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Să promovăm stăruitor 
inițiativele valoroase 

în întrecerea pentru îndeplinirea 
și depășirea planului!

Este viu în conștiința comuniștilor, 
a tuturor cetățenilor patriei puterni
cul ecou al cuprinzătoarei expuneri 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea Congresului educației 
politice și al culturii socialiste. Expri- 
mîndu-și adeziunea deplină și aproba
rea entuziastă fată de expunerea se
cretarului general al partidului — do
cument de inaltă valoare ideologică, 
teoretică, politică și practică — parti
cipanta la dezbaterile din plen și din 
secțiunile congresului au reliefat, prin 
date și exemple sugestive, contribuția 
activității de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea, a 
prevederilor Programului Partidului 
Comunist Român, pentru realizarea 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială a țării. Cu pregnanță s-a sub
liniat că atitudinea nouă fată de 
muncă, cultivarea trăsăturilor civice 
și etice înaintate și-au găsit și își 
găsesc o expresie dintre cele mai 
elocvente în puternicul avînt al în
trecerii socialiste. In acest context 
a fost relevat dublul rol al muncii 
politice și cultural-educative, atit in 
dezvoltarea acestei atitudini noi față 
de muncă, cît și în ce privește popu
larizarea experienței fruntașilor, in
formarea largă asupra metodelor a- 
vansate, generalizarea inițiativelor 
valoroase. Progresele activității poli
tice și cultural-educative în acești 
cinci ani de aplicare a Programului 
ideologic al partidului s-au reflectat 
în contribuția acesteia la mobilizarea 
comuniștilor, a colectivelor de oa
meni ai muncii la îndeplinirea cin
cinalului 1971—1975 înainte de ter
men. Noi expresii ale întregii acti
vități de educație socialistă a ma
selor, de formare a conștiinței lor 
socialiste le constituie, de asemenea, 
succesele obținute de oamenii mun
cii tn întrecerea socialistă din acest 

prim an al cincinalului. Pe an
samblul economiei, planul producției 
industriale pe cinci luni a fost 
depășit, cea mai mare parte din 
sporul acesteia, față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, fiind 
realizată pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Există un numitor comun al aces
tor succese demne de prețuire ? Da, 
există, și acesta constă in afirmarea
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tot mai pregnantă în întrecere a ini
țiativelor muncitorești — expresii 
concludente ale atitudinii înaintate 
față de muncă, față de avuția națio
nală. Tocmai avind în vedere im
portanța deosebită a cultivării spi
ritului de înaltă răspundere în înde
plinirea sarcinilor economice, canti
tative și calitative, ale planului de 
stat, secretarul general al partidului 
nostru sublinia cerința majoră de a 
sa acționa pentru dezvoltarea iniția
tivei și capacității creatoare a oame
nilor muncii. „Fiecare cetățean — 
arăta, la recentul congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să fie 
conștient că bunăstarea și fericirea 
sa depind nemijlocit de felul cum 
muncește pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru creșterea avu
ției întregului nostru popor".

Se poate spune, de fapt, că în
treaga întrecere pentru mai mult,
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Todo
membru al Prezidiului C. C. al U. C. L, 

al Prezidiului C.C.

Kurtovici
secretar în Comitetul Executiv 
al U.C.I.

mai bine, mai ieftin este, în ul
timă instanță, o ilustrare elocventă a 
conștiinței înaintate, a preocupării oa
menilor muncii din fabrici și uzine, 
de pe șantiere, din institute de cer
cetări și proiectări ș.a., pentru valo
rificarea cît mai deplină a potenția
lului productiv, tehnic și uman din 
fiecare unitatș# a tuturor resurselor 
de adîncire a laturilor calitative ale 
activității economice, în scopul ac
celerării progresului economico-so- 
cial al țării. Și aceasta, prin interme
diul aplicării în practică a dife
rite inițiative — fie creație a colec
tivului respectiv, fie preluate și a- 
daptate la specificul unei întreprin
deri sau alteia. Este vorba de iniția
tive cu largă audiență în rindurile 
oamenilor muncii, ale specialiștilor, 
de acțiuni îndrăznețe menite să pună 
în evidență noi și importante re- 
surse de sporire a producției, de ri
dicare a productivității muncii și a 
calității produselor, de creștere a 
eficienței economice.

Desigur, lista inițiativelor în în
trecere este .mare. Sînt sute și sute 
de inițiative muncitorești care po
larizează în prezent atenția colecti
velor din economie. Multe dintre ele 
— cum este, de pildă, inițiativa „Bri
gada de producție — brigadă de edu
cație socialistă" — vizează obținerea 
unor rezultate economice superioare 
pe calea dezvoltării și afirmă
rii tot mai puternice a conștiin
ței muncitorești înaintate, a ati
tudinii socialiste față de muncă, 
față de bunurile întregii societăți. 
Prin obiectivele economice concrete 
pe care și le propun, prin rolul lor 
educativ, inițiativele muncitorești de
monstrează că oamenii muncii au 
înțeles clar că actuala etapă de dez
voltare și modernizare a econo-
(Continuare în pag; a ni-a)
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Executarea cu grijă 
a lucrărilor de în
treținere a culturi
lor dovedește răs
punderea sătenilor 

pentru soarta 
recoltei

Cum răspund con
ducătorii trtistului 
de construcții soli
citărilor de pe șan

tiere ?
IN PAGINA A 111-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, luni diminea
ță, pe tovarășul Todo Kurtovici, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, secretar în Comitetul 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut și cele 
mai bune urări din partea tovarășu
lui Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu

Președintele Asociației de prietenie sovieto-română
Luni după-amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe tovarășul V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., președintele condu
cerii centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română (A.P.S.R.), care, 
la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S., ne vizitează țara.

Ambasadorul Republicii 
cu prilejul prezentării scrisorilor
în ziua de 7 iunie a.c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 

niștilor din Iugoslavia, a întregii 
conduceri a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- 
dreseze, din partea sa și a tovară
șilor din conducerea partidului nos
tru, un salut, multă sănătate tova
rășului Iosip Broz Tito, precum și 
conducerii U.C.I.

în cadrul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea Partidului Comu
nist Român și Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și s-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu bunele ra
porturi de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. A fost, totodată, reafirmată 
dorința comună de a extinde și în
tări conlucrarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, ra
porturile de bună vecinătate și coo

Oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
această întrevedere, pentru atenția 
acordată activității A.P.S.R., pentru 
calda ospitalitate cu care a fost in- 
tîmpinat în țara noastră, pentru po
sibilitatea oferită de a cunoaște rea
lizările obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în opera de edificare a so
cietății socialiste.

în timpul convorbirii a fost subli- 

pe dr. Roger Eloy Loayza-Saavedra, 
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex

perare dintre România și Iugoslavia,' 
în folosul ambelor popoare, al con
strucției socialiste în cele două state, 
în interesul cauzei generale a socia
lismului și păcii, al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 

în timpul convorbirii au fost, de 
asemenea, examinate aspecte actuale 
ale vieții internaționale și mișcării 
comuniste și muncitorești, ale dez
voltării relațiilor de conlucrare din
tre cele două partide și țări în so
luționarea, cu participarea și în in
teresul popoarelor, a problemelor 
care confruntă contemporaneitatea, 
pentru realizarea unei noi ordini e- 
conomice și politice, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și mai 
bune, care să asigure dreptul tuturor 
națiunilor de a fi stăpîne pe propria 
soartă, progresul lor economic și so
cial.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

niată contribuția pe care asociațiile 
de prietenie din cele două țări o 
aduc, in spiritul politicii promovate 
de P.C.R. și P.C.U.S., la dezvoltarea 
bunelor relații româno-sovietice. S-a 
evidențiat, totodată, rolul ce revine 
acestor asociații în întărirea prieteniei, 
în mai buna cunoaștere și apropiere 
dintre popoarele țărilor noastre.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie.

Peru, 
de acreditare

traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Peru în țara noastră. (Cuvîn- 
tările rostite — in pagina a V-a),

ORADEA: Noi dimensiuni urbane Foto : E. Dichiseanu

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Conștiinciozitatea în 
muncă — etalon al con
științei • Munca școlii — 
școală a muncii • Rubri
cile noastre : Faptul di
vers ; în confruntare : scri
sori și răspunsuri ; Sport ; 
De la corespondenții noș

tri ; De pretutindeni

AGITATOR ——Un adevăr strălucit demonstrat de marele congres: ——- 

Umanismul revoluționar este esența 
întregii noastre strategii tonstruttive

...Gîndim adine esențele chemării 
Prezentului — izvor de viitor : 
Ești comunist, ești faur nou al țării, 
Cuvine-se să fii agitator I

Prin glasul tău partidul să cuvinte, 
Rostește clar al națiunii dor. 
Fă gîndul ca un tulnic viu să c?nte 
Peste mulțimi — deci iii agitator !

Neodihnit ca Oltul și ca Marea, 
Ca-ntregul neam prin vremi răzbătător, 
Pe vatra țării să-ntețești dogoarea
Cu iocul tău — să iii agitator 1

Privește-n jur: se primenește țara 
în om și-n avuții, și nu-i ușor
De lepădat trecutului povara ; 
Dacă-nțelegi — să iii agitator !

Ne dau model de trai, din lumi pe ducă. 
Murdare voci, agonizînd în cor ;
te crede cel cu mintea mai năucă...
Tu luminează-1 — fii agitator !

Fii veșnic irate bun cu adevărul 
Acestui timp al țării, fără nor ; 
Minciunii, răzătoarea și răspărul 
Să-i iii, — neiertător agitator I

Cu apa vie-a dreptei legi marxiste 
Stropește-al conștiințelor ogor. 
Plivește amintirea dogmei triste.
Ca om politic — om și-agitator !

Romăn, maghiar, german — aceeași glie 
îți este leagăn, scut, cămin, pridvor; 
Oricum ți-e limba, vorba Omenie
La iei răsună-n grai de-agitator 1

îi mai cuprind angoasele pe unii. 
Plictisul — că nici ei nu știu ce vor — 
Ori lenea și huzuru-i prinde-n funii... 
Tu taie nodul — fii agitator 1

Bărbatului uitînd de datorie
Sau junelui umblînd șovăitor, 
Cuvîntul tău de trate să le iie 
Dojană,-ndemn — cuvînt de-agitator 1

Nepăsător să nu treci niciodată 
Pe lingă cel străin de-al obștii zbor, 
Pentru-nălțimi învață-1 să se bată, 
Dă-i vis din visul tău de-agitator 1

Vreri egoiste, idealuri false 
Nutrite din himere care mor.
Trufii, necinste, toate fie arse
Cu fierul roș — din verb de-agitator !

Iar pe acei ce dau spurcat-oboluî 
Trădărilor de glie și popor
Să-i ardă glasul tău ca vitriolul > 
Ești patriot — fii dîrz agitator l

Si nu uita : deși ești un grăunte 
în obștea largă-a-ntreguiui popor, 
La trudă grea, răsări viteaz In frunte 
Cu pilda faptei de agitator !

Căci numai fapta poate da măsura 
Și prețul drept al unui luptător.
Metalul ei încheagă armătura
Izbînzii tale — ca agitator 1

Partidul — și bărbatul ce conduce, 
Muncind, destinul țării și-ai ei spor. 
Să fie pilda care viu străluce
Nestins în pieptul tău de-agitator I

Îndemnul lui ți-1 însușește bine
Ca pe-un proverb de preț, hotărltor :
Ii este patriei făuritor 
Aceia care către oameni vine 
Biruitor intîi și-ntîi cu sine, 
Om nou și comunist — agitator I

Petre DRAGU

Multilateralitatea — iată 
o perspectivă autentic mar- 
xist-leninistă, pe care Con
gresul educației politice și 
al culturii socialiste, expu
nerea-și cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au 
înscris-o în fruntea reali
zărilor și dezideratelor 
noastre, limpezindu-ne și 
datoriile achitate și cele 
cu care am mai rămas da
tori. Multilateralitatea care 
se opune unilateralității, 
oricărei unilateralități, și 
care doar ea este în mă
sură să asigure omenirii și 
omului, națiunii și perso
nalității cadrul unei neîn
trerupte dezvoltări armo
nioase. Multilateralitatea 

“pe care Marx a promovat-o 
explicit și permanent, și în 
afara căreia nu și-a ima
ginat vreodată comunis
mul. întregul nostru orga
nism social instituie și
tinde către o atare multila
teralitate, variată și uni
tară, diversificată și asam
blată. Cultura, și în cadrul 
ei literatura și arta, sînt 
părți ale acestui întreg 
socialist, părți distincte, dar 
indestructibil sudate in 
întreg. La antipodul dog
melor searbede și nivela
toare, partidul nostru a 
acordat în ultimul deceniu 
o atenție neslăbită specifi
cului fiecărui domeniu cul
tural. artistic, pe ramuri și 
specii, forme și formule, 
activități și acțiuni artisti

ce. Specificul se corelează 
însă dialectic cu totalitatea, 
și nici un practician sau 
teoretician al vreunei arte 
nu se va putea împlini 
potrivit cerințelor mese
riei sale și talentului său, 
dacă îi va lipsi sau i se va 
estompa conștiința aparte
nențelor la și a implicări
lor în marile ansambluri

Cultura socialistă 
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
prin care și pentru care de 
fapt există el.

Libertatea însăși nu poa
te fi imaginată în afara 
acestor apartenențe. Lenin 
cerea ca literaturii „fățar- 
nic-libere", legate de bur
ghezie, să-i opunem o li
teratură „real-liberă", le
gată fățiș de milioanele de 
oameni ai muncii, „care re
prezintă floarea țării, forța 
ei, viitorul ei“. Ar merita 
să medităm, acum după ce 

congresul s-a încheiat și 
în lumina învățămintelor 
lui, asupra modalităților 
și formelor prin care fie
care om de cultură, inclu
siv fiecare scriitor, să cu
noască mai temeinic viața 
cît mai multor orașe și 
sate, uzine și unități agri
cole. Datoria noastră cea 
mai mare o avem față de 

muncitori și țărani. Despre 
ei și pentru ei trebuie în 
principal să scriem, alt
minteri vom fi datornici 
rău platnici. Tara este 
un imens șantier, cu înte
țite ritmuri de înaintare. 
Ca să-i simtă pulsul, scrii
torul trebuie să-i cunoască 
oamenii, cu deosebire pe 
cei situați în centrul acti
vităților și acțiunilor crea
toare, în primele rînduri 
ale transformărilor structu- 

rale. Acest comandament 
îi privește nu numai pe 
prozatori, poeți, drama
turgi, ci și pe criticii, isto
ricii și teoreticienii lor. 
Fiindcă nu e bine să se 
scrie ‘cărți din cărți ; iar 
cind se scriu despre cărți, 
ele se filtrează pînă la 
urmă tot prin viața con
temporaneității și content- 

poranilor. Ar fi de aceea 
de dorit să lărgim și să 
statornicim circuitele noas
tre „geografico-spirituale". 
în temeiul unei minuțioase 
strategii de ansamblu, de
falcată pe meserii, în per
spectiva omogenizării so
ciale refractară uniformi
zărilor.

Sursele de inspirație con
firmă astfel apartenențele 
noastre, ca și efectele de 
„expirație". Literatura be

neficiază, ca toate artele, 
de un avid și larg public 
cititor, de multe și ample 
canale de comunicare. Cir
cuitele funcționează din 
plin, cu excepția unor ca
zuri de scurtcircuitare. 
Printre motivele lor se în-, 
scriu și reziduurile acelei 
concepții elitare care, în 
ciuda tuturor probelor 
culturale contrare, suspec
tează de mediocritate ac
cesibilitatea. Nu vom ni
vela căile și ritmurile înțe
legerii literaturii și artei, 
domenii complexe și care 
se destăinuie treptat recep
torului. Nevoia eficienței 
lor este însă în afara ori
cărei îndoieli. Ca și fap
tul că valoarea se cuvine 
să influențeze cit mai 
prompt cit mai multă lume. 
Continua democratizare a 
literaturii noastre, în pro
priile ei structuri și în in
teracțiunile ei cu cititorii, 
rămine ca atare un impe
rativ categoric al unei so
cietăți care parcurge faze 
de instruire și culturalizare 
decisive într-un timp is
toric scurt și la nivelul 
unor mase din ce în ce 
mai largi. Ne presează 
timpul, progresele impe
tuoase ale civilizației so
cialiste solicită mutații 
intelectuale, afective și vo-

________ Ion IANOȘ1 
(Continuare în pag. a IV-a)
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CONȘTIINCIOZITA TEA lN MUNCĂ

ETALON AL CONȘTIINȚEI
Congresul educației politice și al culturii socialiste iși imprimă 

puternica sa amprentă asupra activității politico-educative a tuturor 
organelor și organizațiilor de partid. Din lucrările congresului s-a des
prins, pentru intreaga muncă de partid, adevărul fundamental că a 
asigura, prin muncă de inaltă conștiinciozitate, îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întreg cincinalul actual reprezintă expresia 

acea mai grăitoare a înțelegerii ceea ce înseamnă educație socialistă.
...Pentru a descifra acest adevăr, 

greu ne-am fi putut alege un loc 
mai potrivit ca acest perimetru de 
istorie vie și contemporaneitate 
creatoare din fața gării Filaret. 
Și aceasta din mai multe motive : 
1) întreprinderea „Steaua roșie" 
(fostă, pină la naționalizarea din 
1948, „Wolff et Co., S.A.R.") își 
sărbătorește in anul viitor cen
tenarul, fiind unul dintre pri
mii piloni ai industriei bucu- 
reștene și, totodată, unul dintre pri
mele bastioane ale clasei muncitoare 
din țara noastră. 2) De-a lungul ani
lor și deceniilor, aici a crescut o mun
citorime viguroasă, tot mai con
știentă politicește, iar de la înteme
ierea Partidului Comunist Român, 
acum 55 de ani, aici a acțio
nat în permanență o puternică 
celulă de partid, participantă la 
aprige bătălii de clasă. 3) După 
eliberare și, mai ales, după naționa
lizare, uzina — purtînd denumirea 
„Steaua roșie" — s-a dezvoltat, cu 
deosebire pe tărîmul dotării tehnice 
și al calificării profesionale, ajun- 
gînd să realizeze azi o producție de 
citeva zeci de ori mai mare. 4) Ca 
o recunoaștere a realizărilor sale, 
colectivului i s-a decernat nu demult 
diploma de onoare de întreprindere 
fruntașă pe ramură.

