sintetizind 
aspectele definitorii, ale vastei ac
țiuni politice și organizatorice de 
pregătire a congresului, tovarășul 
Stefan Olszowski, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., arăta că ea a reliefat ca
pacitatea partidului, de a birui greu
tățile cu care a fost confruntat, de a 
soluționa problemele complexe ale 
dezvoltării economice și sociale ale 
Poloniei. în centrul discuțiilor s-au 
aflat probleme esențiale pentru dez
voltarea economiei naționale — creș
terea productivității muncii, reduce
rea . ciclului investițiilor, proporția 
dezvoltării • producției bunurilor de 
consum față de "aceea a mijloacelor 
de ■ producție,'Ufcrearea de noi locuri 
de pndduCție — precum și astfel de 
probleme sociale de larg interes, 
oum sînt cele privind reducerea 
timpului de lucru in condițiile men
ținerii unui ritm înalt de dezvoltare 
a economiei, intensificarea construc
ției de locuințe, extinderea și asupra 
populației sătești a sistemului asi
gurărilor sociale. în cadrul discuțiilor 
s-a relevat pregnant sprijinul activ 
de care politica partidului, orientarea 
ei realistă în cursul ultimului an, se 
bucură în rândurile celor mai largi 
mase ale poporului. O confirmă de 
altfel nenumărate inițiative izvorîte in 
rîndurile maselor, activitatea încorda
tă pentru realizarea angajamentelor 
de suplimentare a planului și largile 
acțiuni de muncă patriotică în cinstea 
congresului. Partidul se prezintă la 
cel de-al VI-lea congres al său con
solidat, mobilizîndu-și toate forțele 
pentru soluționarea problemelor de 
care depinde dezvoltarea socialistă a 
Poloniei.

Oricare dintre itinerariile poloneze 
ale acestui noiembrie îți insuflă con
vingerea nestrămutată in capacitatea 
comuniștilor polonezi de a uni, in 
jurul lor, toate forțele poporului spre 
a accelera progresul multilateral al 
țării.

Tudor OI.ARU

R. S. F. IUGOSLAVIA
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Miine, o miercure

cu mult fotbal
Mîine, Ia București, Oradea, Arad, 

Tirgu-iMureș, Constanța, Cluj, Brașov 
și Petroșani au loc meciurile unei 
alte etape, cea de-a XII-a, a cam
pionatului de fotbal. Este rindul ară
denilor de la U.T.A. să joace acasă, 
in timp ce urmăritoarele imediate — 
S. C. Bacău și „U“ Cluj — iși vor 
apăra șansele pe stadioanele din Bra
șov și din Petroșani. în meciul 
U.T.A.-Universitatea Craiova, lidera 
clasamentului este, firește, favorită și 
își poate reface avantajul de puncte 
ce-1 deținea înaintea înfrîngerii sufe
rite duminică la Cluj. De altfel, încă 
un joc al etapei de mîine, derbiul 
bucureștean Steâua-Dinamo, e posi
bil să se transforme într-un element 
prielnic pentru arădeni, în cazul in 
care cele două mari rivale ar încheia 
meciul cu un scor egal.

Dar un asemenea rezultat este in
convenabil atit pentru Steaua, cit și 
pentru Dinamo, fiindcă le-ar crea 
ambelor o prăpastie de patru puncte 
față de U.T.A. De aceea, e de pre
supus că la derbiul de miine — ce se 
va disputa începind de la ora 14 pe 
stadionul Dinamo și care va fi arbi
trat de Otto Anderco (Satu-Mare) — 
echipele vor exclude soluția scorului 
egal.

în celelalte partide ale etapei a 
XII-a se vor întâlni : C.F.R. Cluj-Pe- 
trolul, un joc care ar putea aduce ce
feriștilor prima lor victorie in cam
pionat, Farul-Rapid, meci nu tocmai 

important pentru clasament, dar foar
te interesant prin comportarea Ra
pidului „in deplasare" și „in noc
turnă", A.S.A.-F. C. Argeș, o între
cere pentru afirmare a două echipe 
cu cite 12 puncte și, în sfirșit, un 
„derbi" valabil pentru partea cea mai 
de jos a clasamentului, Crișul-Foli- 
tehnica.

Această miercure fotbalistică cu
prinde și două confruntări interna
ționale pline de interes. La Atena, 
echipa reprezentativă a Angliei în
tâlnește selecționata elenă, în ultimul 
meci al grupei a IlI-a din prelimina
riile campionatului european. Un meci 
pe care englezii nu trebuie să-1 
piardă la o diferență mai mare de 
trei goluri, fiindcă altfel vor ceda în- 
tiietatea echipei Elveției și nu se vor 
mai califica în sferturile de finală 
ale competiției. Dar o asemenea în- 
frîngere la scor a echipei engleze 
este foarte improbabilă.

A doua partidă este o partidă „cu 
cîntec", Borussia Moenchengladbach- 
Inter Milano din cadrul Cupei cam
pionilor europeni. Ea se va juca in 
Berlinul occidental. Rezultatul pri
mului meci, încheiat cu o înfrînger'e 
la scor a campionilor italieni și cu un 
scandal monstru, a fost anulat de către 
U.E.F.A. Meciul retur s-a jucat la 
.Milano (scor : 4—2 pentru Inter), iar 
miine, de fapt, se dispută partida...

A

In cîteva rînduri
REPREZENTANȚII R. P. CHI

NEZE au cîștigat două probe în con
cursul individual. din cadrul campio
natelor de tenis de masă ale Scan
dinavici, încheiate la Goteborg.

In finala probei de dublu mixt, 
Cen Huai-in și Iu Cian-ciun au în
trecut cu 3—0 (21—18, 21—18, 21—12) 
perechea cehoslovacă Ilona Vostova- 
Turai, iar la dublu femei Cen Huai-in 
și Li Li au învips cu 3—1 (21—17,
21—10, 13—21, 22—20) cuplul suedez 
Radberg-Andersson.