— Toți acești factori — ne spunea, 
cu deplină îndreptățire, tovarășul 
Nicolae Sirbu, secretar al comite
tului de partid — reprezintă, desi
gur, un temei de mindrie patriotică 
și muncitorească, dar și o permanen
tă sursă de îndatoriri. Și aceasta 
pentru că organizația noastră de 
partid n-a considerat și nu consideră 
tradițiile glorioase ale uzinei doar 
ea o pagină de istorie, ci ca o va
loroasă zestre capabilă să favorizeze 
un climat de muncă și creație al 
prezentului, cea mai bună temelie 
pentru formarea conștiinței politice 
a noilor generații de muncitori. Dez
baterile desfășurate în organizațiile 
noastre de bază acum o bună bucată 
de vreme, în pregătirea congresului, 
au conturat unele direcții și acțiuni 
ale muncii noastre pe tărîm politico- 
educativ. Aceste obiective se impun 
cu atit mai limpede ca țeluri defi-

nitorii ale întregii noastre activități, 
mai ales acum, după Congresul edu
cației politice și ai culturii socialis
te : în lumina expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu putem înțelege cu 
mai multă claritate ca oricind că de 
calitatea muncii noastre politico- 
educative depind în mod esențial 
realizările noastre pe toate planurile, 
că in rezultatele muncii se vede» 
pină la urmă, educația socialistă.

dovedit infructuoase — s-a recurs 
la „sfatul veteranilor". Tînărul a 
fost chemat de Ion Stoica, Marin 
Chițu, Ion Voicu — toți comuniști, 
toți muncitori cu peste trei decenii 
și jumătate de muncă in această 
uzină — și pus să dea socoteală de 
atitudinea sa. Cei trei comuniști au 
stat de vorbă ore întregi cu tînărul, 
ascultindu-1, dar și relatindu-i fap
te și întîmplări din biografia lor 
și a altora, determinîndu-1, pînă la 
urmă, să se confrunte cu un nou 
mod de a gindi și a munci. După 
aceea, Marin Chițu — membru de 
partid din 1945 — l-a luat pe G. V. 
sub oblăduirea lui profesională și 
morală. în scurtă vreme, tînărul și-a 
schimbat radical felul de a fi, s-a

reportaj-anchetă la întreprinderea 
„Steaua roșie“ din Capitală -

Adevărul profund al acestei afir
mații l-am găsit întruchipat sub zeci 
de înfățișări în activitatea politico- 
educatlvă desfășurată de comuniști. 
Ne-am oprit la o singură organiza
ție de bază, cea de la debitare-con- 
strucții-montaj, secție fruntașă în 
această întreprindere fruntașă.

O CONTINUA confruntare 
STIMULATOARE CU TRADIȚIA. 
„Pentru noi, tradiția spiritului re
voluționar a fost, este și va fi un 
îndemn pentru o muncă pătrunsă de 
înaltă răspundere, spre a onora cum 
se cuvine «marca fabricii» și presti
giul țării, oriunde produsele realizate 
de noi le reprezintă".

Răspunzînd astfel la o întrebare a 
noastră cu privire la modul cum este 
folosită tradiția revoluționară în mun
ca politico-educativă, tovarășul Ion 
Stoica, maistru sudor, secretarul or
ganizației de bază de la debitare-con- 
strucții-montaj, a evocat unul din 
mijloacele educative cu cea mai mare 
rezonanță, îndeosebi în conștiința ti
nerilor : „sfatul veteranilor".

...Un tinăr, G. V., care venise în 
uzină fără nici o meserie și a fost 
calificat aici ca electrician la mon
taj, vădea într-o vreme o anume 
delăsare in muncă, tradusă prin lu
crări de slabă calitate, printr-o ati
tudine, în general, superficială față 
de îndatoririle sale profesionale și 
obștești. După ce organizația U.T.C. 
ă încercat în repetate rinduri să-1 tre
zească la realitate — încercări ce s-au

integrat deplin în stilul de muncă 
al întregului colectiv.

UN FACTOR HOTARÎTOR : E- 
XEMPLUL COMUNIȘTILOR. „Reali
zarea unei producții considerabil 
sporite pe aceleași spații de produc
ție implică din partea colectivului o 
riguroasă disciplină muncitorească, 
unită cu o înaltă dăruire în muncă 
— ne spunea inginerul comunist Ște
fan Stroe, șef de secție. De aceea — 
a subliniat el — organizația noastră 
de partid pune un accent atit de pu
ternic pe exemplul personal al co
muniștilor ca factorul cel mai activ, 
mai dinamic, de formare a conștiin
ței înaintate".

Se întimplă adesea — date fiind, 
mai ales, variațiile cerințelor pieței 
externe — ca uzinei să i se solicite, 
peste plan, un anumit număr de uti
laje, ce trebuie executate în timp- 
record. O astfel de situație s-a ivit 
și recent, cind a intervenit o coman
dă .urgentă, de betoniere și vinciuri.

în această situație, organizația de 
partid a făcut apel in primul rînd 
la comuniștii din brigăzile care răs
pundeau de realizarea acestor lucrări 
pentru a oferi, ei în primul rînd, 
un model de atitudine disciplinată 
și înalt dăruită față de aceste sar
cini. Și, astfel, puteai să-i vezi în 
acele zile pe comuniștii Isaia Pe
troșanu și Mihai Gingirov, contro
lori de calitate, dînd ajutor la vopsi
rea betonierelor, iar, Împreună cu lă-

catușii-montorî Pavel Constantin și 
Vasile Cărbunaru, lngrijindu-se pînă 
și de cele mai mici amănunte ale ex
pedierii utilajelor. Exemplul lor a 
dat roade : vopsitori ca Ion Pița, Va
sile Șogîrdea și alții au stat și ei zi 
și noapte în uzină pînă s-a expediat 
comanda.

La fel s-a întîmplat și la vinciuri, 
abnegația comuniștilor avind un e- 
fect fecund și vizibil : comenzile au 
fost încheiate la termen și la cel 
mai înalt nivel calitativ, neexistînd 
nici cea mai măruntă reclamație din 
partea partenerilor externi.

EDUCAȚIE ȘI RESPONSABILI
TATE. „Aici, la noi, Ia montaj, prin
de contururi produsul finit — subli
nia comunistul Ștefan Prunaru, unul 
din cei mai buni montatori ai uzinei. 
Deci de noi depinde în ultimă in
stanță ca produsele ce ies pe porțile 
uzinei să nu facă de ris reputația 
firmei „Steaua roșie". Conștiința po
litică, spiritul revoluționar in muncă, 
pe care ne străduim să le cultivăm 
la toți muncitorii, se manifestă in 
responsabilitatea și mindria lucrului 
bine făcut. Ceea ce presupune, așa 
cum pe bună dreptate s-a cerut de la 
tribuna Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, o continuă 
muncă de educare a exigenței și 
autoexigenței comuniste".

Cazul cel mai grăitor nl s-a părut 
acela al unui muncitor comunist care 
— după ce a montat un utilaj ce ul
terior a trecut prin toate „vămile" 
controlului de calitate — a venit a 
doua zi și a mărturisit că s-a fră- 
mintat toată noaptea la gindul că, 
din grabă, a fixat neglijent un a- 
nume subansamblu. Și tot el s-a an
gajat ca în orele sale libere să repare 
greșeala făcută.

— Firește — ne spunea tovarășul 
Isaîa Petroșanu, locțiitor al secreta
rului comitetului de partid pe uzină, 
iar cuvintele sale le socotim cea mai 
potrivită concluzie la ancheta noas
tră — un fapt ca acesta nu se pe
trece In fiecare zi și e bine că se 
întimplă rar, deoarece și greșelile 
ce-1 generează sînt rare. îl socotim 
însă caracteristic, fiind un etalon al 
atmosferei de responsabilitate mun
citorească, oomunistă pentru lucrul 
bine făcut, atmosferă care, după opi
nia noastră, definește cel mai bine 
gradul conștiinței înaintate șl măsu
ra eficienței muncii noastre politico- 
educative.

Victor BÎRLADEANU

Cartierul „Decebal" din Bistrița

Există vină 
fără vinovat?

Tehnica nouă a deschis femeii
porți spre noi meserii

jFAPTUL
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Despre Maria Robu, muncitoare în 
secția sculărie a întreprinderii „23 
August" din București, ne-a vorbit 
„schimbul" ei, Nicolae Chițu, munci
tor cu mare vechime și experiență în 
meserie :

— Lucrăm pe aceeași mașină de 
16 ani. Adeseori eu închei o lucrare 
începută de dînsa, iar la rîndul meu 
îi predau „din mers" executarea 
vreunei piese complicate. Depunem 
strădanii egale, avem aceleași rezul
tate. Am învins împreună multe 
greutăți. Ne controlăm reciproc ca
litatea muncii și nu ne cruțăm cind 
e vorba de critică.

La rîndul său, maistrul Ilie Safta 
a avut numai cuvinte de laudă la 
adresa celor 180 de femei care mun
cesc în secția aparataj frîne : „Nu 
este o noutate pentru nimeni că fe
meile sînt meseriașe destoinice, con
știincioase și disciplinate. Rareori gă
sești o femeie printre cei care in- 
tîrzie sau printre cei care lipsesc 
nemotivat. Lucrul ieșit din mina lor 
este bine făcut, femeile sînt foarte 
exigente cînd e vorba de calitate. De 
aceea, nu intîmplător printre frunta
șii secției se află și femei. Petra 
Măciucă, de exemplu, deține un ade
vărat record : este de cinci ani la 
rînd fruntașă în producție".

în această mare întreprindere con
structoare de mașini, femeile și-au 
cucerit prestigiul nu prin „bunăvoin
ța" bărbaților, ci prin eforturile pro
prii depuse pentru însușirea mese
riilor de 
hărnicie 
zultatele 
Dacă în
16,1 la sută din totalul angajaților, in 
prezent ponderea lor a ajuns la 21 
la sută ; în anul trecut, 30 la sută 
dintre noii angajați au fost absolven
te ale unor cursuri de calificare, pro
cente mai ridicate înregistrîndu-se la 
meseriile de rectificator, electrician, 
sudor, turnător-formator, macaragiu.

prelucrare a metalelor, prin 
și conștiinciozitate, prin re- 
concrete ale muncii lor. 
1970 femeile reprezentau

— In general — ne spune tovarășul 
inginer Nicu Stănescu, locțiitorul 
secretarului comitetului de partid din 
întreprindere — femeilor li s-au în
credințat acele operații sau utilaje 
care cer multă atenție, răbdare, mi
gală. La strungurile revolver și au
tomate, la mașinile de frezat și rec
tificat, ca și la alte mașini moderne 
femeile muncesc cu o competență 
egală colegilor lor. Bună s-a dovedit 
și ideea de a trimite la un curs spe
cial de calificare 20 de absolvente de 
liceu, care sînt astăzi controlori de 
calitate în secțiile de prelucrare. 
Multe femei au fost promovate în 
funcții de conducere : Maria Rizea 
este șefa unei echipe la vopsitorie ; 
inginera Ioana Ghelec este șefa ate
lierului de tratamente termice; Maria 
Blaga conduce atelierul de acoperiri 
metalice ; Alexandra Petre este șefa 
biroului proiectări reparații capitale, 
iar Adriana Drăgulin are răspunde
rea atelierului de proiectări tehnolo
gice la cald.

Prin strădanie neobosită, femeile 
au devenit astăzi o prezență demnă 
de remarcat nu numai la „23 Au
gust", ci în mai toate întreprinderile 
constructoare de mașini din țară. Ele 
dețin o pondere de 23,5 la sută din 
totalul angajaților acestei importante 
ramuri industriale, iar procentul este 
in continuă creștere. în 1980. femeile 
vor reprezenta peste 28 la sută din 
totalul angajaților. Tovarășul Ion 
Dinu, directorul Direcției personal și 
învățămînt din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ne infor
mează că s-au luat, încă de pe aduni, 
măsuri de pregătire a unui număr 
sporit de fete în diferite școli de spe
cialitate. în actualul an școlar, ele 
reprezintă 28 la sută din totalul ele
vilor înscriși la liceele industriale, 30 
la sută din elevii școlilor profesio
nale, 34 la sută' din cei ai școlilor de 
specializare postliceală și 34 la sută 
din cei care se califică prin ucenicie 
la locul de muncă. Aceste procente 
apar cu atît mai semnificative, dacă

se are în vedere că s-au produs im
portante schimbări în procesul de 
producție : introducerea tehnicii noi, 
a mecanizării și automatizării ope
rațiilor a făcut posibilă exercitarea 
de către femei a unor meserii care, 
pină nu de mult, Ie erau inaccesibile 
datorită faptului că necesitau eforturi 
fizice peste puterile lor. S-a schim
bat însăși concepția cu privire la ca
pacitatea fetelor de a-și însuși mese
rii în domeniul prelucrării metalu
lui. Este de ajuns să arătăm că, în 
anul școlar 1971—1972, fetele repre
zentau abia 13 la sută din totalul ele
vilor liceelor industriale. Ca urmare 
a acestei schimbări, în anumite me
serii fetelor li s-a acordat priori
tate. Astfel, in meseria de optician 
și montator de aparatură optică ele 
dețin o pondere de 83 la sută, în cea 
de montator aparatură electronică — 
69 la sută, rectificator — 54 la 
sută etc.

în prezent, In întreprinderile con
structoare de mașini femeile exer
cită nu mai puțin de 194 de meserii, 
specialități și funcții. Unele dintre 
acestea — 46 Ia număr — sînt exer
citate de ele în exclusivitate, iar res
tul de 148 — în proporție de 30—50 
la sută, în funcție de dimensiunile 
mașinilor, a greutății pieselor ce tre
buie prelucrate. Există domenii de 
activitate — electronica și tehnica de 
calcul, industria de echipamente 
pentru telecomunicații și automati
zări, industria de rulmenți și organe 
de asamblare, de motoare electrice și 
material electrotehnic — în care fe
meile sînt prezente într-o proporție 
cuprinsă între 30—50 la sută din to
talul angajaților. Firește, și aportul 
lor în producție este direct propor
țional cu aceste procente. Ele se mîn- 
dresc cu faptul că, în activitatea în
treprinderilor care au fost recent 
distinse pentru realizările deosebite 
obținute, se află încorporată și con
tribuția lor.

Realizări ale cooperației 
de consum 

din judeful Botoșani 
Ca pretutindeni in țară, și în 

județul Botoșani cooperația de 
consum a construit și amenajat 
în ultimii ant’ noi hanuri, mo
teluri și cabane turistice in zone 
de rară frumusețe sau pe trasee 
cu intens trafic rutier. în ace
lași timp, cooperația de consum 
botoșăneană a construit și dat 
în folosință noi unități comer
ciale, între care și complexul de 
la Trușești, care dispune de 
confecții, tricotaje, încălțăminte, 
textile. Unitatea cuprinde, de 
asemenea, un restaurant și o co
fetărie. La Dărăbani funcționea
ză un magazin tip „Supercoop". 
Tot aici a fost deschis Com
plexul de alimentație publică și 
cazare Dărăbani, care are un 
restaurant, un hotel, un bar- 
expres, o secție „Gospodina" și 
o cofetărie. La numai 8 km dis
tanță de Botoșani se află ca
bana „Stejarul" (în fotografie).

La marginea orașu
lui Găești, din județul 
Dîmbovița, pe strada 
Republicii trăiesc mai 
bine de 200 de fami
lii. Oamenii aceștia 
se ocupă, prin tradi
ție, de creșterea vite
lor, contribuind în 
bună măsură la apro
vizionarea pieței ora
șului și, bineînțeles, 
a propriilor gospodă
rii. Ei aveau și un is
laz. in punctul numit 
„Arsuri", de vreo 6—7 
ha, la care țineau ca 
la ochii din cap, pen
tru că le era de mare 
folos. Dar, după cum 
aflăm dintr-o scrisoa
re sosită la redacție, 
nu la fel țineau la a- 
cest islaz și edilii o- 
rașului. Aceștia nu 
numai că n-au făcut 
nimic pentru ca pe is
laz să crească tot mai 
multă iarbă, dar, pur 
și simplu, l-au despu
iat. Cum 7 D.e pe hec
tare întregi au luat 
brazde de iarbă, cu 
pămînt cu tot. de cea 
mai bună calitate, cu 
care au gazonat sta
dionul din oraș sau 
au acoperit golurile de 
la trotuare. Consiliul 
popular al județului 
Dîmbovița, căruia re
dacția i-a adresat sesi
zarea spre soluționare, 
a confirmat temeinicia 
sesizării. Slntern apoi 
încunoștințați că su
prafața de teren dete
riorată a fost nivelată, 
arată, discuită și însă- 
mînțată cu iarbă. în 
legătură cu faptul că 
fre acest Islaz se orga
nizează două bîlciuri 
anuale, în răspuns se 
precizează că s-a sta
bilit cu conducerea 
Consiliului popular al 
orașului Găești ca a- 
cestea să aibă loc pe 
terenul destinat tîrgu- 
lui săptăminal. Iar in 
încheiere se afirmă că 
s-a atras atenția orga
nelor locale asupra 
lipsurilor constatate și 
s-au indicat măsuri 
care să conducă la o 
mai bună gospodărire 
a islazului respectiv. 
Desigur, sînt măsuri 
care rezolvă sesizarea. 
Credem însă că ar fi

necesar să se facă apel 
la Legea fondului fun
ciar, care stabilește 
răspunderi și măsuri 
precise împotriva 
lor ce n-au grijă 
fiecare palmă de 
mint.

Dar despre cei 
novați, despre 
ce-au luat măsuri
potriva legii, scrisoarea 
nu ne informează. 
Așteptăm.

ce
de 

pă*
vi- 
cei 

im-

Analiză 
amănunțită — 

măsuri eficiente

La redacție a sosit 
o scrisoare, semnată de 
mai multi muncitori ai 
atelierului de turnăto
rie neferoase al între
prinderii „Independen
ța" din Sibiu. Ei ară
tau că, deși au sesizat 
în nenumărate rînduri 
organele Ierarhice, 
condițiile de lucru în 
atelier au rămas ne
schimbate. Consiliul 
județean al sindicate
lor Sibiu ne-a răspuns 
că un colectiv din care 
au făcut parte specia
liști din ministerul și 
centrala industrială dc 
resort, din partea or
ganelor județene de 
specialitate a efectuat 
o analiză amănunțită 
asupra situației exis
tente la turnătorie, cu 
care prilej au făcut 
constatări și au luat o 
seamă de măsuri in 
scopul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă. 
După ce în răspuns se 
face o expunere deta
liată asupra condițiilor

tehnice și de protecție 
a muncii în care își 
desfășoară activitatea 
muncitorii din atelier, 
sint examinate măsu
rile care urmează să 
fie luate, termenele și 
cine anume poartă 
răspunderea realizării 
lor. Redăm cîteva din
tre acestea : îmbunătă
țirea actualului sistem 
de captare și evacua
re a gazelor arse de 
la cele 4 cuptoare de 
topit bronz prin re- 
proiectarea și execu
tarea unor . hote care 
să ducă la o creștere 
a eficienței acestora ; 
în vederea eliminării 
operațiunilor genera
toare de noxe (zgo
mot, pulberi, siliciu 
etc.) se interzice cu 
desăvirșire executarea 
operațiunilor de cu
rățire a pieselor în a- 
telierul de neferoase ; 
în vederea reducerii 
efortului fizic la dez
baterea pieselor turna
te, se vor lua de ur
gență măsuri pentru 
punerea în funcțiune 
a dezbătătorului de 1,5 
t ; în scopul elimină
rii pericolului de îm
bolnăvire profesiona
lă, se va stabili un loc 
de amplasare a unei 
încăperi pentru spăla
rea pe mîini a lucră
torilor, păstrarea ali
mentelor și servirea 
mesei in timpul pau
zei ; conducerea între
prinderii va face de
mersuri în vederea 
procurării unei insta
lații de climatizare a 
cabinei podului de 3 
tone din 
etc.

ce-nseamnă 
„oloiniță“ ?

Prin Bistrița-Năsăud cuvîntul 
oloiniță definește o instalație 
construită din lemn, cu ajutorul 
căreia erau prelucrate odinioară 
semințele de bostan, extrăgin- 
du-se din ele ulei comestibil. Un 
ulei deosebit de hrănitor și gus
tos. La inițiativa primăriei co
munei Zagra, două vechi oloini
țe, lăsate multă vreme in pără
sire, au fost recondiționate și re
puse în funcțiune. Reușita aces
tei inițiative de revitalizare a 
unei străvechi îndeletniciri a fă
cut înconjurul județului. Efec
tul : in această primăvară, multe 
alte primării comunale au în
ceput să „redescopere" și să-și 
meșterească propriile oloinițe. 
Ba, unele primării au început 
să-și facă oloinițe noi. In ace
lași timp, a fost intensificată se- 
mănarea, intercalată, a bostani
lor in culturile de porumb. Vom 
reveni, la toamnă, cind se nu
mără bobocii, să le „cintărim" 
faptele după dărnicia oloinițelor.

Dialogul 
„mîmilor 
de aur“

Caseî

Rodlca ȘERBAN

turnătorie

Cercul de artizanat al 
pionierilor din Satu-Mare a îm
plinit 20 de ani de'rodnică ac
tivitate, avînd în tot acest răs
timp în frunte pe una și aceeași 
neobosită și entuziastă Zeno- 
via Matus, maistru-instructor. 
Evenimentul a fost marcat de un 
emoționant și inedit „dialog al 
generațiilor cu mîini de aur", 
care au învățat aici, de-a lungul 
celor două decenii, meșteșugul 
cusăturilor, croitoriei, jucării
lor, covoarelor... în cei 20 de 
ani s-au perindat nu mai puțin 
de 4 500 de pioniere. Unele au 
ele însele astăzi copii pionieri. 
„Veteranele" prezente la întîl- 
nire au împărtășit, cu emo
ție, impresiile despre frumo
șii ani petrecuți în cercul mi
cilor meșteri mari. Ineditul dia
log s-a încheiat într-un mod 
cum nu se poate mai fericit și 
semnificativ, cu vernisajul unei 
expoziții reunind lucrări reali
zate de actualele „mîini de aur" 
care sint „mînuite" de aceeași 
entuziastă și neobosită Zenovia 
Matus.

la obiect i inȚ’.'. Concis,
Ministerul Turismului i După ce sînt redate 

măsurile luate pentru mai buna gospodărire a 
stațiunii Govora, în răspuns se precizează : De
ficientele semnalate au fost prelucrate de con
ducerea O.J.T., cu întreg personalul stațiunii, 
cu care prilej s-a atras în mod deosebit aten
ția asupra comportării și solicitudinii de care 
trebuie să dea dovadă lucrătorii față de oa
menii muncii veniți la tratament in stațiune.

Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. : Se
cretariatul comitetului județean de partid, cu 
prilejul analizei făcute la nivelul comunei Tîm- 
na. a criticat și avertizat factorii responsabili 
pe linie de partid și de stat, i-a ajutat să-și 
întocmească un program de dezvoltare a loca
lității și de redresare a C.A.P., în prezent ur- 
mărindu-se aplicarea acestuia.

Neculai ROȘCA

Arheologică
în municipiul Iași, cu prilejul 

săpăturilor pentru, o conductă de. 
termoficare spre piața agroali- 
mentară a orașului, s-au des
coperit vetre, cuptoare, frag
mente de ceramică. Chemați la 
fața locului, arheologii ieșeni 
(intre care N. N. Pușcașu, șef 
adjunct al colectivului de spe
cialiști științifici care urmăresc 
evoluția istorică a municipiului 
Iași), au constatat că noile des
coperiri arheologice datează din 
prima jumătate a secolului al 
XV-lea, fapt ce atestă că în 
locul respectiv a existat o veche 
minăstire aidoma bisericii de 
lingă Palatul Culturii. Tot cu 
ocazia unor săpături, de data a- 
ceasta pentru fundațiile noilor 
edificii de pe străzile Costache 
Negri și Arcului, s-au mai 
descoperit mărturii din neoli
tic, precum și resturi de locuin
țe, cuptoare, depozite pentru 
cereale și vinuri. E și firesc. 
Cotnari! nu erau prea 
parte...

Intervenție
9

salvatoare

de-

I »
— De ce i-am lăsat ma

gazinerului o parte din 
cantitățile de materiale pe 
care trebuia să le ridic ? 
M-am gindit că, la volu
mul mare de mărfuri pe 
care le gestiona, s-ar pu
tea să aibă, uneori, și lip
suri. Deci puteam să-1 
ajut... (Gheorghe Petrescu).

— La urma urmei, la 
cantitățile mari, pe care le 
ridicam, ceea ce îi lăsam 
noi lui Anghel Dumitrescu 
era un fleac, nu se băga de 
seamă în producție. Dova
dă : în tot acest timp, pro
ducția de care răspundeam 
a fost corespunzătoare — 
atît cantitativ cit și calita
tiv. (Ilie Uidilă).

— De unde să știm noi 
ce va face el cu cantitățile 
de materiale pe care i le 
lăsam 1 ! A vrut să le sus
tragă, suportă consecințele. 
(Ion Bălan).

...Recent, organele de 
control financiar intern 
din cadrul întreprinderii 
„Arta mobilei" — Bucu
rești, au descins, inopinat, 
în incinta depozitului de 
materiale din Calea Moși
lor nr. 302 — gestionar An
ghel Dumitrescu — unde, 
potrivit legii, au Început 
inventarierea. Ocazie cu 
care s-a constatat că, de
parte de a avea lipsă în 
gestiune — cum, din păca
te, se mai întîmplă uno
ra — A.D. avea... un plus 
de materiale în valoare de 
75 394,85 lei. Neînregistrat 
în actele unității, creat în 
vederea sustragerii.

Firește, au fost sesizate

organele de cercetare peda
lă, iar gestionarul „strîn- 
gător" deferit justiției. Cum 
s-a ajuns însă la acest 
„plus" ? Nici cuiele de 
tapițerie, nici sfoara și 
nici lacurile întrebuințate 
în industria mobilei nu se 
înmulțesc de la sine, peste 
noapte...

Nu vom reface aici dru
mul parcurs de organele în 
drept în elucidarea t cazu
lui; menționăm numai con
cluziile : cei 75 394,85 lei ai 
plusului au fost creați din 
„mici picături" — în valoa
re de cîteva zeci sau de ci
teva sute de lei — lăsate, 
cu o ciudată mărinimie 
gestionarului pus pe căpă
tuială, de către înșiși re
prezentanții unităților, ve
niți să ridice marfa. (Ion 
Bălan — maistru, șef de 
unitate ; Ilie Uidilă — 
maistru ; Staicu Petcu — 
maistru, șef de secție ; Ne
culai Adăscăliței — mai
stru, șef de unitate și 
Gheorghe Petrescu, mai
stru, șef de unitate — din 
ale căror opinii am citat la 
începutul acestor rînduri) 
Un exemplu : dacă aveau 
de ridicat 130 litri vopsea, 
aceștia ridicau numai 100. 
Dacă aveau de ridicat 220 
kg cuie, ridicau numai 200 
ș.a.m.d...

Cum s-a ajuns la această 
situație ? De unde izvorăște 
ciudata „galantomanie" pe 
banii obștii, strania situație 
a unei gestiuni transfor
mate, de către unii, în 
„casă de ajutor reciproc" 
pentru cazuri „delicate" 7

Faptul că, venind să ridi
ce anumite cantități de 
materiale, unii dintre re
prezentanții unităților ii 
făceau „cadou" magazine
rului o parte din acestea 
ne duce cu gindul la... un 
vechi nărav: bacșișul. Pen
tru a se „pune bine" cu 
magazinerul, pentru a fi

Cazul asupra căruia stă
ruim ne îndeamnă să pă
trundem pe îndelete în fe
lul de a gindi al persoane
lor implicate; ce-și ziceau 
tmputerniciții cu aprovizio
narea față în față cu ges
tionarul necinstit : „Hai 
să-i lăsăm lui A.D. cîteva 
zeci de kg din materialele

fost descoperite și sînt su
puse exigențelor legii, „ex- 
creditorii" pe banii obștii 
încearcă — nici mai mult, 
nici mai puțin — să ia po
ziția unor suflete altruiste 
și caritabile, care au făcut 
totul numai și numai gîn- 
dindu-se la... „aproapele" 
lor, gestionarul. Ba umblă

ochi ! Economia aparține 
de drept și de fapt pro
prietarului bunurilor — 
averii obștești — nu celor 
ce... se „creditează" reci
proc din această’ „econo
mie", pe seama și în contra 
intereselor generale !

Faptic, materialul de 
față s-ar fi încheiat, proba-

„Col eg ia lit at ea" 
care încalcă legea

serviți „ă la carte" ș.a.m.d., 
gestionarii în cauză apli
cau binecunoscutul și, din 
păcate, in fața unora, in
failibilul procedeu al „miș
catului" din urechi. Și a- 
provizionarea mergea ca pe 
roate !

Un procedeu degradant 
al cărui caracter de po
luant al mediului etic nu 
mai trebuie subliniat. Și 
dacă ne pronunțăm tot 
mai ferm în vederea sanc
ționării și eradicării lui din 
practica omului de la tej
ghea sau de la ghișeu, cu 
atit mai mult sintem împo
triva „transferării" peșche
șului, a „micilor atenții" în 
formele deghizate pe care 
le-am dezvăluit mai sus.

mele (sîc !), să-și acopere 
și el lipsurile, dacă le are; 
mîine, poate, am eu nevoie 
de ajutorul lui (7 !)“. Cu 
alte cuvinte, nu se dădea 
un bacșiș, ci se încheia o 
convenție de... ajutor reci
proc mai mult sau mai pu
țin tacită, se dădea un 
aconto ! („Azi închid eu 
ochii la unele materiale, la 
nevoie o să-i închidă și 
el" !) Nu era un act de 
galantomanie — aparențele 
înșală ! — ci... plata unei 
stranii polițe de asigurare. 
Pe banii obștii ! Totul în 
interesul celor în cauză și 
numai al lor, împotriva in
tereselor societății I

Iar azi, după ce faptele 
antisociale ale lui A.D. au

și cu nerozii de genul „ceea 
ce îi lăsam noi lui A.D. 
era un fleac, nu se băga de 
seamă în producție". Cu 
alte cuvinte — reținem 
simburele rațional al lucru
rilor — se puteau face 
economii !...

Foarte bine 1 Este chiar 
ideal să se facă economii, 
să se consume cît mai pu
ține materii prime și ma
teriale I Numai că materi
ile prime și materialele ne
consumate în procesul de 
producție trebuie contabili
zate la capitolul economii 
— cum se face în imensa 
majoritate a cazurilor 1 — 
nu la „capitolul"... poliță 
de asigurare la ajutorul re
ciproc al închisului din

bll, aici dacă, în timp ce 
noi investigam cele mai 
sus relatate, în fața „ghi- 
șeului" patronat de păgu- 
bitoarea mentalitate a „a- 
jutorului reciproc" pe sea
ma și în detrimentul avu
tului obștesc nu ..ciocănea", 
atras ca de un Eldorado al 
„solidarității" de breaslă 
prost înțelese, un... fals 
„cotizant" :

— Sînt gestionar la ma
gazinul de ciorapi, alături 
de dv. Am un control pe 
cap și-mi lipsește suma de 
1 726 lei. împrumutați-mi 
și mie niște bani pentru 
cîteva ore — așa. ca de la 
gestionar la gestionar...

înarmat cu această repli
că, Fănel Lopatnicu — do

miciliat în Popești-Leor- 
deni, 27 ani, de profesie 
tehnician auto și de ocu
pație „fără" — s-a prezen
tat nu de mult în fața... 
mentalităților unui număr 
de 53 (cincizeci și trei) 
gestionari bucureșteni. Sim
pli vînzători sau... șefi de 
unitate. Și, din toți 53..., 
nici unul nu a ezitat să-i 
deschidă „creditul" de ri
goare. In loc să-1 repeadă 
cît colo — dacă nu pen
tru optica lui de om cer
tat cu legea, cel puțin pen
tru necinstea pe care miza 
din partea lor — toți 53 au 
răspuns „corect" la „apel", 
au deschis băierile pungii, 
l-au „împrumutat" cu su
mele solicitate. (Ale lor 7 
Ale obștii 7 Din actele de 
urmărire penală rezultă că 
banii erau din buzunarul 
„creditorilor" ; încercînd să 
refacem și noi — experi
mental, firește — un frag
ment din drumul lui F.L., 
nici unul din cei solicitați 
nu ne-au putut împrumuta 
din banii proprii decît cu... 
„un pol, de țigări". Or, 
F.L. a fost creditat nu cu 
un pol. ci cu sume variind 
între 390 și 2 000 lei 1). 
Printre „victime", mențio
năm : Elena B. — vînză- 
toare la centrul de pîine 
nr. 219 ; Gheorghe M. — 
gestionarul stației de ben
zină din str. Vasile Pârvan; 
Aurelia P. — gestionară la 
un magazin de textile din 
str. 13 Decembrie ; Lucia Z. 
— responsabilă la unitatea 
nr. 50 Cufărul" j Vasili-

ca D. — responsabilă la 
magazinul „Hermes" din 
str. N. Golescu.

Cînd l-au creditat, ni
meni nu s-a gindit că F.L. 
— după cum însuși prezen
ta lucrurile — este un in
fractor, a lovit în avutul 
obștesc cu suma solicitată 
drept împrumut. Cum s-au 
văzut păcăliți, vor imediat 
banii înapoi, tună și ful
geră împotriva... escrocului! 
Pentru aceeași sumă, pen
tru același fapt au două 
optici diferite. în funcție 
de proprietarul buzunaru
lui — firește ! Or, F.L. a 
fost tot timpul escroc ; cu 
flerul lui de infractor în
răit, n-a făcut decît, prin 
ricoșeu, să lovească in ei cu 
propria lor armă: mentali
tatea că gestiunea ar fi un 
buzunar de rezervă al ges
tionarului, că un leu în 
plus sau un bun în plus 
sau, mai ales, în minus nu 
contează !

De aceea, în asemenea 
situații, alături de trimite
rea în judecată a vinova- 
ților — act făcut de orga
nele de stat competente — 
ceea ce se impune cu ho- 
tărîre este o acțiune ener
gică, conjugată, a tuturor 
factorilor educaționali îm
potriva mentalităților ana
cronice care au permis — 
și, într-un fel, chiar ge
nerat — infracțiunea, ino
cularea în conștiința tu
turor a respectului cuvenit 
față de patrimoniul obștesc.

Titus ANDREI

Conducerea școlii din comuna 
Panticeu, județul Cluj, a orga
nizat cu elevii o excursie in- 
structiv-educativă și de recrea
re prin pădurile din jur. Copiii 
au adunat flori, plante și fluturi, 
îmbogățind colecțiile școlii și 
cele personale. Au adunat și 
ciuperci. Au făcut un foc mare, 
ca de tabără, le-au copt pe jar 
și le-au mîncat. Una dintre 
ciuperci, și anume cea mîncată 
de eleva Maria Deneș, a fost 
otrăvitoare, provocîndu-i o gravă 
intoxicație. Colegii au dus-o 
imediat la dispensarul comunal 
și a fost chemată „Salvarea" de 
la Cluj-Napoca. Viața elevei era 
in pericol, cu fiecare minut. A- 
sumîndu-și riscul, asistentul sa
nitar loan Galoș i-a aplicat 
fetei un îndrăzneț și original 
tratament de urgență, pe care 
— după cum sîntem informați — 
numai în cazul existenței unei 
aparaturi adecvate și numai 
medici cu multă experiență îl 
pot face. Maria Deneș a fost 
salvată. între timp, a venit și 
„Salvarea", care a transportat-o 
la spital, pentru refacerea să
nătății.