Rezultatele celorlalte finale : sim
plu bărbați : K. Johansson (Suedia)- 
Tai Wen-ian (R. P. Chineză) 3—2 
(14—21, 12—21, 21—17, ’21—19, 23—21) ; 
simplu femei : Brigitta Radberg 
(Suedia)-Cen Huai-in (R. P. Chineză) 
3-0 (21—9, 21—17, 21—19) ; dublu
bărbați : Bengtsson, Persson (Sue
dia)-Surbek, Stipancici (Iugoslavia) 
3—2 (21—23, 21—18, 19—21, 21—12,
21—16).

ÎN CADRUL TURNEULUI DE 
BOX DE LA SUBOTIȚA, pugiiiștii 
români au obținut două victorii. în 
limitele categoriei pană, Pavc! Ne- 
delcea l-a învins prin k.o. tehnic pe 
sportivul bulgar Atanasov, iar Ion 
Mageri (cat. semiușoară) l-a întrecut 
tot prin k.o. tehnic pe iugoslavul 
Racmanje.

DUPĂ PATRU RUNDE, ÎN TUR
NEUL DE ȘAH „MEMORIALUL 
ALEHIN" de la Moscova conduc 
marii maeștri sovietici Boris Spasski 
șl Tigran Petrosian cu cite 3 puncte 
fiecare. Ei sînt urmați, la o jumătate 
de punct, de Stein, Tal și Karpov. 
Românul Florin Gheorghiu, care a 
remizat in runda a 4-a cu Karpov, 
se află pe locul 9 cu-' 1,5 puncte.

tenis: încheierea turneului de Iu Buenos Aires
La Paris, în luna decembrie, „Turneul maeștrilor"

BUENOS AIRES (Agerpres). — Cu
plul Ilie Năstase-Zeliko Franuloviei 
a terminat victorios in proba de dublu 
bărbați a turneului internațional de 
tenis de la Buenos Aires. în finala 
disputată cu perechea Fillol-Cornejo 
(Chile), Năstase și Franuloviei au ob
ținut victoria cu 6—4, 6—4 (abandon 
al chilienilor în setul trei).

Franuloviei. a cîștigat și proba de 
simplu, întrecindu-1 . pe Năstase cu
6— 3, 7—6, 6—1. Ace'astă victorie i-a 
permis campionului iugoslav să-1 în
treacă pe cehoslovacul Jan Kodes și 
să ocupe în cele din urmă locul trei 
in clasamentul „Marelui Premiu- 
FILT".

Ultimele două finale disputate s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
simplu femei : Helga Niessen (R. F. 
a Germaniei)-Heide Orth (R. F. a 
Germaniei) 6—4, 7—5 ; dublu mixt : 
Edcla Budding (R. I'. a Germaniei), 
Hugo Romani (Argentina)-Maria A- 
rias (Argentina), Pinto Bravo (Chile)
7— 6, 7—6.

O dată cu încheierea turneului de 
la Buenos Aires s-a stabilit și clasa
mentul final al „Marelui premiu al 
federației internaționale de tenis" :
1. Stan Smith (S.U.A.) — 187 puncte ;
2. Ilie Năstase (România) — 172
puncte ; 3. Zeliko Franuloviei (Iugo
slavia) — 129 puncte ; 4. Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 124 puncte ; 5. Clii'f 
Richey (S.U.A.) — 98 puncte ; 6. John 
Newcombe (Australia) — 94 puncte.

Organizatorii „Marelui premiu- 

FILT" au decis ca primii șase clasați 
să participe în luna decembrie (la 
Paris) la un concurs ce va purta nu
mele de „Turneul maeștrilor".

★
Tenismanul român Ion Tiriac a în

cheiat cu un frumos succes sezonul 
internațional de toamnă. Participînd 
la a X-a ediție a campionatelor in
ternaționale ale Marocului, Ion Țiriac 
și-a adjudecat proba de simplu, în- 
vingînd în finală cu 7—6, 6—0, 6—3 
pe francezul Franțois Jauffret. Pri
mul set al finalei s-a disputat în aer 
liber, iar următoarele două, din cauza 
unei ploi torențiale, au fost jucate pe 
teren acoperit.

Lupte: „Trofeul 
campionilor"

„Trofeul campionilor", competiția 
de lupte greco-romane care a reunit 
Ia Zagreb sportivi din Bulgaria, 
România, Polonia, Franța și Iugo
slavia a luat sfirșit. Dintre luptătorii 
români cel mai bine s-a comportat 
Ion Baciu, clasat pe. locul întîi la ca
tegoria 57 kg. El a fost urmat de To
dor Todorov (Bulgaria) și Pekici- 
(Iugoslavia). Nicolae Marfinescu (cat. 
100 kg), Simion Popescu (cat. 74 kg) 
și Nicolaie Neguț (cat. 90 kg) au ocu
pat locurile secunde. Iugoslavul Karlo 
Ciovici (cat. 62 kg) a fost declarat 
cel mai bun luptător ab turneului.

BELGRAD 29. — Corespondentul 
nostru, G. lonescu, transmite : în în
treaga Iugoslavie au avut loc nume
roase manifestări dedicate sărbăto
ririi zilei de 29 noiembrie. Ziua Re
publicii.

La Belgrad,' Saraievo, Vinkovți, 
Brciko și in alte localități au fost 
depuse coroane de flori la monumen
tele ridicate în memoria eroilor că- 
zuți în lupta de eliberare națională.