Doi dintr ■^a
Vil-a
■ S-a întîmplat în comuna 
Ramna, județul Caraș-Severin. ■ 
Un camion al cooperativei agri
cole Vișag oprise în fața inter
natului școlii generale. In timp 
ce șoferul era plecat in sat 
după treburi, iar însoțitorul 
său, obosit, adormise buștean, 
în cabina mașinii a izbucnit un 
incendiu. Zărindu-l, elevii Petru 
Lațcu și Ion Lancu din clasa a 
VII au pus mina pe stingătoa- 
re și, împreună cu directorul șco
lii, au izbutit să potolească flăcă
rile amenințătoare. Așa a fost 
salvată mașina și viața omului 
din cabină. Cauza izbucnirii in
cendiului nu se cunoaște, cer
cetările nefiind încheiate. Dar 
fapta celor doi pionieri merită 
să fie cunoscută de colegii lor 
din toată țara.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Executarea lă timpul potrivit a 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
respectiv a prășitului, este prima 
condiție de care depinde nivelul re
coltei. Dar, în egală măsură, tre
buie să se urmărească și calitatea 
lucrărilor. Iar la culturile prăsitoare 
calitatea înseamnă, în principal, asi
gurarea desimii potrivite la hectar. 
Multi mecanizatori știu să conducă 
atent și cu grijă tractorul printre 
rîndurile de plante, astfel încît nici 
un. fir nu este vătămat. Deși au fost 
erbicidate mari suprafețe cultivate 
cu prășitoare, ceea ce asigură com
baterea eficientă a buruienilor, pe 
unele 'terenuri este necesar să se 
facă prașile manuale pe rînd. Coope
ratorii, ceilalți oameni ai muncii din 
agricultură știu cîte fire de porumb, 
floarea-soarelui, de alte culturi este 
bine să lase pentru a se obține re
colte mari. Ei mînuiesc cu grijă sapa 
pentru a hu tăia, odată cu buruie
nile, și plantele cultivate. Dar, se 
știe, că pe unele terenuri recolta 
este diminuată tocmai datorită fap
tului că lucrările de întreținere nu 
se execută atent, iar ca urmare de
simea plantelor este mai mică decît 
cea prevăzută de specialiști. Iată de 
ce se pune problema întăririi răs
punderii și conștiinciozității meca
nizatorilor și cooperatorilor pentru 
ca fiecare lucrare să fie executată 
la cel mai înalt nivel calitativ.

în cooperativele agricole din jude
țul ARAD am putut consemna preo
cuparea organelor de partid pentru 
sporirea răspunderii cooperatorilor, 
astfel incit ei să execute numai lu

crări de bună calitate. La Cruceni, 
inginerul-șef al cooperativei, Nicolae 
Herescu, ne-a spus: „Cu ceea ce am 
făcut azi am încheiat prima prașilă 
la porumb pe cele 284 hectare". îm
preună cu inginerul consemnăm apoi

plante la hectar, premisă sigură pen
tru obținerea și chiar depășirea pro
ducției planificate.

Executarea corespunzătoare a pra- 
șilelor, asigurarea densității optime 
de plante la hectar la culturile pră

reinsămînțarea culturii. Acțiunea s-a 
dovedit a fi eficientă. în general, de
simea la porumb și la celelalte cul
turi prășitoare este bună și foarte 
bună. Cu toate acestea, în coo
perativele agricole Hunedoara-Ti- 
mișană, Cărând, Seleuș, Șagu, la 
răsărire culturile au fost frumoase, 
dar s-au semnalat cazuri cind la a- 
plicarea prașilei pe unele parcele 
porumbul a fost rărit prea mult. Din 
lipsa unei asistențe tehnice cores
punzătoare, cooperatorii au mai apli
cat prașila după vechiul obicei : pa

fiecare cultură. „Cînd spunem cali
tate înțelegem două lucruri : ca 
fiecare lucrare în parte să fie efec
tuată într-un timp cît mai scurt și 
în condiții agrotehnice superioare și, 
totodată, să se asigure o densitate 
optimă de plante recoltabile pe uni
tatea de suprafață — ne preciza Va- 
silica Spînu, inginer șef la coope
rativa agricolă din Tirvași. De alt
fel. specialiștii din cadrul unității 
urmăresc pe teren cum se respectă 
aceste două cerințe hotăritoare pen

Executarea cu grija a lucrărilor de întreținere 
a culturilor dovedește răspunderea 
sătenilor pentru soarta recoltei

calitatea bună a lucrărilor de între
ținere, modul ireproșabil în care au 
fost respectate indicațiile tehnolo
gice privind asigurarea unei densi
tăți corespunzătoare de plante la 
hectar. Aflăm, totodată, că întreaga 
suprafață este angajată în acord 
global și că prin răritul aplicat de 
către echipele lui Vasile Ardelean, 
Gabor Sirca, Petru Silaghi, Dumitru 
Pop, loan Andrași și alții s-a asi
gurat o densitate de 40 000—42 000

șitoare preocupă și pe ceilalți lucră
tori de pe ogoarele județului Arad. 
Abordînd această problemă, față în 
față cu constatările noastre de pe te
ren, tovarășul inginer Petre Matees- 
cu, director la direcția agricolă, ne re
lata : „Imediat după însămînțarea 
porumbului s-a întreprins o amplă 
acțiune in întregul județ pentru a ur
mări cum au răsărit plantele, ceea 
ce ne-a permis să stabilim parcelele 
unde se impunea completarea sau

sul și firul de porumb. Firește, aces
te practici nedorite au fost imediat 
înlăturate. S-a procedat la comple
tarea culturilor, iar atenția specia
liștilor din unități nu scapă acum din 
vedere nici o abatere de la tehnolo
giile stabi'ite.

Și în unitățile agricole din județul 
MEHEDINȚI se acordă, în aceste zile, 
o mare atenție calității lucrărilor exe
cutate de către cooperatori și meca
nizatori pe fiecare solă în parte, la

tru realizarea producțiilor mari pe 
care ne-am propus să le obținem".

Am străbătut o parte din tarlalele 
cooperativei agricole, unde se aflau 
în ziua respectivă peste 600 de oa
meni. Culturile se prezintă bine, vi
guroase. Se efectua intens cea de-a 
doua prașilă manuală la porumb. Pe 
unele parcele, două formații de coo
peratori trecuseră la executarea 
celei de-a treia prașile manuale. Atit 
cooperatorii, cit și mecanizatorii cu

nosc bine, pe fiecare cultură în parte, 
densitatea care trebuie asigurată. Mai 
reținem și faptul că în ansamblul 
acțiunilor politico-educative tot mai 
complexe și diversificate se pune 
mai ales acum un accent tot mai 
mare pe explicarea necesității de a 
se respecta întocmai indicațiile spe
cialiștilor în ceea ce privește den
sitatea culturilor. Se organizează 
discuții pe formații și ferme, se fac 
o serie de calcule convingătoare pen
tru a se demonstra cît se poate cîști- 
ga sau pierde prin respectarea sau 
nerespectarea densității optime pe 
fiecare hectar.

La cooperativa agricolă din Salcia, 
împreună cu Floarea Marcu, ingine- 
rul-șef al unității, și Constantin Din
te, șeful secției mecanizare, ne oprim 
la marginea unei tarlale pe care se 
lucra de zor. De două zile, aici se 
trecuse intens la efectuarea celei 
de-a treia prașile manuale, la cultu
ra sfeclei de zahăr. „Fiecare meca
nizator și cooperator — ne spune Ion 
Neagoe, șef de fermă — știe exact 
că trebuie să asigurăm cel puțin 
100 000 plante recoltabile pe fiecare 
hectar". în fiecare zi, în cadrul for
mațiilor de lucru sînt popularizate 
cifre, grafice comparative, se de
monstrează cu o serie de calcule ce 
producții se pot obține în plus la 
hectar prin respectarea densității 
optime.

Și în alte unități în care am fost, 
cooperatorii și mecanizatorii, specia
liștii, care grăbesc cu fiecare oră exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor, urmăreau cu aceeași spo
rită răspundere și respectarea densi
tății optime la fiecare cultură prăși
toare, a celorlalte norme agrotehnice.

Constantin SIM1ON 
Virgiliu TĂTARU 
Corespondenții „Scinteii"

In primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, colectivul în
treprinderii de mașini-unelte și agregate din București este tot mai deplin 
angajat în vasta acțiune de înnoire și modernizare a producției, corespun
zător cerințelor beneficiarilor din țară și clienților de peste hotare. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor în acest domeniu, întregul colectiv acționează, ca un

singur om, sub directa îndrumare a organizației de partid. Iată — în ima
ginile fotocronicii noastre — cîțiva dintre lucrătorii fruntași ai acestei mari 
întreprinderi, bine cunoscuți pentru strădania lor privind realizarea sarcini
lor de plan, pentru execuția în bune condiții de calitate a mașinilor-unelte 
și agregatelor ; (de la stingă la dreapta) : soții Olga și Alexandru Olaru —

strungari, inginerul Octavian Maican și muncitorul electronist Mircea Gă- 
lan, lăcătușul Constantin Petrescu, maistrul Alexandru Bolocan și lăcătușul 
Constantin Ciocoteică, maistrul Constantin Neagu.

Foto : E. Dichiseanu

La Pașcani se află în construcție 
mai multe obiective industriale pre
văzute a se termina in actualul cin
cinal. Acestea se realizează cu 
scopul de a contribui la dezvoltarea 
industrială ,ă aCdstuî Vechi cShtrh 
muncitoresc. Ridicarea noilor obiec
tive a fost încredințată Trustului de 
construcții industriale din Iași, ai 
cărui lucrători au trecut cu toată 
seriozitatea și răspunderea la reali
zarea lor. Trustul

montarea grinzilor prefabricate pes
te fermele de la acoperiș. Dar, chiar 
în ziua vizitei noastre, după ce de
montaseră o macara dintr-o parte 
și au amplasat-o pe fluxul începe
rii montării .grjnzilpr,, ?s-au oprit, 
pentru că fernlăbr1 trimise’ife' tf 'în'- 
treprindere din Găești le lipseau 
niște buloane din oțel special ..pen
tru prinderea tiranților.

— Dacă am avea măcar 10—12 bu-

ficelor, toată documentația. Am în 
vedere documentația de la alimen
tarea cu apă, de la stația de epu
rare și alte obiective chiar din in
cinta întreprinderii. Orice întirziere 
a acestor docurheH^țiV,'p<5ittJ!"lWîlu- 
ența punerea în' 'fflncțimie, ’ tfiiar și 
parțială, a obiectivului — ne-a spus

-Jițg;:^Kihai 
îui.

Lăcătușii,, șeful.șantieru-
Dar, în afară de toate aceste greu-

ganiza lucrul in două schimburi cu 
utilajele grele. Mai grav e faptul că 
și lucrul intr-un schimb nu are ran
damentul scontat, deoarece oamenii 
desemnați să le exploateze nu de
pind de noi. Pleacă- și vin'pe șan
tiere cînd vor ei — ne-a spus și 
ing. M. Lăcătușu.

Pe șantierele din Pașcani- mai este 
o problemă spinoasă. Este vorba dă 
mijloacele de transport. Deficitul 

este de vreo 40 de

CONTRASTE----------
Cînd toți economisesc...

a înființat un 
șantier permanent 
la Pașcani — nr. 
7 — care a fost 
dat în seama a 
doi buni și ini
moși ingineri : 
Mihai Lăcătușu, 
șef de șantier, și 
Alexandru Lun- 
gu, inginer-șef. 
Lucrătorii acestui 
șantier au și în-

Cum răspund conducătorii trustului 
de construcții solicitărilor de pe șantiere ?

autocamioane și 
basculante, și atit 
cele din dotarea 
secției de utilaje a 
trustului, cît și ce
le închiriate de la 
I.T.A. nu se înca
drează în progra
mul șantierelor, 
îndeosebi mijloa
cele de transport 
ale I.T.A. sînt tri
mise pe șantier la

La oțelăria electrică 
din cadrul Combinatu
lui siderurgic Hune
doara lucrează oameni 
harnici ., si pricepuți.. 
Din .gjnidjpea* și hotărî- 
rea lor. colectivă au 
izvorît multe acțiuni, 
măsuri. inițiative pri
vitoare la perfecționa
rea și mai buna orga
nizare a produc
ției, la sporirea rodni
ciei muncii, la crește
rea eficienței întregii 
activități. Una dintre 
preocupări a fost re
ducerea cheltuielilor 
materiale, mai buna

gospodărire a materii
lor prime utilizate la 
elaborarea șarjelor. A- 
nalizînd mai atent po
sibilitățile în~ această 
pfivffiță'; ei aii reușit 
să diminueze canti
tatea. de crom' ce se* 
pierdea în zgura ce 
rezulta de la elabora
rea oțelului electric. 
Așa s-a născut iniția
tiva : „Fiecare echipă 
să recupereze lunar 
1 000 kg crom din de- 
șeurile înalt aliate". 
Inițiativa se aplică de 
către toate echipele de

la oțelăria electrică, 
obținindu-se rezultate 
notabile. Valoric, eco
nomiile de crom înre- 

" gistrate de la i îneepu- 
tîil anului, prin apli
carea acestei inițiative 
gospodărești, se ci
frează la peste o ju
mătate de milion lei. 
Pină la sfîrșitul anu
lui ei și-au propus să 
atingă milionul. Sînt 
economii dip... de
șeuri. obținute prin e- 
fortul de gindire și 
spiritul de buni gospo
dari al oțelarilor.

Cioburi pisate din geamuri armate
ceput construcția
unei întreprinderi a industriei ali
mentare. a unei fabrici de oxigen, a 
unei centrale termice pentru întrea
ga platformă industrială pășcănea- 
nă, precum și a unei stații trafo. 
Construcția unei alte întreprinderi 
a industriei ușoare a fost încredin
țată șantierului nr. 6 din Suceava,, 
aparținînd tot de trustul ieșean, 
care, de asemenea, a deschis un lot 
în Pașcani, condus de ing. Mitlohner 
Carol.

Am vizitat recent aceste șantiere 
și am constatat că atit lucrătorii șan
tierului 7, cit și cei de la lotul suce
vean sînt harnici și pricepuți și, 
zilnic, se străduiesc să se achite cît 
mai bine de sarcinile ce le 
au. De pildă, la întreprinderea de 
industrie alimentară s-a trecut acum 
la turnarea stîlpilor de rezistență și 
montarea fermelor metalice. Con
structorii s-au grăbit să înceapă și

căți buloane n-am întrerupe lucrul. 
Pentru aceasta sînt nevoit să merg 
personal la Iași, să caut și să îm
prumut cîteva din aceste șuruburi 
de la celelalte șantiere ale trustu
lui — ne-a spus maistrul Nicolae 
Petrov.

— De ce nu telefonați la trust să 
facă această operație cineva de la 
serviciul de aprovizionare tehnico- 
materială ?

— N-am avea nici o șansă. Tova
rășii de la aprovizionarea trustului 
nu lucrează cu noi în amănunt. Așa 
că plec eu să găsesc și să îm
prumut buloariele. Dacă trustul ar 
trata cu întreprinderea ’ furnizoare 
să ne vină ritmic toate piesele ar 
fi bine.

— Am fi foarte bucuroși dacă 
trustul ar insista mai mult la be
neficiari și aceștia la proiectanți să 
rie pună la dispoziție, conform gra-

tăți, interlocutorul ne-a mai spus că 
multă bătaie de cap dau constructo
rilor anumite deficiențe rămase incă 
din perioada organizării de șantier, 
sau, mai bine zis, din cauză că această 
organizare incă nu s-a încheiat. Este 
vorba de faptul că betonierele, deși 
sînt de mare capacitate, nu reușesc 
să aprovizioneze ritgiic șantierele cu 
betoane. La fel, din cele 4 automes- 
tecătoare, cel puțin una pe zi nu lu
crează deloc. Iar de la stația de uti
laje și transporturi a trustului se 
deplasează destul de greu specialiș
tii să înlăture aceste defecțiuni. Mai 
mult, nici situația altor utilaje gre
le nu este definitiv pusă la punct. 
Ing. Nicolae Țăranu, directorul sta
ției, tărăgănează fără motive înfiin
țarea unui punct stabil la Pașcani, 
necesar rezolvării operative a unor 
eventuale defecțiuni la utilaje.

— Din această cauză nu putem or-

întîmplare, nici
odată toate la ora de începere a pro
gramului. Pentru remedierea situa
ției s-a propus înființarea unei co
loane permanente I.T.A. pentru șan
tier. Conducerea Autobazei Pașcani a 
promis că\va lua măsuri, dar nu se 
ține de cuvînt.

Acestea sînt probleme pe care 
Trustul de construcții industriale 
Iași poate și trebuie să le rezol
ve cît mai operativ. Conducerea 
trustului a și promis acest lucru, 
dar ceva concret n-a întreprins încă. 
Se impune pusă în practică și pen
tru platforma din Pașcani acea me
todă a răspunderii personale a unui 
tovarăș din conducerea trustului, așa 
cum s-a hotărît și pentru dirijarea 
șantierelor din Huși, despre care 
ziarul nostru a scris recent.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii*

După frumoasele 
ambalaje în care fur
nizorii expediază gea
murile armate desti
nate luminatoarelor și 
ferestrelor halelor in
dustriale s-ar zice că 
aceștia nu urmăresc 
altceva decît să facă o 
plăcută surpriză con
structorilor. în unele 
cazuri însă surpriza 
nu se dovedește toc
mai plăcută. Construc
torii constată, după 
desfacerea frumoaselor 
ambalaje, că s-au a- 
provizionat cu impor
tante cantități de gea
muri armate sub for

mă de... cioburi. A cui 
e vina ? De obicei, e 
greu de stabilit. Și 
nici nu se prea stră
duiește cineva să dez
lege misterul. Reținem 
însă ce spun „părțile". • 
Producătorii — între
prinderile din Tîrnă- 
veni, Mediaș sau Bu
zău — afirmă că gea
murile au fost livrate 
întregi. Cei care le 
transportă spun că 
s-au purtat cu deose
bită gingășie. Iar con
structorii — cum este 
cazul celor de la Trus
tul de construcții in

dustriale din Constan
ța, care ne-au semna
lat această situație — 
stau pe loc cu unele 
lucrări din cauza lip
sei geamurilor... în
tregi. Ce-i de făcut 7 
Geamurile să fie li
vrate împreună cu o 
soluție de lipit cio
buri ? Nicidecum ! Cel 
mai bine ar fi ca toți 
cei aflați pe această 
linie tehnologică „sui- 
generis" de fabricat 
cioburi să fie... tratați 
cu o soluție care să 
le întărească răspun
derea.
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Din inițiativa organelor locale de 

partid și agricole, cu patru ani în 
urmă, în județul Bihor a început o 
vastă acțiune de redresare economică 
a cooperativelor agricole slab dez
voltate. Conceput prin aplicarea eșa
lonată a unui complex de măsuri or
ganizatorice și tehnice, programul 
județean elaborat in acest scop și-a 
propus ca prim obiectiv revitalizarea 
economică a unui număr de 13 coo
perative cu o situație financiară ce 
presupune măsuri de acțiune apro
fundate, urmînd ca pînă la finele 
anului 1980 să fie pusă pe baze eco
nomice noi și activitatea altor coo
perative agricole insuficient dezvol
tate. Cum se desfășoară acest pro
ces ? Care sînt rezultatele obținute 
pină acum ?