Colectivele de muncă au întîmpinat 
sărbătoarea națională cu noi succese. 
Au fost date in funcțiune noi. obiec
tive economice și social-culturale. 
Astfel, la combinatul’ de cupru din 
localitatea Bor a fost inaugurată o 
nouă unitate modernă, de mare pro
ductivitate, ale cărei procese teh
nologice sînt complet automatizate. 
Pe șantierul autostrăzii care va face

R. P UNGARA

Comunicat comun ungaro-bulgar
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — în 

comunicatul comun ungaro-bulgar, 
dat publicității in urma vizitei la 
Budapesta a primului ministru Stan
ko Todorov, se arată că cele două 
părți s-au informat reciproc des
pre traducerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.M.S.U. și 
Congresului al X-lea al P.C. Bulgar. 
Părțile au constatat cu satisfacție că 
legăturile politice, economice și cul
turale dintre Ungaria și Bulgaria se 
dezvoltă cu succes și au declarat că 
vor depune în continuare eforturi 
pentru dezvoltarea cooperării intre 
cele două țări.

Cei doi șefi de guvern apreciază 

legătura intre Skoplie și Ohrid a fost 
inaugurat tronsonul dintre Gostivar 
și Kicevo. Alte obiective economice 
și social-culturale au fost date în fo
losință la Peci, Vranie și alte loca
lități din Muntenegru.

Ca în fiecare an, au fost decer
nate cele mai înalte distincții unor 
oameni de știință, scriitori, artiști 
pentru rezultate remarcabile obținute 
in activitatea lor.

La festivitățile de la Kladovo au 
luat parte o delegație a Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., con
dusă de Traian Dudaș, prim-secretar 
al comitetului, și reprezentanți ai 
constructorilor români de la Hidro
centrala Porțile de Fier. în prezența 
oaspeților, la Kladovo au fost inau
gurate lucrările de construcție a Ca
sei de cultură „Prietenia iugoslavo- 
română".

că s-au creat premise ca, fără con
diții preliminare, să se treacă neîn
târziat de la consultări bilaterale la 
pregătiri practice multilaterale pen
tru convocarea conferinței general 
europene de securitate. Ei și-au ex
primat speranță că „negocierile din
tre reprezentanții R.D.G. și R.F.G., 
precum și ai Senatului Berlinului oc
cidental, ratificarea tratatelor înche
iate de guvernele Uniunii Sovie
tice și R. P. Polone cu R.F.G. voi’ 
contribui în mod concret la înlătu
rarea factorilor care împiedică stabi
lirea unei colaborări politice, econo
mice și culturale mai largi între po
poarele europene".

>



viața internațională
C. C. al P. C. R

ARABĂ EGIPTÎN REPUBLICAcu reprezentanți
România pe drumul socialismuluiai P. C. German

Egiptene a 
pe aeroport, 
de Salah El 
președintele

FREIBURG 
Trimisul nostru 
cial, P. 
transmite : Dr. 
Hodeige,

întilnirea delegației Cu prilejui apariției in editura Rombach a cărții

NICOLAE CEAUȘESCU

DELEGAȚIA U.G.S.R 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA

Unități ale Armatei de Eliberare din Laos îndreptîndu-se spre linia fron 
tului

ALGER 29. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : In ca
pitala Algeriei a fost dată publicității 
..Declarația juriștilor la ceti de-a doua 
Conferință internațională in proble
mele Indochinei". „S.U.A. trebuie să 
înceteze complet războiul de agresi
une în Indochina, politica de „viet- 
namizare" a războiului, să-și retragă 
fără condiții toate trupele din pe
ninsula indochineză, să pună capăt 
tuturor activităților militare îndrep
tate împotriva popoarelor din această 
regiune", subliniază declarația. în 
conformitate cu dreptul popoarelor 
de a dispune ele insele de destinele

lor. cu principiul neintervenției în 
problemele ce țin de competența na
țională a statelor, se arată in decla
rație, „guvernul S.L’.A. trebuie să în
ceteze complet sprijinirea guverne
lor fantoma din unele țări ale In- 
dochinei, să renunțe la toate angaja
mentele față de acestea și să înce
teze de a se mai servi de ele împo
triva voinței popoarelor din această 
zonă". In încheiere, declarația subli
niază că guvernul american trebuie 
să ia în considerare „propunerile re
zonabile, realiste* și conforme cu 
dreptul internațional" ale popoarelor 
din Indochina.

KOLN 29 (Agerpres). — Delegația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, formată din tova
rășii Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., care a participat la 
Congresul de la Dusseldorf al Parti
dului Comunist German, s-a întîlnit 
luni, ta sediul Comitetului director al 

,P. C. German, cu tovarășii Ludwig 
Miiller și Georg Polikeit, membri ai 
Prezidiului Comitetului director al 
P.C. German. Cu acest prilej s-a rea
lizat, într-o atmosferă prietenească, 
un Schimb de, informații in legătură 
cu activitatea și preocupările actua
le ale celor două partide și cu pri
vire la dezvoltarea, in continuare, a 
relațiilor de colaborare dintre P.C.R. 
și P.C. German. La întrevedere a 
participat și tovarășul Constantin 
Oancea, ambasadorul României în 
R. F. a Germaniei.

în aceeași zi, 
Răutu a vizitat 
Bochum.

29 —
spe- 

Stăncescu 
Fritz 

____ directorul 
general al cunoscutei 
edituri Rombach din 
Freiburg, vechi centru 
universitar din landul 
Baden-Wiirttenberg, ' a 
organizat o recepție 
în cinstea apariției. în 
această editură a vo
lumului „România pe 
drumul socialismului", 
cuprinzînd articole, 
cuvîntări și interviuri 
ale președintelui Con
siliului de Stat al 
Republicii .Socialis-

te România, Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej, dr. 
Fritz Hodeige a făcut 
o largă prezentare a 
volumului și a perso
nalității președintelui 
României, subliniind 
in mod deosebit im
presiile culese cu o- 
cazia vizitei sale în
țara noastră și mai a- __
Ies discuțiile avute în de 
timpul primirii sale 
de către președintele 
Consiliului de Stat al 
României.

La recepție au par
ticipat ambasadorul 
Republicii Socialiste

România In R. F. 
Germaniei, Constantin 
Oancea, reprezentanți 
de seamă ai vieții cul
turale, economice și 
politice din Freiburg 
și din landul Baden- 
Wiirttenberg, ai presei 
și ai radioteleviziunii. 
Oaspeților le-a fost 
prezentat un scurt 
film despre primirea 
de către tovarășul 
Nicalae Ceaușescu a 
delegației editurii 
Rombach, însoțit de 
un comentariu in care 
s-a subliniat presti
giul de care se bucu
ră politica internă și 
externă a României.

CAIRO 29 Corespondentul nostru, 
Nicolae N. Lupu, transmite : Delega
ția Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., și-a încheiat 
vizita întreprinsă in Republica Ara
bă Egipt, la invitația Consiliului E- 
xecuțiy al Federației " ' ' 
Muncii. La plecare, 
delegația a fost condusă 
Din Mohamed Gharib, __ _______
Federației Egiptene a Muncii, și de 
alți membri ai Biroului Federației. 
A fost prezent ambasadorul Româ
niei Ia Cairo, Titus Sinu.

Sîmbătă, președintele Federației 
Egiptene a Muncii a oferit o recepție 
cu ocazia vizitei delegației Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România. 
Au luat parte, Mohamed Abdel Sa
lam El Zayyat, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe, Fa th al Khatib, secretar al 
U.S.A, pentru orașul Cairo. Abdel

Latif Boltia, ministrul pentru pro
blemele forței de muncă, secretari 
ai C.C. al U.S.A., membri ai Biroului 
Federației. A fost prezent, de aseme
nea, ambasadorul român Ia Cairo.

în toasturile rostite cu acest prilej, 
tovarășul Virgil Trofin și Muhamed 
Gharib și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu rezultatele vizitei, pre
cum și dorința de a dezvolta relațiile 
de prietenie și cooperare dintre oa
menii muncii și sindicatele din cele 
două țări.

★
Duminică noaptea delegația U.G.S.R. 

s-a înapoiat în Capitală. La sosi
re, pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost salutată de Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte, precum și 
de secretari ai Consiliului. Central al 
U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.

A fost prezent Ibrahim Youssri, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt, la București.

(Agerpres)

tovarășul Leonte 
Universitatea din Situația de la frontiera

indo-pakistaneză
COMUNICAT COMUN

După asasinarea premierului iordanian
• *0 DE ZILE, DOLIU NAȚIONAL ÎN IORDANIA • AHMED 

LAWZI, NUMIT ÎN FUNCȚIA DE PRIM MINISTRU
AMMAN 39 (Agerpres). — La Amman au avut loc, luni, funeraliile fostu

lui premier al Iordaniei, Wasfi Tall, asasinat, duminică, la Cairo.

La ceremonia funerară au partici
pat regele Hussein, alte persoane ofi
ciale iordaniene, precum și delegații 
din unele țări arabe. Totodată, a fost 
decretat doliu național pe o perioadă 
de 40 de zile. Surse din capitală Ior
daniei au făcut cunoscut că pe stră
zile orașului ari fost instituite stricte 
măsuri de securitate.

Pe de altă parte, din Amman se 
anunță că regele Hussein al Iorda
niei l-a numit pe Ahmed Lawz.i, fost 
ministru de finanțe. în,cabinetul con
dus de Wasfi Tal),, în...funcția de pre
mier — informează agențiile Asso
ciated Press și France Presse.

De asemenea, la Amman s-a a- 
nunțat, în mod oficial, că noul pre
mier, care preia și portofoliul apără
rii — deținut pină acum de fostul 
prim-ministru Wasfi Tall — va con
duce delegația țări! sale la reuniu
nea în curs, de la Cairo, a Consiliu
lui arab al apărării.

★
CAIRO 29 (Agerpres). — Preșe

dintele Republicii Arabe Egipt. An
war Sadat, a adresat o telegramă de 
condoleanțe regelui Hussein al. Iorda
niei în care condamnă asasinarea 
primului ministru Wasfi Tall. „Po
porul egiptean, se arată in telegra
mă, denunță cu putere asemenea 
acte și condamnă cu consternare 
practicile utilizării teritoriului 
pentru comiterea unor astfel de 
țiuni".

Mourad Ghaleb, ministru de 
egiptean pentru afacerile 
Ben Abdel Aziz, ministrul saudit al 
apărării, și Zoheir Mohsen, membru 
al Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, au 
luat cuvîntul, la o.reuniune a Consi
liului arab al apărării, pentru a con
damna asasinarea primului ministru 
.al Iordaniei, Wasfi Tall. Zoheir Moh
sen, care face parte din delegația pa- 
lestiheană la conferința de la Cairo 
a consiliului arab al apărării, a de
clarat că acest act „este 
nei orientări teroriste", 
adresat q telegramă . de 
regelui Hussein.

*
CAIRO. — La sesiunea Consiliului 

arab al apărării, ale cărui lucrări se 
desfășoară la Cairo, în prezența mi
niștrilor de externe și ai apărării din 
17 țări arabe, au fost reluate luni 
dezbaterile consacrate examinării ra
portului asupra situației militare din 
Orientul Apropiat, elaborat de șefii 
de stat major, relatează agenția 
Reuter. Sesiunea și-a întrerupt acti
vitatea duminică, în urma asasinării 
premierului iordanian Wasfi Tall, 
care conducea delegația țării sale.

Agenția M.E.N. informează că Ah
med Lawzi, noul premier -și ministru 
la apărării al Iordaniei, a sosit în

capitala egipteană, unde va conduce 
delegația iordaniană la sesiunea Con
siliului arab al apărării. Ahmed 
Lawzi a declarat, presei, la sosirea 
sa la Cairo, că va înmina președin
telui Republicii Arabe Egipt un me
saj din partea regelui Hussein al Ior
daniei.