în cadrul unei plenare a comitetu
lui județean de partid, care a avut loc 
la sfîrșitul lunii aprilie, a fost făcut 
un prim bilanț al realizărilor obți
nute. La ședință au fost invitați pre
ședinții și specialiștii din cooperati
vele agricole cuprinse în programul 
de redresare, cărora, cu fapte și date 
comparative, li s-au prezentat reali
zările obținute în cele 13 unități pre
văzute a-și îmbogăți situația eco- 
nomico-financiară pînă la sfîrșitul 
anului 1975. Producția agricolă a 
crescut într-un ritm mediu anual de 
circa 16 la sută — ritm ce depășește 
de peste cinci ori pe cel înregistrat 
în perioada 1966—1970. La cereale, 
comparativ cu unitățile vecine, s-a 
obținut în medie cu 1 500—2 000 kg 
mai mult la hectar. Realizările cele 
mai bune s-au obținut la cultura po
rumbului, recolta medie la hectar 
fiind de aproape patru ori mai mare. 
De asemenea, s-au înregistrat creș
teri însemnate la producția de plante 
tehnice, legume și furaje, la unele 
culturi — in pentru ulei, cinepă, tri
foi și lucernă — nivelul producțiilor 
depășind de 3 pînă la 6 ori pe cel 
realizat pină în 1971. Sînt rezul
tate care atestă cu putere posibi
litățile mari de creștere a recolte
lor pînă și pe cele mai slabe pă- 
mînturi, cum sînt cele de la poalele

Codrului, Pădurii Craiului, Vlădeni 
sau Plopiș. Merită subliniat cu deose
bire faptul că, pe baza creșterii pro
ducției, în aceeași perioadă venitu
rile cooperatorilor au crescut, în me
die, cu 72 la sută. Din rindul aces
tor unități se detașează cooperativa 
agricolă din Calacea, care, prin mo
dul de organizare a muncii. prin pro
ducțiile mari pe care le obține și ni-

derea plantelor tehnice cu venituri 
mari la hectar să ajungă la 30 la 
sută. Bineînțeles, 60 la sută din 
suprafața arabilă este însă destinată 
culturilor cerealiere, dar într-o altă 
structură față de trecut. Caracteristic 
deci procesului de consolidare este 
tocmai menținerea și chiar creșterea 
în unele unități a ponderii cereale
lor în ansamblul culturilor și în-

tar. Dar adevăratul potențial al aces
tor pămînturi a fost pus în valoare 
pe una din solele cooperativei agri
cole din Buntești, unde în mod cu
rent se obțin peste 8 000 kg porumb 
boabe la hectar. Desigur, pentru 
aducerea Ia viață a acestor pămin- 
turi a fost nevoie și de anumite in
vestiții, cea mai mare parte prove
nite din creditele acordate de stat în

ții solului constituie o altă direcție 
în care s-a acționat pentru creșterea 
producției agricole. Trecerea, la noile 
tehnologii de cultivare a acestor tere
nuri prin aplicarea de amendamente 
calcaroase, adîncirea treptată a stra
tului arabil, executarea unor lucrări 
de scarificare, administrarea de în
grășăminte chimice între 300—750 kg 
la hectar, nu numai că au dus la du-

ÎN JUDEȚUL BIHOR, O ACȚIUNE COMPLEXĂ ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

Consolidarea economică 
a cooperativelor slab dezvoltate

velul retribuirii, constituie astăzi un 
etalon pentru toate unitățile agricole 
din județ.

Raportîndu-ne la această realitate, 
pe bună dreptate se pune între
barea : ce anume a stat la baza unui 
asemenea salt calitativ ? Direcțiile 
în care s-a acționat sînt multiple. Pe 
primul plan se află o mai rațională 
repartizare a culturilor și animale
lor, care are la bază rezultatele cu
prinse, în programul de organizare a 
teritoriului și zonarea producției, în
tocmit cu 4 ani în urmă de către or
ganele agricole județene în colabo
rare cu Academia de științe agricole 
și direcția de resort din Ministerul 
Agiculturii. Aceasta a făcut posibilă 
stabilirea, pentru fiecare unitate, a 
unui profil de producție în care pon-

deosebi a porumbului, plantă care 
reprezintă astăzi cultura de bază în 
aceste cooperative.

Pornind de la înțelegerea justă a 
rolului pe care îl au chimizarea, 
noile soiuri, mecanizarea și tehnolo
giile moderne de producție în spo
rirea producției, acțiunea de redresa
re a fost concepută nu ca ceva de 
moment, ci ca un proces continuu și 
de durată, care într-o perioadă rela
tiv scurtă să pună în aceste unități 
bazele unei agriculturi intensive, mo
derne, de mare randament și eficien
ță economică. S-a demonstrat, și este 
un merit deosebit al specialiștilor 
direcției agricole, că pe podzolurile 
de la Vadul Crișului, Beiuș sau Rieni 
se pot obține producții medii între 
3 000—5 100 kg porumb boabe la hec-

condiții deosebit de avantajoase. 
Prețul de cost pe tonă la nivelul ce
lor mai bune cooperative agricole 
din județ, venitul net la hectar între 
1 500—2 000 lei demonstrează însă pe 
deplin eficiența acestor investiții, 
atestă cu pregnanță realismul pro
gramului de consolidare economică 
întocmit aici.. La grîu, deși, deocam
dată, venitul net la hectar este sub 
300 lei, dar unde sporul de producție 
este de aproape 2,5 ori mai mare 
față de 1971 și față de cît se obține 
în unitățile vecine, menținerea aces
tei culturi într-o pondere care să 
asigure cel puțin nevoile proprii ale 
comunelor respective este pe deplin 
justificată.

Extinderea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare și de ridicare a fertilită-

blarea și chiar triplarea producțiilor 
culturilor tradiționale, dar a făcut 
posibilă extinderea suprafețelor cu 
porumb și grîu, trecerea la un profil 
cerealier. Aplicîndu-se anual amen
damente pe aproape 8 000 hectare, s-a 
ajuns ca pînă în prezent să se îm
bunătățească peste 80 la sută din te
renurile acide deținute de cooperati
vele agricole cuprinse în prima etapă 
de redresare și aproape 24 la sută 
din terenurile celorlalte unități. Un 
aport deosebit în cadrul acțiunii de 
fertilizare l-au adus cooperatorii care, 
pe baza angajamentelor încheiate cu 
conducerile cooperativelor agricole, 
au fertilizat cu gunoi din gospodăriile 
proprii peste 65 la sută din totalul 
suprafeței agricole. A contribuit la 
aceasta și sistemul de cointeresare

aplicat aici, în baza căruia membrii 
cooperatori au beneficiat, în primul 
an, de 50 la sută din producția su
plimentară obținută pe suprafața fer
tilizată de ei.

Cooperarea și întrajutorarea între 
unitățile agricole, concentrarea pro
ducției zootehnice, patronajul unor 
întreprinderi industriale constituie 
tot atîtea pîrghii prin care se acțio
nează pentru sporirea producției în 
aceste unități. Esențialul însă îl 
constituie efortul propriu al membri
lor cooperatori. Putem vorbi astăzi 
despre rodnicia dealurilor Beiușului, 
Borodului sau de la poalele Pădurii 
Craiului, de înlăturarea deosebirilor 
destul de mari în ce privește dez
voltarea economică dintre unitățile 
aflate aici și cele din Cîmpia de Vest, 
pentru că aici s-au găsit oameni 
harnici, cu idei și inițiative valo
roase, care au reușit să schimbe o 
mentalitate, redînd pretutindeni în
crederea în forțele omului de a smul
ge pămintului cit mai multe roade. 
Pentru cel ce vizitează în aceste zile 
ogoarele cooperatorilor din Beiuș, 
Rieni, Buntești, Aștileu, Vadu-Cri- 
șului, Lunca sau ale celor din Chi- 
jic, Viișoara, Miheleu, Boianu — ca 
să amintim doar o parte din unități
le redresate sau în curs de redresare 
— spiritul de ordine și disciplină în 
care se desfășoară aici munca, sta
diul de vegetație și întreținere a cul
turilor vorbesc de la sine de schim
bările radicale ce au avut loc în do
meniul organizării muncii, al tehno
logiilor de producție și, mai ales, 
în modul de muncă al oamenilor. 
Ele reprezintă în același timp o ga
ranție că procesul început aici nu 
numai că va duce la dispariția de
finitivă a noțiunii de cooperative 
slab dezvoltate, dar într-un viitor 
apropiat din rindul acestora se vor 
ridica unități la nivelul celor din 
Salonta, Valea lui Mihai, Săcuieni, 
Diosig sau Mădăraș.

Iosif POP 
Dumitru GAȚA

Să promovăm 
stăruitor 

inițiativele 
valoroase

(Urmare din pag. I)
miei impune desfășurarea pe un 
front larg, cuprinzător, a acțiuni
lor de perfecționare calitativă a în
tregii activități economice, de ridi
care necontenită a eficienței, de 
fructificare la maximum a resurselor 
productive, a gîndirii și creației teh
nice proprii în fiecare unitate, la fie
care loc de muncă.

Rezultatele fructuoase obținute o- 
feră suficiente argumente care subli
niază cerința majoră a cunoașterii șl 
generalizării operative a tot ceea ce 
este nou in creația tehnică pro
prie, a inițiativelor de valoare, 
a experienței înaintate în produc
ție. Așa se fructifică unul dintre 
marile avantaje ale orînduirii noas
tre socialiste — libera circulație a 
experienței pozitive, posibilitatea o- 
biectivă a cunoașterii și însușirii de 
către fiecare colectiv a metodelor și 
inițiativelor valoroase în producție. 
Așa se asigură o largă mobilizare a 
oamenilor muncii pentru realizarea 
planului și a angajamentelor, știut 
fiind că inițiativele in întrecere în
trețin emulația muncii rodnice, o 
dezvoltă în folosul producției, al e- 
conomiei naționale.

Iată de ce cunoașterea, preluarea 
și generalizarea inițiativelor valo
roase în întrecere reprezintă o ce
rință de mare actualitate, impunin- 
du-se pentru aceasta acțiuni con
crete din partea organizațiilor de 
partid și a sindicatelor, atit pe plan 
organizatoric, cit și pe plan politico- 
educativ, de influențare a conștiinței 
oamenilor muncii. în acest sens, tre
buie să se aibă în vedere că iniția
tivele muncitorești pun în evidență 
o experiență deosebită într-un do
meniu sau altul, că ele constituie un 
avanpost autentic al bunei organi
zări, un important cîștig pentru ac
tivitatea productivă dintr-o între
prindere, dintr-un sector, o subra- 
mură sau chiar ramură ale econo
miei. Un cîștig care trebuie fructifi
cat la maximum, pe scară largă. 
Efectele incontestabile afirmate în 
practică — ale unei inițiative sau 
experiențe — nu pot rămîne izolate. 
Mai cu seamă cînd este vorba de 
acele inițiative care vizează realiza
rea unor însemnate sporuri de pro
ducție fizică, de productivitate a 
muncii, buna gospodărire a materii
lor prime, materialelor, energiei și 
combustibilului, diminuarea impor
turilor prin punerea în valoare a 
resurselor și inteligenței muncitori
lor și specialiștilor noștri — sarcini 
economice majore subliniate de se
cretarul general al partidului la re
centa Consfătuire de lucru de Ia C.C. 
al P.C.R. în actuala structură or
ganizatorică a economiei — cînd 
există centrale industriale puter
nice care includ, în unele ca
zuri, toate întreprinderile dintr-o 
subramură — cunoașterea și genera- 
Nzafear itllțiattvelor;- *• a experfetîțelor 
ăvanSatf, ‘trebilfe'’să'devină un obiec
tiv permanent al muncii de condu
cere, al activității organizațiilor de 
partid, a comitetelor sindicatului.

Generalizarea inițiativelor valoroa
se trebuie să urmărească atingerea 
unor țeluri economice precise — în
deplinirea și depășirea planului, a 
angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă ș.a. — să asigure o 
largă participare a oamenilor mun
cii la realizarea obiectivelor propuse, 
să cultive o atitudine înaintată față 
de muncă, față de avutul obștesc. A 
promova o inițiativă înseamnă, îna
inte de toate, a însuși creator ele
mentele esențiale, tehnice și organi
zatorice ale acesteia, a cunoaște, 
pînă în cele mai mici amănunte, 
„secretele" ce au dus la obținerea 
succesului în alte întreprinderi, a 
curma cu energie risipa sub orice 
formă s-ar manifesta — de timp, de 
materii prime și materiale — a în
trona un riguros spirit gospodăresc.

Există în întreprinderi cabinete 
tehnice, stații de radioficare, clu
buri ; se țin ședințe de producție, se 
desfășoară cursuri de perfecționare 
profesională. Prin toate aceste for
me și mijloace trebuie să pătrundă 
și să se generalizeze in fiecare uni
tate inițiativa înaintată, experiența 
bunului gospodar. Iar in fruntea 
tuturor acțiunilor, promotorii și 
susținătorii inițiativelor valoroase, 
ai noului, trebuie să fie comuniștii 
— aceasta fiind o cerință Înscrisă ca 
o normă fundamentală in Codul etic, 
o îndatorire politică importantă su
bliniată din nou la Congresul edu
cației politice și al dulturii socialiste. 
Mult se poate cîștiga în slujba ideii 
generalizării inițiativelor valoroase, 
prin schimbul de experiență. Nu un 
schimb de experiență festivist, făcut 
la întîmplare, ci unul bine organizat, 
metodic și sistematic. La școala ex
perienței înaintate trebuie să se asi
gure o rodnică confruntare de pă
reri între autorii unei inițiative sau 
cei care au obținut rezultate deose
bite și cei direct interesați în cu
noașterea surselor bunelor realizări. 
Este un domeniu în care se cere mai 
multă investiție de inițiativă și 
spirit organizatoric și din partea or
ganelor locale ale sindicatelor și 
uniunilor sindicale pe ramură.

Trăim o perioadă de puternic 
avînt în economie, generat de isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului și, de aceea, este 
necesar ca în fiecare întreprindere, 
în fiecare județ, în fiecare ramură 
a economiei să promovăm și să răs- 
pîndim larg inițiativele și experien
țele înaintate care s-au cristalizat în 
focul întrecerii. Se cuvine, așadar, să 
asigurăm pretutindeni un cadru pri
elnic circulației inițiativelor, experi
ențelor valoroase afirmate în produc
ție, să participăm activ la promova
rea noului, să ridicăm parametrii 
inițiativelor la nivelul sarcinilor ac
tuale trasate de partid pentru dez
voltarea economico-socială a țării.

însemnate economii 
de metal

Unitățile Centralei industriale de 
mașini și aparataj electric, din Craio
va, au realizat, de la începutul anu
lui, o economie de metal echivalentă 
cu necesarul pentru producerea a 
430 de posturi de transformare de 
capacitate medie. Cele mai impor
tante succese in acest domeniu au 
fost înregistrate de întreprinderea 
„Electrobanat" din Timișoara, unde 
consumurile specifice au fost reduse 
cu mult sub nivelul prevăzut de nor
me, și la „Electroputere" din Craio
va, unde cantitatea de metal econo
misit poate servi la construcția gene
ratoarelor electrice pentru 20 de lo
comotive diesel-electrice. (Agerpreft,
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O deosebită importantă se 
acordă în strălucita expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia recentul con
gres al spiritualității româ
nești legării strinse a șco
lii de munca productivă. în 
acest sens, se arată in ex
punere, „trebuie să fie dez
voltate in rindul tinerilor 
respectul și pasiunea pen
tru munca concretă, produ
cătoare de valori materiale. 
In același timp trebuie să 
crească rolul educativ al 
școlii, contribuția ei la cul
tivarea în rindul tineretu
lui a Înaltelor trăsături 
morale ale omului nou, con
structor al socialismului**.

O asemenea Înaltă valoa
re morală este însuși cultul 
muncii. Istoria umanității 
ne oferă exemple convingă
toare, demne de urmat de 
către tinăra generație, clnd 
munca perseverentă a dus 
la succese remarcabile, iar 
rezultatele ei au intrat in 
fondul de aur al omenirii. 
Se cunoaște, de exemplu, 
faptul că marelui matema
tician.. fizician și astronom 
englez Isaac Newton i*au 
trebuit 16 ani de muncă 
tenace pină a reușit să ela
boreze și să formuleze de
finitiv teoria sa asupra ac
țiunii legilor gravitației. 
Despre Leonardo da Vinci 
se citează adesea, în lucră
rile de istoria artelor, fap
tul că a făcut circa 3 000 de 
schițe pînă a reușit să rea
lizeze la perfecțiune o figu
ră ce urma să intre in 
structura uneia dintre com
pozițiile sale.