VIENA 29 (Agerpres). — Prima 
săptămînă de negocieri la nivelul ex- 
perților, între reprezentanții unor 
țări membre ale O.P.E.C. (Organizația 
țărilor exportatoare de petrol) și cei 
ai marilor societăți petroliere occi
dentale, s-a încheiat fără a se fi a- 
jun.s la vreun rezultat.

După cum se știe, obiectivul acestor 
convorbiri este elaborarea unui nou 
sistem de prețuri, care să țină cont 
de actualele condiții de pe piața in
ternațională a petrolului. Astfel, ță
rile exportatoare de petrol susțin că 
majorarea cu 2 la sută a prețului pe- 

. troiului brut, stabilită de conferința 
din februarie, de la Teheran, a 
O.P.E.C., nu mai corespunde condiții
lor create prin devalorizarea de fapt 

■ a dolarului și criza monetară occi
dentală, și revendică majorarea pre
țului petrolului brut cu 7—3 la sută.

DELHI 29 (Agerpres). — Agenția 
Press Trust of India informează că 
artileria pakistaneză a bombardat din 
nou, duminică, orașul indian Balur- 
ghat, din regiunea de frontieră, pro- 
vocînd victime în rîndul 
civile.

Tot duminică, postul de 
dian a anunțat că forțele
rie pakistaneze au bombardat șapte 
sate din districtul Nadia.

populației

radio iu
de artile-

RAWALPINDI 29 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al armatei 
pakistaneze a anunțat că forțele in
diene au lansat noi atacuri asupra re
giunilor Sylhet, Jessore și Dinajpur 
din Pakistanul răsăritean. El a men
ționat că la aceste atacuri au parti
cipat două Sivizii, trei regimente de 
blindate și unități de artilerie ale 
forțelor armate indiene. Potrivit de
clarației, in regiunile menționate 
„s-au desfășurat lupte grele intre for
țele pakistaneze și cele indiene".

★ ★

său 
ac-

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului de 
Externe suedez a declarat că „Sue
dia ar fi dispusă să medieze în ve
derea reglementării conflictului indo- 
pakistanez, dacă ambele părți sint de 
acord cu medierea respectivă'*, infor
mează agenția United Press Interna
tional.

RAWALPINDI 29 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Turciei, Os
man Olcay, a sosit la Rawalpindi în-

tr-o vizită oficială. El este purtăto
rul unui mesaj din partea președin
telui Cevdet Sunay către președintele 
Pakistanului, Yahya Khan, privind 
poziția guvernului turc față de regle
mentarea crizei indo-pakistaneze.

Ministrul de externe turc a preci
zat că, în cursul convorbirilor pe care 
le va avea în Pakistan, va examina 
„posibilitățile de reducere a încor
dării și de reglementare pașnică a 
conflictului indo-palĂistanez'*.

agențiile de presă transmit

stat 
externe,

produsul u- 
Consiliul a 
condoleanțe

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, 
l-a primit, la 29 noiembrie, pe vice
cancelarul și ministrul afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel. După cum anunță agenția'' 
T.A.S.S., în cursul convorbirii a fost 
efectuat un schimb de păreri în pro
blemele principale ale relațiilor din
tre U.R..S.S. și R.F.G. și perspectivele 
evoluției acestor relații în lumina vii
toarei ratificări a tratatului din 12 
august 1970 de către Uniunea Sovie
tică 'și R. F. a Germaniei. Au fost 
abordate, de asemenea, alte probleme 
internaționale actuale. în aceeași zi, 
Walter Scheel a fost primit de pri
mul ministru sovietic. Alexei Kosi- 
ghin.

La Berlin au continuat luni 
tratativele dintre Gunter Kohrt, se
cretar de stat. în Ministerul Aface
rilor Externe al R.D.G., și împuter
nicitul Berlinului occidental, Ulrich 
Muller, director senatorial, informea
ză agenția A.D.N. La tratative au 
luat parte membrii celor două dele
gații. S-a . stabilit ca viitoarea întîl- 
nire dintre cei doi să aibă loc la 
1 decembrie a.c., la Berlin.

Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și Prezidiul 
C.C. al Frontului Național 
din R.S. Cehoslovacă au dat 
publicității o declarație in care se 
arată că recentele alegeri generale în 
organele, reprezentative ale țării au 
demonstrat hotărîrea întregului po
por cehoslovac de a-și angaja toate 
forțele în slujba păcii și socialismu
lui. Declarația adresează tuturor ce
tățenilor cehoslovaci chemarea de a 
contribui, în continuare, la dezvol
tarea multilaterală a statului socia
list. cehoslovac, la bunăstarea popu
lației și la înflorirea patriei socia
liste.

Întâlnirea între președin 
tele Statelor Unite, R. Nixon, 
și primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliot Trudeau, 
programată pentru primăvara anului 
1972, se va desfășura. în cursul lunii 
decembrie, a anunțat un purtător de 
cuvînt al guvernului canadian. Con
vorbirile cu premierul canadian fac 
parte din anunțata serie de întîlniri 
pe care le va avea președintele Nixon 
în următoarele două luni cu preșe
dintele Franței, Georges Pompidou, 
cu primul-ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, cu cancelarul R. ~ 
Germaniei, Willi Brandt, și cu 
mierul Japoniei, Eisaku Sato.

Ambasadorul României 
la Tirana, Manole Bodnaraș, a 
oferit un cocteil cu ocazia plecării 
sale definitive de la post, la care au 
participat Nesti Nașe, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Albania, 
Ltarnbi Zicishti, ministrul sănătății, 
Misto Treska, președintele Comitetu
lui albanez, pentru relații de priete
nie, și culturale cu străinătatea. Au 
fost prezenți șefii misiunilor diplo
matice acreditați în Albania și alți 
membri ai corpului diplomatic." Coc- 

într-o atmosferă
membri ai corpului 
teilul s-a desfășurat 
caldă, prietenească.