Sînt exemple care ne în
deamnă la utile meditații 
în legătură cu efortul crea
tor, mai cu seamă in con
dițiile orînduirii noastre 
socialiste, cind munca și-a 
schimbat fundamental sta
tutul si funcționalitățile, 
prin desființarea bazei ma
teriale și a condiții
lor exploatării omului de 
către om. Munca nu 
este numai principalul 
mijloc de existentă și un 
etalon de valori materiale, 
ci și etalonul valorii mo
rale. Aplicind în mod crea
tor învățătura marxist-le- 
ninistă despre rolul muncii 
în dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a personali
tății umane, partidul nos

tru a indicat școlii.' orga
nizațiilor de copii si tine
ret, tuturor factorilor răs
punzători de educarea co
munistă și formarea revo
luționară a omului zilelor 
noastre, calea de urmat 
în direcția pregătirii pen
tru muncă, pentru o via
ță demnă. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la Confe
rința Națională a P.C.R. din 
iulie 1972 : „...este necesar 
să se organizeze astfel pro
cesul de învătămlnt incit la

riale determină unele mu
tații semnificative in con
știința acestora, formîn- 
du-le o atitudine nouă față 
de muncă și societate, con
tribuind la orientarea lor 
realistă in alegerea viitoa
rei meserii.

In procesul istoric a! 
construcției socialiste din 
tara noastră și în condițiile 
revoluției tehnico-științifice 
contemporane a fost, re
considerat și înțelesul no
țiunii de cultură generală, 
in sensul că acesta inte
grează și cunoștințele ști-

unităților economice — 
prin patronare •— la asigu
rarea condițiilor materiale 
și didactice necesare ini
țierii profesionale a elevi
lor, cu privire la integra
rea Învățăm! ritului supe
rior cu cercetarea și pro
ducția etc. La această acțiu
ne de patronare participă în 
prezent peste 8 000 de uni
tăți industriale și agricole, 
cu concursul cărora *u fost 
înființate pe întreg teritoriul 
țării peste 14 000 de atelie
re de diferite profile. Șco
lile din mediul sătesc dis-

Munca școlii— 
școală a muncii
------------------- de prof. dr. Petre BĂRBULESCU --------------------

terminarea fiecărei etape 
— școala de 10 ani, liceul — 
tlnărul să capete asemenea 
cunoștințe care să-i dea po
sibilitatea ca, in cazul clnd 
nu își continuă studiile in 
învățămintul superior, să 
se poată integra intr-o aoti- 
vitate practică, utilă socie
tății**.

O măsură hotărltoare 
pentru viitorul scolii ro
mânești a fost aceea a tre
cerii — începind din anul 
1971 — la înfăptuirea unei 
legături organice între in- 
vățămint și practica con
strucției socialiste din țara 
noastră, între învățămlnt, 
cercetare și producție. 
Această nouă orientare a 
învățămintului spre prac
tică, spre producție si via
ță a dus la stabilirea unor 
relații de strinsă colabora
re intre școală șl întreprin
deri, relații care au Impli
cații nu numai de ordin e- 
conomic, ci șl, mai ales, de 
ordin educativ. Contactul 
elevilor cu producția, cu 
făuritorii bunurilor mate-

fntifioe și tehnice cu carac
ter aplicativ, precum și de
prinderile de muncă. !a sta
tutul elevilor și studenților 
din țara noastră s-a produs 
o schimbare esențială prin 
participarea lor nemijlocită 
la producție, la activitatea 
socială utilă. Ei au devenit 
din „în întregime consu
matori de bunuri si servi
cii" parțial „producători** 
de bunuri materiale șl de 
servicii sociale și culturale. 
Școala le cultivă elevilor și 
studenților conștiința par
ticipării la activitatea În
tregului popor de edificare 
a socialismului, îi familia
rizează cu exigența muncii 
instituționalizate, li educă 
In spiritul atitudinii noi, 
socialiste, fată de proprie
tatea obștească.

Pregătirea tehnico-pro- 
ductivă a elevilor și stu
denților a căpătat noi di
mensiuni prin hotăririle 
luate în decursul anilor 
1973—1976 de către C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Mi
niștri privind participarea

pun. pe lingă atellerele- 
școală, de circa 5 000 loturi 
agrioole și peste 1 400 co
operative agricole didactice.

Este cu totul semnificativ 
faptul că, in ultimii ani. se 
produce o grupare a ate
lierelor in unități de pro
ducție interșcolare, apro
piate de structura și func- 
tionalitățile unor microîn- 
treprinderi. Un alt aspect 
care merită a fi subliniat 
este acela că în tot mai 
multe școli se extinde par
ticiparea nemijlocită a ele
vilor la procesul de pro
ducție. Aceste școli au ieșit 
din cadrul atelierului pro
priu și, pe bază de con
tracte și conivenții, asigură 
— prin munca elevilor — 
realizarea unor repere din 
producția întreprinderilor 
respective.

Sint numai clteva exem
ple ilustrind Înțeleaptă po
litică a partidului, concreti
zarea ei în școală. Dar, în 
lumina recentului Congres 
al educației politice și al

culturii socialiste, al exi
gențelor formulate in expu
nerea secretarului general 
al partidului, sîntem datori 
să privim cu mai mult spi
rit autocritic și critic ac
tivitatea noastră. în aceas
tă ordine de idei socotesc 
utile următoarele cîteva ob
servații. Bunăoară, partici
parea tuturor profesorilor 
la pregătirea pentru muncă 
a tineretului școlar este, 
într-o oarecare măsură, încă 
un deziderat. Conducerile 
unor școli lasă adesea numai 
pe seama maiștrilor-in- 
structori întreaga sarcină de 
pregătire a tineretului pen
tru muncă. O direcție în care 
șooala a valorificat încă 
în mică măsură potenția
lul creativ al profesorilor 
de diferite specialități și al 
elevilor este aceea a auto- 
dotăril prin realizarea de 
mijloace moderne de învă- 
țămint. De asemenea, dat 
fiind ritmul mereu accele
rat de dortare a școlilor cu 
utilaje și aparatură moder
nă, se impune o mare aten
ție ia adoptarea tuturor 
măsurilor de protecție a 
muncii, ia asigurarea unui 
climat de muncă în con
cordantă cu cerințele er- 
gonomice.

Experiența pozitivă acu
mulată in multe unități 
de invățămint atestă că ac
tivitatea tehnico-producti- 
vă desfășurată de către 
elevi și siudenți în aleile- 
rul-școală, în întreprinderi 
și pe ogoare, activitatea so- 
cial-utilă in ansamblul ei 
oferă largi posibilități de 
afirmare a tineretului, de 
educare a acestuia in spi
ritul muncii. Se impune să 
recunoaștem Insă că latu
ra educativă a muncii pro
ductive este Încă neglijată 
în multe școli, atît de către 
conducerea acestora, de 
organizațiile de copii și ti
neret, cit și de unit profe
sori, Se cere ca, in proce
sai complex de educare a 
elevilor și studenților in 
spiritul muncii, șooala și u- 
niversitatea să urmărească 
cu mai multă perseverentă 
obiectivele educative majo
re formulate de societatea 
noastră socialistă in plin 
progres.

cinema

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Cazul Enăchescu — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclul „Ano
timpuri, ritmuri, (0001114(1**. I,a 
bemol major și fa minor. Audi
ție comentată de George Bălan 
— 19.
Or Opera Română : Hamlet — 1».
• Teatrul de operetă : Victoria 
șl-al ei husar — 19,30,

«. Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30.
• Teatrul Giuleștl: Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical ,-,C, Tâ- 
nase" (sala Savoy) ; Revista eu 
paia(e — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : La 
ora H șl un sfert... concert — 
19,30.

Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești mindră 
tară — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — i«.
• Circul București : Circul pe 
ghea(ă. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.

tv
PROGRAMUL l

1.00 — Teleșcoală.
10,00 — Românie, nume scump — me

lodii populare.
10.25 — Film artistic: „Tatăl risipitor**
11,58 — Telex.
16,00 — Teleșcoală.
16,30 — Curs de limbă franceză.
17,00 — Telex.
17,05 — Scena — emisiune de actuali

tate teatrală.
17.25 — Pentru sănătatea dv.
17,35 — Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18,00 — Primăvara arădeană

18,35 — Teleglob : Itinerar bulgar.
18,55 — Tribuna TV.
19,20 — 1001 de seri.
19,30 — Telejurnal.
20,00 — Frumoasă țară, dulce Româ

nie. Program de cintece pa
triotice.

>0,15 — Reportaj T: „Promoția a 
X-a — nota 10".

20,40 — Seară de teatru. Ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre". „Cel 
ce rămîn mereu tineri" de 
I. D. Șerban.

>1,49 — Canzonissima ’70.
22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL î
20,00 — Film serial : 
21,23 — Telex.

„Slavă și fală*

21,30 — Spectacolul
21.J5 — Portativ. .’.76.

i .aaasto

lumii (XVIII)

Manifestări culturale 
in Valea Jiului

Sub genericul „Să înfăptuim hotă
ririle Congresului educației politice 
și al culturii socialiste**, luni după- 
amiază a început, în centrul minier 
Vulcan, o suită de manifestări po
litico-educative. Pe parcursul săptă- 
mînii vor fi organizate cu acest pri
lej, în întreprinderi și instituții, sim
pozioane, sesiuni de comunicări 
științifice, dezbateri, seri literare, 
expoziții, spectacole dedicate munci
torilor fruntași, alte activități cultu- 
ral-artistice și sportive.

Programul inaugural a avut loc la 
clubul sindicatelor din localitate, in 
prezența unui mare număr de mi
neri și alți oameni ai muncii.

La Muzeul 
Țării Oașului

La Muzeul Tării Oașului din Ne
grești s-a inaugurat secția de Istorie 
veche. Sint prezentate unelte de uz 
casnic și gospodăresc, precum și alte 
obiecte care atestă continuitatea 
populației autohtone in această parte 
a țării din cele mai vechi timpuri. 
Se află aici, printre altele, exponate 
recent descoperite pe șantierele ar
heologice ale așezărilor dacilor liberi 
de la Orașu Nou. Dezvoltlnd această 
inițiativă, cercetătorii muzeului in
tenționează să extindă secția prin 
prezentarea evoluției Tării Oașului 
pină în zilele noastre.

(Urinare din pag. I)
liționale, pe care le sus
ține și literatura — toate 
speciile literaturii — cu 
mijloacele ei particulare.

Analizind etapele înfăp
tuirii revoluției culturale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a numit printre motivele 
unor neimpliniri ale cri
ticii literar-artistiee șl 
faptul că „ea nu a acordat 
atenția necesară probleme
lor teoretice de bază ale 
esteticii marxiste, ale rea
lismului revoluționar in 
artă". O observație esen
țială și pentru criticii pro- 
priu-ziși și pentru esteti
cieni. Pentru critici, deoa
rece se cuvine ea ei să-și 
perfecționeze continuu in
strumentația teoretică, ar
mătura filozofică, ideolo
gică, estetică a analizelor 
întreprinse — temei și 
cadru in afara cărora aces
te analize nu beneficiază 
de o superioară obiectivi
tate, militantă in substan
ța ei. Pentru esteticieni, 
întrucit ei nu iși pot des
fășura cu eficientă între
prinderile sintetizatoare 
fără a se bizui continuu pe 
activitatea unor comenta
tori mai apropiați de ope
rele individuale și mai cu 
seamă pe chiar- viața ne
mijlocită a acestor opere.

Sudura organică dintre 
teorie și practică este o 
cerință de căpetenie a 
congresului. Pentru criti
cii și teoreticienii litera
turii și artei, ea înseamnă

nu numai accentuarea in
teracțiunilor cu practica 
respectivelor genuri și spe
cii artistice, dar mai cu 
seamă a relațiilor reciproc 
fertilizatoare cu cele mai 
diverse domenii ale cul
turii și ideologiei in an
samblul lor. însăți denu
mirea congresului suge
rează inseparabilitatea cul
turii socialiste de educația

ale raportărilor tentice. ne vom opune cunoastre, 
noastre față de o realitate 
de fapt realizată, față de un 
model neîncetat modelat. 
Congresul a jalonat în 
esență, alături de nume
roase alte configurări pro
gramatice, un adevărat 
program estetic al desăvâr
șirilor noastre corelate, în 
care educarea estetică e 
patronată — în chip dia

•- Instanța amînA pronunțarea : 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, EFORIE — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Am avut 32 de nume : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,43: 16; 18,15; 
20,30.
• Marile speranțe : PATRIA — 9; 
J1.45; 14,30; 17,15; 20. LUCEAFĂ
RUL — 8.30; 11; 13,30; 18,30; 21, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, 
PATINOARUL „23 AUGUST” — 
20,15.
•* Operațiunea „Monstrul44 ; CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30; 
17; 18,30; 20,15.
• Misiune primejdioasă : LUMI
NA — 9; 11,15; 1X30; 15,45; 18; 20.
•> Prima pagină : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 616) — 
17,13; (617) — 20,15, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,16; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20. GRADINA 
CAPITOL — 20.15.
• Steaua fericirii captive : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Prietenii mei, elefanții : BUCU
REȘTI — 9; 12,15; 16,15; 19.30, la 
grădină — 20,15, FEROVIAR — 9; 
12,30; 16; 19.30, MELODIA — 9; 
12,15; 16; 19,15, GLORIA — 9;
12,15; 15,45; 19, GRADINA TITAN
— 20,15.

Doctorul Iudym : EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Vinzătorul de baloane : GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 
20,15. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Cel alb, cel galben, cel negru :
CASA FILMULUI — 10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,13. MIORIȚA — 9; 11.15: 
13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS —
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, la 
grădină — 20,30.
• Respirație liberă: DACIA — 9;
11,15; 13,30; 13,45; 18,15; 20,30.
• Doi oameni In oraș : BUZEȘTI
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,15.
VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 15.45;
18; 20,15.
• Neamul Șolmăreștllor : BUCEGI
— 15; 17,45, la grădină — 20,15.
• Zorro: LIRA — 13,30; 17; 19,30, 
la grădină — 20.
• Viață personală : UNIREA — 16;
18, la grădină — 20.
• Timpul șterge totul : DRUMUL 
SĂRII — 13,30; 18; 20,15.
• Secretul Iui Buddhas FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Frați de cruce : GIULEȘTI — 
15,30; 17,43; 20.
• Astă-seară se va termina totul
— 14,15, Bolile copilăriei — 16,15, 
Blestemății — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).

Fratele riieu are un frate for
midabil : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20, ARTA — 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 20,30.
• Mere roș» : PACEA — 16; 18;
20.
• Mușchetarul romăn : CRÎNGAȘI
— 17.

La începutul timpurilor: POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Cursa : MOȘILOR — 15.30; 11» 
la grădină — 20,15.
• Teroare pe uliță : MUNCA — 
13,45; 18; 20.

De nicăieri spre nicăieri ; COS
MOS — 15,30; 18; 20.15.
• Mr. Majestyk s FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Intllnire la aeroport : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20.

Cantemir : VITAN — 15.30: 18, 
la grădină 20,13.
• îW tffagile niele mătuși s RA- r 
HOVA — 16; 18; 20.
• Sinrnrâtatex florilor i PROGBț> 
SUXJQEWM] 18; 20.
•* Cel trei mușchetari j GRĂDI
NA FESTIVAL — 20.

M ARX—ENGELS -LENIN:

Despre raportul național-internațional 
in revoluția si construcția socialistă

I 1

în Editura politici a apărut, in 
colecția biblioteca marxist-leninis- 
tă, lucrarea Marx—Engels—Lenin 
„Despre raportul național-inter- 
național in revoluția și construcția 
socialistă**.

Realizată sub egida Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Institutul de 
științe politice și de studiere a 
problemei naționale, lucrarea repre
zintă o culegere sintetică din ope
rele clasicilor marxism-leninismului 
cu privire la relația dialectică din
tre național și internațional în 
dezvoltarea istorică și, în mod spe
cial, în procesul construirii socia
lismului.

Materialele selectate acoperă o 
mare perioadă de timp, începind 
din anul 1845, cind a fost elaborată 
lucrarea „Sfinta familie", și pînă la 
sfîrșitul anului 1922, cind Lenin a 
încheiat lucrul la articolul intitulat 
„în legătură cu problema naționali
tăților sau a autonomizării".

Cititorul regăsește in volum fon
dul de idei elaborat de Marx, En
gels și Lenin cu privire la impor
tanta rolului pe care națiunea con
tinuă să-l îndeplinească în întreaga 
perioadă a făuririi noii orinduirt, 
necesitatea și însemnătatea asigu
rării independenței și a egalității 
în drepturi a națiunilor, ca premi
să esențială a realizării unei co
laborări trainice intre acestea, 
unitatea dialectică și strinsa inter
dependență: dintre interesele ria- 
ționale ale popoarelor și solldarita-

•
tea internațională, dintre patrio
tism și internaționalismul proletar, 
cerința ca in definirea conținutului 
internaționalismului să se porneas
că Întotdeauna de la relațiile con- 
cret-istorice ale epocii respective 
etc.

Este incontestabil că aceste ade
văruri fundamentale sint de o deo
sebită actualitate în condițiile în 
care, pe plan internațional, are loc 
manifestarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a trăi liber, 
de sine stătător, cind recunoașterea 
independentei naționale și a nece
sității respectării ei se afirmă drept 
un factor progresist deosebit de 
puternic al zilelor noastre, premisa 
fermă a solidarității internaționale 
în lupta împotriva politicii impe
rialiste, a afirmării unor relații noi. 
de deplină egalitate în drepturi în
tre toate statele.

Prefața volumului pune In lumi
nă consecvența marxist-leninistă a 
politicii partidului nostru privind 
raportul intre național și interna
țional, îmbinarea indisolubilă în 
activitatea sa a preocupărilor pen
tru înflorirea propriei națiuni, pen
tru independenta și suveranitatea 
patriei, cu activitatea consecventă 
pentru dezvoltarea solidarității in
ternaționaliste. a relațiilor cu toate 
țările socialiste și toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu toate 
forțele progresiste, democratice, 
antiimperialiste din lumea contem
porană.