F. a 
pre-

pre-Nikolai Podgornîi, 
ședințele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., l-a primit, luni, la 
Kremlin pe Abdel Kader Hatem, 
vicepremier și ministrul culturii și 
al 'informațiilor al Republicii Arabe 
Egipt — transmite agenția T.A.S.S.

Demonstrații viguroase 
au avut loc, la Bruxelles, 
în semn de protest față de organiza
rea în acest oraș a unei întîlniri a 
foștilor membri ai unei unități nazis
te belgiene din cel de-al doilea război 
mondial. între demonstranți și pârti- 
cipanții la întilnirea foștilor naziști 
s-au produs ciocniri. Poliția a inter
venit, operînd arestări.

Guvernul israelian a a- 
vut, în cursul zilei de du
minică, două reuniuni con- 
sacrate analizării situației interne și 
a ultimelor evenimente din regiu
nea, Orientului Apropiat. Printre alte 
probleme, cabinetul a examinat răs
punsul la memorandumul prezentat 
de cei patru șefi de state africani, 
însărcinați de O.U.A. cu o misiune 
de mediere, mesaj care va fi trans
mis de premierul Golda Meir. Surse 
oficiale au anunțat că au fost discu
tate și anumite chestiuni în legătură 
cu vizita pe care primul ministru. 
Golda Meir o va face, la începutul 
lunii decembrie, în Statele Unite.

Inire R.P. Chineză și Peru 
a fost semnat la Pekin un acord de 
cooperare tehnico-economică' - . a- 
nunță agenția China Nouă. Șeful de
legației peruane, Fernandez Maldo
nado Solari, ministrul industriei și 
minelor, prezent cu acest prilej în 
capitală chineză, a fost primit de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat.

BOMBE CONTRA... PINZELOR

LUI PICASSO
Omenirea cultă și progresistă 

l-a omagiat pe Picasso, care, la 
25 octombrie, a împlinit 90 de 
ani. Dar in țara sa natală săr
bătorirea a avut parte de 'mo
mente neașteptate. Criticul de 
artă Jose Maria Moreno Galvtin 
a fost arestat, in incinta Univer
sității din Madrid, pe cînd își 
începea o conferință consacrată 
operei marelui artist spaniol. El 
continuă să fie deținut în fai
moasa temniță Carabanchel.

Asta nu e incă tot. Cu vreo 
două săptămâni in urmă, într-o 
galerie de artă din Madrid, o 
bandă de huligani a distrus, pur' 
ți simplu, 20 de gravuri ale lui 
Picasso. Aflăm acum că, la 22 
noiembrie, in zori, la Barcelona, 
s-a dat un adevărat 
bombe împotriva casei de pe 
strada

atac cu

La Plata, unde pic-

torul iși amenajase, 
■mea cînd avea 
18 ani, primul 
barcelonez. Toate operele din 
atelierul — care fusese transfor
mat in galerie de artă — Cu ex
cepția doar a citdrva, au fost 
distruse.d,e ■bombe.' ■'

Se presupune că a.utorii ar 
aparține unui ,,comando de 
lupți antimarxiști''. Se vede că 
falangiștii cei mai zeloși nu-i 
iartă lui Picasso nici „Guernica" 
— celebra pinză-protest im- 
potriva războiului dezlănțuit de 
fascismul spaniol — nici fideli
tatea. sa de-o viață întreagă față 
de ideile progresului. Atacind 
insă cu bombe pinzele lui Pi
casso, ei nu fac decât să de
monstreze că astăzi, ca și ieri, 
masajul „Guernicăi" este o armă 
care țintește drept și departe,

pe «re
intre 14 și 
său atelier
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„Luna de luptă an- 
tifascistă", desfășurată 
în. întreaga Italie cu o 
amploare și intensita
te fără precedent, s-a 
încheiat duminică prin 
marea manifestație de 
la Roma, care a reunit 
peste 250 000 de per
soane, oameni venițî 
cu trenuri speciale și 
caravane de autobuze, 
din toate districtele 
țării.

După cum este știut, 
paralel cu evoluția ge
nerală democratică a 
țării, cu creșterea lar
gă ă forțelor care se 
pronunță pentru pro
gres, pentru prefaceri 
înnoitoare structurale 
ale societății . italiene 
se înregistrează, în 
peisajul politic al țării, 
și anumite manifestări 
de recrudescență a 
cercurilor neofasciste, 
a acelei ideologii că
reia istoria i-a dovedit 
falimentul total și pe 
care poporul Italiei a 
respins-o cu hotărîre. 
„Luna de luptă" a de
monstrat tocmai lipsa 
de aderență a acestor 
curente în rindurile 

( păturilor largi, voința 
poporului de a nu în
gădui, sub nici o for
mă, . repetarea unui 
trecut care s-a dove
dit atît de; nefast.

întruniți pentru a-și 
afirma hotărîrea de a 
fi oricind gata in a- 
părarea democrației și 
instituțiilor republica
ne, pentru a demasca 
și zădărnici manevre
le grupărilor neofas
ciste, democrații și 
antifasciștii italieni au 
dat expresie forței 
ideilor și spiritului po-

. litico-moral din timpul 
rezistenței, hotăririi 
maselor populare de a 
se opune renașterii 
fascismului.