CONSTANTIN 
DOBROGEANU - GHEREA i 

Opere complete vol. I

Umanismul 
revol ufionar

politică. La antipodul ori
căror „apolitisme**, părel
nice sau de-a dreptul 
mincinoase, cultura socia
listă are conștiința centră
rii ei hotărite pe fac
torul politic asumat în de
plinătatea lui. Angajarea 
politică este, în fond, nu
cleul oricărei opțiuni cul
turale, inclusiv literar-ar- 
tistice. Iar angajarea politi
că înseamnă, complemen
tar, angajarea filozofică, 
etică, estetică. Ultima, din 
„specială" tinde să se 
transforme treptat într-o 
esențială calitate a între
gii noastre existențe și 
conștiințe socialiste. Se în
mulțesc vertiginos Însem
nele estetice ale vieții

lectic — și de o continuă 
educare a fiecărui educa
tor in parte.

Dialogul angajat, mili
tant, partinic, propriu ma
terialismului dialectic și 
istoric, este magistrala 
dezvoltării noastre literar- 
artistiee. Dialogul în inte
riorul propriei noastre ac
tivități, spre a discerne va
lorile cu cit mai multă 
suplețe și precizie. Și dia
logul cu literaturile și ar
tele lumii, pentru a face 
din ce in ce mai cunoscute 
propriile noastre creații și 
pentru a cunoaște tot ce 
merită a fi cunoscut de pe 
alte meridiane. Străini 
monologărilor deșarte, des
chiși tuturor valorilor au-

intransigență oricărui trans
fer mimetic și import 
iresponsabil de inumanita- 
te și dezumanizare. Căci 
ele mai persistă în măsu
ra in care în lume mai 
persistă asuprirea și ex
ploatarea, inegalitatea și 
nedreptatea. Și în măsura 
în care sărăcia, subdez
voltarea și împilarea se 
trec cu vederea sau se jus
tifică.

Congresul ne-a demon
strat din nou că umanis
mul revoluționar este e- 
sența marxismului, esența 
întregii noastre strategii 
constructive. Comuniștii 
sint umaniști, sint umaniș
tii consecvenți ai acestui 
greu încercat secol și ai 
acestui ultim pătrar al său 
de-abia început. Ei iși 
ațintesc privirea asupra 
omului cutezător și asupra 
împlinirii lui, pe care o 
doresc de nici o opreliște 
stingherită și pe care se 
străduiesc din toate pute
rile s-o impulsioneze în 
această perspectivă istori
că. Așa vor proceda co
muniștii români, în temeiul 
propriului lor trecut, pre
zent și viitor. Afirmindu-și 
identitatea inconfundabilă 
și nefisurabilă.

Este o certitudine pe care 
recentul congres, dezbateri
le lui, strălucitul lui docu
ment orientativ, devenit 
hotărire, o Îndreptățește de
plin.

în Editura politică a apărut, sub 
egida Institutului de studii istorice 
și soclal-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., volumul I din Opere 
complete ale lui C. Dobrogeanu- 
Gherea, unul dintre cei mai pro- 
eminenți gînditori marxiști ai 
vechii mișcări socialiste din țara 
noastră, militant revoluționar a că
rui operă a adus o contribuție de 
seamă la dezvoltarea științelor so
ciale in România, la răspîndirea 
ideilor socialismului științific, la 
fondarea criticii literare marxiste.

Volumul I deschide prima ediție 
a operelor complete care reunesc, 
in mai multe volume*, scrierile cu 
caracter politic, ideologic, sociolo
gic, de estetică, critică literară și 
corespondență ale ilustrului gîndi- 
tor socialist. în volum sînt cuprinse 
studiile și articolele elaborate intre 
începutul anului 1883 și sfîrșitul 
anului 1885 și publicate în revistele 
„Emanciparea", „Revista socială", 
în ziarul „Drepturile omului" — 
dintre care amintim : „Karl Marx 
și economiștii noștri" „Robia și so
cialismul", „Ce vor socialiștii", 
„Sintem noi utopiști „Socialis
mul științific și mijloacele violen
te", „Avem noi oare proleta
riat ’** etc.

Studiile și articolele reunite in 
volum pun în eVldfență activitatea' 
neobosită desfășurată de Gherea pe 
linia popularizării principalelor 
teze ale socialismului științific, pre

cum rolul luptei de clasă, ca motor 
al dezvoltării societății, necesitatea 
revoluției proletare, misiunea isto
rică a proletariatului, necesitatea 
organizării clasei muncitoare in
tr-un partid politic propriu etc. în 
același timp, ele reliefează efortu
rile ginditorului socialist pentru 
aplicarea creatoare a- acestor idei la 
condițiile specifice României, pen
tru analiza, din perspectivă mar
xistă, a realităților din țara noastră.

Lectura textelor, dintre care o 
parte sint publicate pentru prima 
oară, reliefează aspectele multiple 
— economice, politice, sociale, cul
turale — abordate de gânditorul 
român, analiza profundă întreprin
să asupra problemelor cu care era 
confruntată societatea românească 
la sfîrșitul secolului trecut. în fe
lul acesta, Gherea a reușit să adu
că contribuții de primă importanță 
la dezvăluirea esenței raporturilor 
sociale și de clasă caracteristice 
României și, dînd o puternică ri
postă celor ce susțineau că socialis
mul ar reprezenta la noi o . plantă 
exotică", să fundamenteze teoretic 
teza privind necesitatea și posibili
tatea dezvoltării propriei mișcări 
socialiste în România.

Prin gama largă de probleme 
abordate, volumul prezintă intere» 
atît pentru specialiștii și activiștii 
in domeniul științelor sociale, cit și 
pentru un cerc larg de cititori.

n*H' T.F
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„ROMANIA-FILM" prezintă o producție a Casei de filme trei

„Instanța amină pronunțarea"

Scenariul: Mihai Opriș in colaborare cu : Dinu Cocea $1 Gabriel Iosif Chiuzbaian. 
Regia : Dinu Cocea. Imaginea : Octavian Basti. Decoruri «1 costume : Radu Călinescu. 
Montajul t Iulia Gabrea. Muzica: Richard Oschanitzky. Director de film : Edmond 
Iliescu. Cu : Ion Caramitru, Radu Beiigan. Valeria Seciu, George Motol, Tanți Cocea, 
Colea Răutu, Constantin Gurifă, Gilda Marinescu, Octavian Cotescu, Constantin Diplan, 
Gbeorghe Cozorlcl, Jean Constantin, Draga Olteanu-Matei. Film realizat in studiourile 

Centrului de producție cinematografica ,,București*'

Un șir de apariții recente în libră
riile vest-europene : „Cum va pieri 
Occidentul** (Frederic Valensolo), „In 
fața neantului" (Arthur Koestler), 
„Trădarea Occidentului" (Jacques 
Ellul), ca și alte lucrări simila
re publicate in volum sau în presă, 
ilustrează afirmarea unor tendințe 
semnificative în cadrul curentelor 
de gindire social-politică, care iși 
propun să analizeze fenomenele dez
voltării societății capitaliste din Oc
cident, să descifreze perspectivele 
evoluției sale. Nu este, desigur, în- 
timplătoare nota de pesimism a ti
tlurilor sus-menționate ; dimpotrivă, 
ea caracterizează o întreagă serie de 
scrieri care dezvăluie tarele orîn
duirii capitaliste, relevă caracte
rul ei istoricește perimat, caută 
soluții izvorite dintr-o dorință reală 
de înnoire socială. Desigur, con
cepțiile prezentate în astfel de scrieri 
reflectă, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, limitele unei gîndiri ne- 
marxiste ; dar partidul nostru se si
tuează consecvent pa poziția că in 
contact cu asemenea concepții tre
buie să se manifeste spirit de dis- 
cernămint, criticindu-se principial 
laturile eronate și reținindu-sc ace
le elemente, chiar fragmentare, care 
pot prezenta interes — aceasta fiind 
calea spre un dialog real și con- 
ștructiv.

Privind lucrurile sub acest unghi de 
vedere, se poate releva interesul pe 
care il prezintă un volum cum este 
„Trădarea Occidentului" (Caiman 
Levy, Paris, 1975). Autorul ei, Jacques 
Ellul, filozof, istorie șl sociolog repu
tat, este un observator lucid al lumii 
capitaliste, căreia îi face in această 
carte un necruțător rechizitoriu. Cu

deosebită vehemență sint, bunăoară, 
atacate in carte colonialismul, politica 
de spoliere a avuțiilor, de exploatare 
și asuprire a altor popoare de către 
imperialism : „Societatea capitalistă — 
scrie Ellul — a apărut cu oamenii tăi 
Imbrăcați In zale, țnsetați de aur și 
argint, inșellnd popoarele sărace care 
i-au primit pe acești străini cu ge
neroasă ospitalitate. Acești războinici, 
acefti negustori 
au jefuit bogăți
ile, au înrobit oa
menii, au cucerit 
păminturile. Ei au 
adus teroarea, 
tortura, bolile. Ei 
au instalat domi
nația lor sama
volnici, aduclnd 
popoarele intr-o 
stare de aservire, 
umilire, ficlnd sd 
dispari culturi ți chiar grupuri so
ciale. Totul eu un singur obiectiv : 
exploatarea bogățiilor în profitul me
tropolelor".

Cu aceeași virulență sint demascate 
și condamnate practici contemporane 
ale neocoionialismului. „Dupd pleca
rea militarilor și misionarilor, după 
revoltele popoarelor asuprite pentru 
dobindirea libertății, Occidentul — 
scrie Ellul — caută să-ți păstreze 
puterea in vederea exploatării ți a- 
servirii economiilor țărilor lumit a 
treia prin alte mijloace. Prin con
tracte inechitabile, reglementarea u- 
nilaterală a prețurilor, jocul taxelor 
vamale, el continuă si jefuiască a- 
vuțiile popoarelor care ți-au dobin- 
dit independența politică, dar care 
rămîn astfel dependente sub raport 
financiar ți economic... Și nu este

vorba doar de imperialism economic. 
Pentru a iritări și mai mult domina
ția, guverne libere, create de po-. 
poare in mișcarea lor revoluționară, 
sint înlocuite cu regimuri marionete, 
la ordinele marilor companii econo
mice".

Deelarlndu-se de acord cu „toate 
acuzațiile aduse la adresa colo
nialismului ți imperialismului", au-

(Oceldentul) te îndreaptă spre im
pas".

După asemenea eonstatărf și apre
cieri judicioase, era de așteptat ca 
autorul cărții să se oprească asupra 
unor soluții care decurg in mod firesc 
și se impun ca necesare pentru de
terminarea unor schimbări sociale 
structurale. Din păcate, pornind de 
la premise juste, concluziile trase de

seamnă, implicit, negarea celeilalte ; 
dimpotrivă, dacă societatea capita
listă, in virtutea acelor factori de 
declin pe care ii consemnează însuși 
autorul, e osindită la pieire, socialis
mului ii aparține in mod cert viitorul.

Acest viitor socialist este recunoscut 
ca ideal și obiectiv de luptă de forțele 
înaintate din Occident, de acea „stin
gă", despre care Ellul însuși recu-

secvent in cadrul programelor lor 
comune de acțiune.

Autorul cărții „Trădarea Occiden
tului" este conștient de influența și 
forța de atracție pe care le exercită 
realizările țărilor socialiste asupra 
maselor din țările occidentale. 
„Pentru conștiința occidentală — scrie 
Ellul — devine tot mai evident că 
invocarea valorilor

Teze și antiteze în confruntarea contemporană de idei

Premise realiste - concluzii eronate
Notații despre

torul subliniază răspunderea ce re- 
.Vine țărilor care și-au clădit prospe
ritatea pe asemenea temelii : „Noi nu 
vom putea niciodată țterge petele de 
singe de pe miinile noastre, pentru că 
nu vom putea face niciodată să retră
iască populațiile exterminate, culturi
le distruse. Oricît am da (ca ajutor 
pentru dezvoltare — n.n.), nu am 
compensa suferințele produse de tor
turile practicate".

Astfel, proiectînd pe fundalul isto
riei umanității evoluția societății ca
pitaliste din Occident, infățișlnd 
unele din trăsăturile el caracteristice 
— exploatarea, injustiția socială, po
litica de forță și dominație a celor 
puternici asupra celor slabi — Ellul 
relevă caracterul istoricește perimat 
al unei asemenea societăți, scriind 
textual: „in realitatea sa profundă

volumul „Trădarea
Ellul nu se fundamentează în mod 
corespunzător, apar in contradicție 
cu realitățile majore ale lumii de azi 
și, ca atare, sint neconvingătoare.

Astfel, in paginile cărții iși face 
loc teza retrogradă — intllnltă de 
altfel destul de frecvent in literatura 
social-politică și filozofică din Occi
dent — că „sfîrșitul Occidentului ar 
fi azi sfîrșitul civilizațiilor posibile" 
— teză lipsită de orice temei știin
țific, căci se limitează doar la civili
zația occidentală, burgheză, ignorfnd 
existența, afirmarea, procesul de 
dezvoltare și perspectivele civiliza
ției noi, superioare — civilizația so
cialistă. Ca sociolog și istoric, Ellul nu 
ar fi trebuit să ignore că in lumea 
contemporană există două tipuri de 
orinduiri sociale : capitalistă și so
cialistă și că negarea uneia nu ln-

Occidentului“
noaște că avînd „privirile îndreptate 
spre viitor", manifestind „voință de 
depășire", a deschis „calea dreptății".

Dar, deși scrie textual, că „orice 
mișcare a lumii occidentale (spre 
progres social) implică revoluția", 
autorul nu-și ascunde temerile 
chiar și față de asemenea reforme 
progresiste cum sînt naționalizările, 
măsurile de ordin economic și fiscal 
de natură să ducă la micșorarea dis
crepanțelor in domeniul veniturilor. 
Cititorul cărții 
alte ‘ '
tru 
tații 
dacă 
turale in favoarea cărora „stingă" in 
totalitatea ei — comuniști, socialiști, 
soclal-democrați — se pronunță con-

nu află insă ce 
pirghii cunoaște autorul pen- 

ieșirea din „impas" a socie- 
capitaliste, pentru înnoirea ei, 
nu tocmai acele reforme struc-

promovate de ță
rile comuniste nu 
mai poate fi res
pinsă". Dar — deși 
recunoaște des
chis că „antico
munismul nu mai 
poate fi suportat, 
intrucît de peste 
o jumătate de 
veac comunismul 
se înfățișează ca 
regimul dreptății 
și egalității" — el 

care este concepu- 
în țările

neagă modul in
tâ libertatea în țările socialiste 
ca necesitate înțeleasă și ca o func
ție care garantează libertatea ce
lor mulți, progresul societății in an
samblu ; spre a ilustra confuzia au
torului este suficient să arătăm că 
el numește „lipsă de libertate" în 
țările socialiste... inexistența in aces
te țări a „dreptului" de manifestare 
a perversiunilor morbide...

Ellul alunecă pină Ia asemenea 
idei aberante, întrucit concepția sa 
idealistă despre libertate și umanism 
scoate omul din contextul social în 
care-și duce existența ; după el, 
„revoluția actuală trebuie să se si
tueze la nivelul omului însuți și nu 
al structurilor societății respective".

Or, conștiința socială a omului este 
determinată da existența sa materi-

ală ; atîta vreme cit omul este prizo
nierul unor structuri sociale învechite, 
bazate pe proprietate privată, pe ex
ploatare, persistă și înfloresc indivi
dualismul, egoismul, rapacitatea. 
Tocmai revoluția socialistă, înlătu- 
rind structurile sociale bazate pe pro
prietatea privată și exploatare, cre
ează condițiile optime pentru conti
nua dezvoltare și înflorire a perso
nalității umane, a unei libertăți și a 
unui umanism autentic.

La capătul acestor notații sumare 
asupra cîtorva din problemele ridi
cate de Ellul, ne-am putea Întreba : 
ce a determinat titlul cărții : „Tră
darea Occidentului" ? în această pri
vință este caracteristică fraza care 
relevă că „modul in care se com
portă tehnocrații, birocrații, politi
cienii, discursurile filozofilor, oa
menilor de știință sînt toate sinuci
gașe", în sensul că ele ar do
vedi „orbire totală in fața riscului 
falimentului" inevitabil al capitalis
mului șl ar contribui, în consecință. 
Ia grăbirea pieirii acestuia. în aceste 
cuvinte transpare șl un sentiment de 
amărăciune, și unul de teamă față 
de viitor, și unul de resemnare fa
talistă.

Tocmai asemenea sentimente dez
văluie caracterul contradictoriu al o- 
piniilor autorului, care, conștient de 
declinul progresiv al orînduirii capi
taliste, nu se ridică și la înțelegerea 
necesității înnoirii sociale, prin lupta 
unită a celor mai largi forțe demo
cratice și progresiste.

C. VLAD 
I. FINT1NARU
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Peru

Eloy Loayza-Saavedra 
președintelui Nicolae 
cordial salut din partea 
Republicii Peru, gene- 
Francisco Morales Ber-

lucrările Congresului P.C. din Grecia (interior)

în cadrul alocuțiunii rostite cu pri
lejul prezentării scrisorilor, ambasa
dorul Roger 
a transmis 
Ceaușescu un 
președintelui 
ral de divizie ________________
mudez, a guvernului și poporului pe
ruan. Referindu-se la bunele relații 
existente între România și Peru, 
vorbitorul a spus : „Constituie o 
înaltă satisfacție să menționăm dez
voltarea fericită pe care au cunos- 
cut-o relațiile noastre și modul în 
care cele două țări au știut să pună 
în practică cu succes un program 
constructiv de cooperare bilaterală, 
pe baza căruia obținem de pe acum 
rezultate fructuoase. A fost posibil 
să se realizeze acest lucru nu numai 
datorită identității de aspirații, ci și 
ca urmare a fericitei coincidențe de 
principii cu privire la relațiile inter
naționale, cum ar fi respectul reci
proc între state, egalitatea juridică 
a acestora, neintervenția și îndepli
nirea angajamentelor internaționale, 
în același timp, ca răspuns construc
tiv la conjunctura epocii noastre, 
Peru și România ocupă, de aseme
nea, un loc de frunte în lupta împo
triva oricărei forme de dependență 
și dominație, precum și în eforturile 
depuse pentru menținerea păcii mon
diale și stabilirea unei noi ordini 
economice, pe baza justiției și echi
tății".