Pornind simultan din 
trei puncte centrale ale 
capitalei — Colosseum, 
Piața Republicii și Pa
latul Sporturilor — 
coloanele de demons-

toare, Piazza del Po- 
polo a făcut corp co
mun cu străzile ei de 
acces, devenind o mare 
multicoloră de steaguri 
și pancarte. Ropote de 
aplauze au salutat so
sirea la această mani
festație a unui grup de 
supraviețuitori ai lagă
relor de exterminare

aceștia se aflau En
rico Berlinguer, vice- 
secretar general al 
P.C. Italian, Tullio 
Vecchietti, președintele 
P.S.I.U.P., pictorul Re
nato Guttuso, scriito
rul Danilo Doici, re
gizorul de filme 
Nanni Loy, cunoscuții 
actori Gianmâria Vo-

La invitația Consiliului Executiv al 
Federației Egiptene a Muncii, o de
legație a Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de 
președintele Consiliului Central, Vir
gil Trofin, a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Arabă Egipt în 
perioada 23—28 noiembrie a.c. în 
timpul șederii in Republica Arabă 
Egipt, se arată in comunicatul co
mun cu privire la vizita in R.A.E. 
a delegației U.G.S. din România, 
delegația română a avut discuții cu 
o delegație a Federației Egiptene a 
Muncii, condusă de Salah El Din 
Mohamed Gharib, președintele fede
rației.

Convorbirile, relevă comunicatul, 
s-au desfășurat intr-o atmosferă des
chisă, prietenească. în cursul lor a 
avut loc un schimb de vederi și in
formații privind principalele preocu
pări ale celor două centrale sindicale, 
relațiile de colaborare dintre Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România și Federația Egipteană a 
Muncii, precum și unele probleme 
actuale ale mișcării sindicale inter
naționale. Ambele părți și-au expri
mat satisfacția față de progresele în
registrate. in relațiile dintre Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România 
și Federația Egipteană a Muncii, care, 
continuînd bunele tradiții ale priete- 

muncii din cele 
o dezvoltare as-

niei dintre 
două țări, 
cendentă.

. Delegația 
dicatclor a 
simpatie și 
oamenilor 
lupta celor _ ,
poporului egiptean, pentru dezvolta
rea țării pe calea progresului, pentru 
oonsolidarea independenței și suve
ranității naționale, pentru pace. La 
rindul său, delegația Federației Egip
tene a Muncii a manifestat satisfac
ția sa față de realizările remarcabile 
obținute de clasa muncitoare și po-* 
porul român în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a țării, in ri
dicarea nivelului de viață al celor 
ce muncesc.

Delegațiile celor două centrale sin
dicale au evidențiat însemnătatea 
contactelor bilaterale, a schimburilor 
de păreri între sindicatele din dife
rite țări, în scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce, al găsirii unor căi 
și l'orme de cooperare și înțelegere în 
folosul adîncirii prieteniei între po
porul român și cel egiptean, al unită
ții clasei muncitoare internaționale și 
mișcării sindicale mondiale.

Ambele delegații au subliniat im
portanța dezvoltării multilaterale a 
relațiilor dintre popoarele român și 
egiptean în domeniile economic, ști
ințific, cultural, s-a exprimat hotă
rîrea organizațiilor sindicale de a-și 
aduce contribuția la lărgirea coope
rării între cele două țări în intere
sul oâmenildr muncii, al progresului 
și colaborării internaționale.

unității". Vorbind, a- 
poi, în numele celor 
trei mari centrale 
sindicale. secretarul 
C.I.S.L., Luigi Macs- 
rie, ă subliniat că 
„masele muncitoare 
sint acelea împotriva 
■cărora fascismul s-a 
dezlănțuit în primul 
rind. Muncitorii

ROMA

0 impunătoare 
manifestație 
antifascistă
trânti, cu steaguri și 
lozinci, cîntînd imnul 
de luptă „Bandiera 
Rossa", au străbătut 
timp de două ore, în 
aplauzele a numeroși 
cetățeni aflați pe tro
tuare și la balcoane, 
principalele artere ale 
orașului. Și, în timp 
ce fluviile vii ale ma- 
nifestanților se revăr
sau in imensa Piazza 
del Popolo, la punctele 
de întrunire încă mai 
erau coloane care abia 
atunci porneau. Deve
nind curînd neincăpâ-

de la Auschwitz, Bu
chenwald, Dachau. 
Mauthausen.

La tribună, domina
tă de o lozincă uriașă 
pe care era scris „ITA
LIA SPUNE „NU" 
FASCISMULUI", se 
aflau reprezentanții 
organizațiilor și parti
delor care au aderat la 
manifestație, persona
lități ale vieții ob
ștești, oameni de artă 
și cultură, membrii 
Consiliului municipal 
Roma și’ai administra
ției regionale, între

lonte și Vittorio Gas- 
sman.

Deschizînd adunarea, 
primarul Romei, Dari- 
da (democrat-creștin), 
a subliniat între altele: 
„Ne-am reunit aici 
forțe și oameni de di
ferite convingeri poli
tice pentru a reînnoi 
angajamentul nostru 
de a nu permite să se 
repete experiența tre
cută, care a dus la 
apariția fascismului, ci 
de a face ca țara să 
avanseze pe calea de
mocrației, în spiritul

învățat această lecție 
și de aceea ei. sint 
ferm hotărîți să. stea 
mereu în prima linie 
a luptei antifasciste. 
Prin unitatea lor re
cucerită, a încheiat 
■vorbitorul, muncitorii 
vor zdrobi nu numai 
provocările neofascis
te, ci și orice veleități 
spre regimuri autori
tare". Arrigo Boldrini, 
vicepreședinte al Ca- 

. merei deputaților, pre
ședintele Asociației 
naționale a partizani
lor italieni, a încheiat

oamenii 
cunosc

Generale a Sin-Uniunii
exprimat sentimentele de 
solidaritate ale tuturor 
muncii din România cu 
ce muncesc din Egipt, a

această importantă 
manifestație amintind 
sacrificiul celor 60 000 
de partizani căzuți în 
luptă pentru eliberarea 
țării și cerînd, totoda
tă, dizolvarea organi
zațiilor paramilitare 
neofasciste din Italia.

Salutind, în numele 
partidului .comunist, 
impunătoarea demon
strație de la Roma, 
Luigi Longo, secreta
rul general al P.C.I., 
scrie în ziarul „Unită": 
„Noi, comuniștii, par
ticipăm la această ma
nifestație de luptă fără 
precedent, aducînd 
angajamentul activ al 
unui partid care a 
crescut și s-a călit 
luptînd totdeauna și 
oriunde împotriva fas
cismului ; in această 
luptă și-au vărsat sin- 
gele și au făcut dova
da unui suprem eroism 
cei mai buni militantă 
ăi săi. Partidul nostru 
a militat totdeauna 
pentru realizarea celei 
mai largi convergențe, 
a celei 
eficace 
țiune a 
cratice 
Datorită acestei unități 
a fost posibilă înfrin- 
gerea fascismului, a- 
lungarea din Italia a 
ocupantului nazist și 
cucerirea pentru po
porul nostru a institu
țiilor democratice li
bere. De aceea 
buim o valoare 
țională largii 
antifasciste și 
cratice care stă 
manifestației 
tăzi".

mai ample și 
unități de ac- 
forțeior demo- 
și patriotice.

atri- 
excep- 
unități 
demo

la baza 
de as-

N. PUICEA
Roma, 29

î.n cursul convorbirilor a fast rele
vată, de asemenea, importanța pe 
care cele două centrale sindicale o 
atribuie extinderii colaborării cu sin
dicatele din toate țările de diferite 
afilieri, pe baza respectării depline a 
principiilor egalității în drepturi, 
respectului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, solidarității mun- 

. citorești, în scopul dezvoltării uni
tății de acțiune a sindicatelor in 
lupta pentru apărarea intereselor ce
lor ce muncesc, pentru drepturi 
sindicale și libertăți democratice, 
pace și progres social.

Reprezentanții Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și Federa
ției Egiptene a Muncii au reafirmat 
sprijinul hotărit pe care îl acordă 
sindicatele din cele două țări luptei 
oamenilor muncii pentru progres 
economic și social, pentru apărarea 
libertății și independenței naționale, 
contra imperialismului, colonialismu
lui, pentru dezarmare generală, pen
tru cauza păcii și colaborării inter
naționale. Cele două delegații consi
deră că politica de forță, de anexiuni 
teritoriale nu poate fi acceptată sub 
nici un motiv de popoare și nu poate 
servi instaurării păcii in această zonă 
și în lume. Ambele delegații s-au 
declarat pentru o soluționare DOlitică 
a conflictului din Orientul Mijlociu 
pe baza rezoluției Consiliului de Se
curitate al O.N.U. din noiembrie 1967, 
care necesită retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, asigurarea integrității teritoria
le și independenței tuturor sta
telor din această zonă, rezolva
rea problemelor populației pales- 
tinene în conformitate cu aspira
țiile și interesele sale naționale, De
legația Uniunii Generale a Sindica
telor din România a apreciat propu
nerile constructive făcute la timpul 
său de guvernul Republicii Arabe 

'Egipt in vederea rezolvării probleme- 
*- loi; din Orientul Mijlociu, care de

monstrează intențiile de pace ale 
Egiptului.

Cele două 
cu fermitate 
perialiste, de 
de presiuni 
pronunțat cu 
tarea independenței și suveranității 
naționale. Ele au exprimat întregul 
lor sprijin și solidaritatea deplină cu 
oamenii muncii și popoarele care 
luptă pentru obținerea și consolida
rea independenței naționale, pentru 
emanciparea lor economică și socia
lă, împotriva discriminărilor rasiale 
și a politicii de apartheid.

Cele două delegații au exprimat 
sprijinul centralelor lor sindicale față 
de lupta mișcărilor de eliberare din 
Zimbabwe, Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Namibia și Republica 
Sud-Africană.

Delegațiile au reafirmat solidarita
tea deplină cu lupta justă a poporu
lui vietnamez și a celorlalte popoare 
din Indochina, împotriva agresiunii 
Statelor Unite ale Americii ; ele s-au 
pronunțat pentru încetarea războiu
lui și retragerea tuturor trupelor in- 
tervenționiste din intreaga peninsulă 
Indochina, pentru respectarea drep
tului sacru al popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian de a-și hotărî 
singure propria soartă, fără amestec 
din afară. Părțile au subliniat impor
tanța asigurării unui climat de pace, 
securitate și cooperare in Europa care 
ar avea 
pacea,în 
tieprindă 
realizării 
ropene a 
apreciat contribuția adusă de Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România în direcția dezvoltării rela
țiilor dintre sindicatele europene în 
concordanță cu interesele celor Ce 
muncesc, pentru convocarea în ca
drul O.I.M. a unei conferințe a sin
dicatelor din Eu indiferent de 
afiliere.

Reprezentanții celor două centrale 
au salutat schimbările pozitive care 
au Survenit în viața internațională, 
afirmarea unor poziții realiste, care 
și-au găsit confirmarea și în ocupa
rea de către R. P. Chineză a locului 
ce i se cuvine in cadrul Națiunilor 
Unite și consideră că sint necesare 
eforturi în continuare ca toate statele 
să-și aducă, contribuția la rezolva
rea problemelor internaționale, în 
conformitate cu aspirațiile de pace și 
progres ale popoarelor.

Mohamed Abdel Salam El Zayyat, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, a primit în timpul vi
zitei ei în Republica Arabă Egipt, 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de 
Virgil Trofin, președintele Consiliu
lui Centrai.

„Cele două delegații au subliniat 
că Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România și Federația Egipteană 
a Muncii vor acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor bilaterale, pentru continua 
aprofundare a prieteniei dintre sin
dicatele și oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, contribuție însemnată 
la afirmarea cauzei păcii și progre
sului in lume" — se arată în înche
ierea comunicatului comun.

delegații au condamnat 
politica cercurilor im- 

dominație și agresiune, 
neocolonialiste și s-au 
hotărîre pentru respec-

influențe pozitive pentru 
lume, necesitatea să se in- 
măsuri practice in vederea 
unei conferințe general-eu- 
statelor. Partea egipteană a
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