Subliniind necesitatea explorării ' 
unor noi domenii de colaborare bila
terală, ambasadorul a spus : „în mod 
deosebit, doresc să mă refer la in
tenția guvernului meu de a face totul 
ca această cooperare să ducă la noi 
realizări și mai bune pe plan tehnic, 
științific și cultural, precum și în di
feritele sectoare din domeniul econo
mic, în cadrul căruia să identificăm 
forme și modalități adecvate de fi
nanțare și schimburi comerciale, în 
special pentru acele sectoare pentru 
care una din cele două țări ale noas
tre are necesități permanente și cres- 
cînde, iar cealaltă posibilități efec
tive și oferte calificate. De altfel, 
datorită premiselor clare care inspiră 
și susțin relațiile peruano-române, 
cum ar fi sentimentele de prietenie 
sinceră pe care le nutresc reciproc 
cele două popoare, originea lor la
tină comună și obiectivele de co
laborare care le unesc, există cele 
mai bune condiții pentru relații tot 
mai trainice și rodnice între cele 
două țări".

în continuare, vorbitorul a arătat : 
,,Guvernul Perului, care admiră în

Cronica zilei
Ministrul 

Republicii 
George 
partea 
afacerile externe al Iordaniei, Hassan ( 
Ibrahim, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările transmise cu prile
jul zilei naționale a acestei țări. >

Delegația de juriști din Uniunea 
Sovietică, condusă de V. I. Terebilov, 
ministrul justiției al U.R.S.S., care 
a făcut o vizită in țara noastră, a 
părăsit luni Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Emil Nicolcioiu, ministrul justi
ției, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

★
Luni a sosit în Capitală o dele

gație de activiști ai Partidului Co
munist Bulgar, condusă de Kuniu 
Stoev, membru supleant al C.C. al 
P.C.B., adjunct al șefului secției a- 
grare a, C.C. al P.C.B., care, la invi
tația C.C. al Partidului Comunist 
Român, face o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

La sosire, delegația a fost salutată 
de Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, de activiști de partid.

★
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de tovarășul Czeslaw Banach, 
adjunct al șefului Secției știință și 
învățămînt a C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită pentru schimb de experiență 
in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Alexandru Szabo, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid. Au fost 
de față Edward Rokicki, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Luni la amiază a sosit în Capitală 

delegația de activiști al P.C. din

afacerilor 
Socialiste 

Macovescu, a 
ministrului de

externe al 
România, 

primit din 
stat pentru

La I.P.M.P. BUZĂU

Lărgirea continuă a gamei de 
produse obținute prin termoforma- 
re sau prin tehnologia sinterizării 
pulberilor plastice a constituit per
manent obiectul preocupărilor ma
jore ale colectivului de la între
prinderea de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău. Și nu întimplă- 
tor, deoarece o pondere covirșitoa- 
re a produselor astfel fabricate este 
destinată ambalării mărfurilor ali
mentare. Pe lîngă alte caracteristici 
importante pe care le au, ambala
jele din materiale plastice conferă 
un mare grad de igienă pe timpul 
transportului și păstrării alimente
lor.

Dintre numeroasele repere intra
te în fabricația curentă a întreprin
derii, numai în cursul acestui an, 
menționăm „familia" miniconteine- 
relor cu capacități între 110 și 250 
mililitri, realizate prin termofor- 
mare în modele geometrice diverse, 
care și-au găsit o largă întrebuin
țare la ambalarea produselor lac
tate proaspete, înghețate și altele. 
Notăm și extinderea modelelor de 
platouri pentru prăjituri și a am
balajelor pentru transportul și de
pozitarea în magazine a prepara
telor din carne, care înlocuiesc ve
chile tăvi metalice, mai puțin igie
nice și greoaie la manipulare.

mod sincer politica 
clară a guvernului 
își exprimă din nou, 
diul meu, satisfacția 
trarea României în 
77“.

internațională 
dumneavoastră, 

prin interme- 
sa față de in- 

... „Grupul celor 
față de tot ceea ce înseamnă 

această prezență pentru țara dum
neavoastră și pentru națiunile în 
curs de dezvoltare și reafirmă con
vingerea sa că în această calitate 
România va sluji cu eficientă și ple
nitudine cauzei juste a țărilor mem
bre ale acestui grup".

Prezentîndu-și scrisorile de acredi
tare, ambasadorul Republicii Peru 
și-a exprimat hotărîrea de a-și dărui 
cu devotament întreaga capacitate 
pentru a contribui la întărirea și dez
voltarea conlucrării bilaterale.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Adre- 
sind ambasadorului peruan un cor
dial bun venit în țara noastră, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Popoarele român și peruan sint le
gate prin relații tradiționale de prie
tenie, colaborare și stimă reciprocă, 
favorizate de originea lor latină, de 
afinitățile de limbă și cultură, de as
pirațiile comune de progres și pros
peritate. Cunoaștem și urmărim cu 
multă simpatie eforturile pe care po
porul dumneavoastră le face pentru 
dezvoltarea sa economico-socială de 
sine stătătoare, dorința de pace și 
cooperare a Republicii Peru, contri
buția ei la eforturile ce se depun 
pe plan internațional pentru dezvol
tarea unor relații noi, bazate pe echi
tate și justiție, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Raporturile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Peru au înregistrat în ultimii 
ani o puternică dezvoltare atit pe 
plan bilateral, cit și pe plan inter
național, în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și colabo
rării între toate națiunile. îmi amin
tesc cu plăcere de vizita oficială de 
prietenie pe care am făcut-o în fru
moasa dumneavoastră țară, de con
vorbirile avute, de întîlnirile cu re
prezentanții vieții politice și econo
mice. înțelegerile bilaterale încheiate 
cu acest prilej au pus baze trainice, 
de perspectivă, colaborării dintre 
România și Peru în diferite domenii 
de activitate de interes reciproc".

„Doresc să-mi exprim și cu acest 
prilej — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — satisfacția pen
tru sprijinul activ al guvernului pe
ruan în legătură cu invitarea Româ-

Cehoslovacia, condusă de Jozef Hu- 
dec, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.C., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de schimb de 
«experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
■ delegați^ a fost întimpinată de ȘțȘj|.. 
fan Kiss, secretar de stat Adjunct la 
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale, de activiști de partid. Au 
fost, de asemenea, 
ai Ambasadei R.S.
București.

prezenți membri 
Cehoslovace la

★
Luni dimineața a 

o delegație militară iugoslavă, con
dusă de generalul-colonel Dane Pet- 
kovski, adjunctul secretarului fede
ral pentru apărarea națională a 
R.S.F. Iugoslavia pentru sectorul po
litico- juridic, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost prezenți generalul-maior Gheor- 
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului politic superior al armatei, 
generali și ofițeri superiori.

A fost, de asemenea, prezent, co
lonelul Stapimir Miloăevid, atașatul 
militar al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

sosit in Capitală

ar- 
vi- 
din

în cursul zilei, delegația militară 
iugoslavă a făcut o vizită de lucru 
la Consiliul politic superior al 
matei. în continuare, oaspeții au 
zitat cartiere noi de locuințe 
Capitală.

ac-
★

Un film-dezbatere, inspirat din 
tualitatea zilelor noastre, noua peli
culă românească „Instanța amînă 
pronunțarea" a fost prezentată în 
premieră, luni seara, la cinematogra
ful „Scala" din Capitală.

în aceeași seară a fost prezentat, 
în premieră, documentarul „Tinerii 
noștri părinți", producție a studiou
lui cinematografic „Alexandru Sa- 
hia". (Agerpres)

Diversificarea reperelor fabricate 
prin sinterizarea pulberilor plasti
ce a urmărit cu deosebire, în ulti
ma vreme, realizarea unor produse 
prin a căror utilizare în diferite 
sectoare ale economiei să se reducă 
consumul de material lemnos.

— între produsele introduse de 
curind în fabricație — ne spunea 
maistrul Cornel Popa, șeful atelie
rului termoformare-sinterizare — 
și care reduc considerabil consumul 
de chereștea se numără conteine- 
rele pentru forțarea viței de vie și 
paleții folosiți la ambalarea mărfu
rilor industriale. în ultimul timp, 
întreprinderile specializate pe pro
fil viticol au extins metoda forțării 
viței de vie în lădițe dispuse în 
sere sau solarii, metodă prin care 
sc scurtează considerabil durata de 
intrare pe rod. Astfel, numai în 
județul nostru era nevoie de cîteva 
zeci de mii de lădițe, pentru care 
se consumau cantități mari de masă 
lemnoasă, iar durata de folosire a 
respectivelor ghivece era extrem 
de redusă. Conteinerele din polieti
lenă pot fi utilizate, practic, în- 
tr-un număr nelimitat de cicluri 
productive.

în același context se înscrie și 
realizarea paleților din polietilenă. 
Pe lîngă faptul că se înlătură con- 

niei la Conferința ministerială de Ia 
Lima a țărilor nealiniate și primirea 
țării noastre în „Grupul celor 77". 
Văd în aceasta o expresie a bunelor 
relații de prietenie, solidaritate și co
laborare ce s-au stabilit și se dez
voltă intre România și statele în 
curs de dezvoltare. Participarea 
României la activitatea țărilor în 
curs de dezvoltare va contribui, fără 
îndoială, la adîncirea colaborării re
ciproce cu aceste state, la promova
rea activă a intereselor noastre co
mune pe planul relațiilor interna
ționale".

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „România și 
Peru, țări în curs de dezvoltare, au, 
intr-adevăr, interese comune pentru 
asigurarea unui progres mai rapid 
al dezvoltării lor economice și socia
le, pentru întărirea colaborării și so
lidarității cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare și cu statele nealiniate, în 
lupta pentru realizarea aspirațiilor 
de pace și securitate ale tuturor po
poarelor. Guvernul român va depune 
toate eforturile pentru a adinei și 
dezvolta pe multiple planuri bunele 
raporturi de prietenie și colaborare 
existente între România și Peru, 
convins că aceasta corespunde inte
reselor de progres ale ambelor po
poare și, totodată, servește cauza în
țelegerii și colaborării internațio
nale".

în încheiere, mulțumind călduros 
pentru salutul și urările adresate, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, președintelui 
Republicii Peru cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului pe
ruan prieten. Apoi, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat noului am
basador al Republicii Peru succes in 
îndeplinirea misiunii ce i-a fost în
credințată și l-a asigurat de spriji
nul Consiliului de Stat, al guvernu
lui român și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Peru, Roger Eloy Loayza- 
Saavedra.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și lâ convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Plecarea delegației Marii Adunări Naționale 
a Turciei

Delegația Marii Adunări Naționale 
a Turciei, condusă de Ițqffial Guyen, . 
președinție Adunărfi 
care a făcut o vizită in țara noastră
la invi
a pi. , ___ _____ _____ r____

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Reînnoiți-vă abonamentele la
„ERA SOCIALISTĂ41

revistă teoretică și social-politică a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Romin

Prețul unui abonament este de 72 de lei anual (24 de numere) și 36 
de lei semestrial.

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 
și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

Comerțul prin
De mai mult timp, cooperația 

de consum practică o formă 
modernă de comerț — comerțul 
prin corespondență — care se 
bucură de largă audiență în 
toată țara. Doritorii își pot 
procura prin poștă unele artico
le de îmbrăcăminte, de uz cas
nic, electrotehnice și altele. Plata 
se face la primirea coletului. Și

/

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 șl 11 iunie. în țară : vreme ră
coroasă la început, apoi în curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
înnorări mai accentuate se vor 
semnala în jumătatea de sud-est a 
tării, unde vor cădea ploi care, pe 
alocuri, vor fi și sub formă de a- 

sumul de lemn, aceștia au o greu
tate mai redusă cu 15 la sută decît 
cei din masă lemnoasă.

Din seria reperelor mult aprecia
te de beneficiarii întreprinderii bu- 
zoiene notăm și banda de polipro- 
pilenă pentru ancorarea și amba
larea diferitelor produse, operații 
la care se utiliza înainte balotul de 
oțel. Această bandă fabricată în lă
țimi de la 9 la 19 mm are o rezis-

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, luni după- 
amiază a sosit în Capitală, într-o vi
zită în țara noastră, dr. Helmut Kohl, 
președintele Uniunii Creștin-Demo- 
crate (U.C.D.) din R. F. Germania, 
împreună cu soția, Hannelore Kohl.

La sosire pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

0 delegație a Frontului Unității Socialiste
a plecat in Turcia

Luni a plecat în Turcia o delega
ție a Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care, la 
invitația Partidului Dreptății, va face 
o vizită id această țară. Din delega
ție fac parte tovarășii George Ho- 
moștean, prim-secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean Alba 
al Frontului Unității Socialiste, și

Convorbiri româno-iugoslave
Luni a părăsit Capitala tovarășul 

Todo Kurtovici, membru al Prezi
diului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, secretar în Comitetul 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Vasile Șandru, ad

*

Sosirea unei delegații a Partidului
Socialist Popular

Luni a sosit în Capitală delega
ția Partidului Socialist Popular . din 
Danemarca, condusă de Ole Olsen, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.S.P., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara noas
tră.

oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., deputați.

Erau prezenți Osman Derinsu,” 
ambasadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

corespondența
aceasta, în urma unei comenzi 
făcute printr-o simplă carte 
poștală expediată pe adresa : 
UNIVERSALCOOP — Comerțul 
prin corespondență, “ 
str. Vulturi nr. 31, 
Pentru a cunoaște 
existente în depozit, 
solicita lista mărfurilor. Coman
da trebuie să fie in valoare de 
minimum 100 lei.

București, 
sectorul 4. 

produsele 
se poate

ales la Începutul inter- 
celelalte regiuni, averse-

verse, mai 
valului. în ______  ______ _____
le vor fi izolate. Vînt potrivit cu u- 
nele Intensificări. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar ma
ximele intre 16 și 26 grade, local mai 
ridicate. în București : vreme ră
coroasă la început, apoi în curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

tență superioară la tracțiune și este 
mai ușoară de 10 ori decit balotul 
de oțel. Aceste caracteristici, pre
cum și sistemul simplu de îmbina
re au făcut din banda de polipro- 
pilenă un produs mult solicitat în 
cele mai diferite activități produc
tive.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii' 

Corneliu Mănescu și Eduard Eisen- 
burger, vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Maria 
Stănescu, membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al F.U.S.

Au fost de față Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Iosif Szasz, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Titus Popescu, 
membru al Biroului Consiliului Na
țional al F.U.S., și Ion Jinga, membru 
al Consiliului Național al F.U.S.

A fost prezent Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București.

aljunct de șef de secție la C.C. 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în timpul vizitei, tovarășul 

Kurtovici a avut convorbiri cu 
rășul Cornel Burtică și cu alte 
cu munci de răspundere în domeniul 
propagandei de partid, al presei 
radiotelevlziunii.

Todo 
tova- 
cadre

Și

din Danemarca
Din delegație fac parte SOren 

Brandt, președintele Comisiei buge
tare a partidului, Erik Schmith, Hen
ning Thomasen și Svend Andersen, 
membri ai Comisiei P.S.P. pentru 
probleme sindicale.

La sosire, pe aeroportul Oțopeni, 
delegația a fost întimpinată de to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ion Catrinescu 
și Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., Elena Nae, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ’ ”
Consiliului Central 
Șalapa, președintele 
pentru industrie și 
nomico-financiară.

vicepreședintă a 
al U.G.S.R., Ilie 
Comisiei M.A.N. 
activitatea eco-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
TIR : Rezultate de valoare 

internațională
La poligonul Tunari, debutul cam

pionatelor internaționale de tir a fost 
marcat de o bună comportare a u- 
nora dintre sportivii noștri. Este de 
remarcat, in primul rînd, Nicolae Ro
taru, care s-a impus net (două punc
te avans) in proba olimpică de armă 
liberă 60 focuri (culcat), ciștigînd ti
tlul cu un rezultat remarcabil : 599 
p. Celelalte două locuri pe podiumul 
de onoare au revenit mexicanului O. 
Vasquez și polonezului E. Trajda, cu 
același punctaj (597). Juniorul nostru 
Laurențiu Pop a cîștigat, de aseme
nea la o diferență clară, proba de 
pistol liber (60 focuri), cu 549 p. L-au 
urmat cehoslovacul J. Kubas (cu 529 
p) și românul D. Vinț (527). La se
niori, aceeași probă a revenit austria
cului R. Dollinger, urmat de norve
gianul J. Rodseth (ambii cu 567 p).

Victoria în proba de pistol stan
dard 60 focuri — senioare a fost de
cisă după un meci de baraj intre 
Evelyne Manchon (Franța) și Maria 
Haba (România), ce totalizaseră cîte 
574 p. Prima a realizat 147 p, iar cea 
de-a doua 134 p. Locul trei a revenit 
Anei Ciobanu (573 p.). Proba de 
pușcă standard 60 focuri culcat (se
nioare) a cîștigat-o Caterina Buizza 
(Italia) cu 592 puncte. Pe locul doi 
Eva Olah (România), urmată de Me
lania Petrescu și Niculina Iosif, cu 
cîte 591 puncte. La juniori, proba a 
fost dominată de iugoslavul Zoran 
Jevrenovici (598 puncte).

Astăzi au loc probele de talere 
(turn), pușcă liberă 3x40 seniori 
manșa întîi la pistol viteză. Și

și

Succese românești 
peste hotare

La sfîrșitul săptămînii, sportivi 
sportive din țara noastră au realizat 
o serie de frumoase performanțe în 
întilniri susținute peste hotare. E- 
chipa masculină de handbal a Româ
niei a ciștigat „Trofeul Iugoslavia", 
întrecînd in partida decisivă, cu 
20—19, formația țării-gazdă, dețină
toarea titlului olimpic. La Pescara 
(Italia), atletele noastre au obținut 
8 victorii in cele 13 probe ale întîlni- 
ril triunghiulare România—Italia—Po
lonia. Deși condițiile de concurs n-au 
fost prea bune (a plouat torențial), 
sportivele românce au realizat și cî
teva rezultate de valoare : 6,60 m la 
lungime (Doina Spînu), 4 : 08,4 la 
1 500 m (Natalia Mărășescu), 64,54 m 
la disc (Argentina Menis) etc. La 
balcaniada de box, de la Zagreb, 
Niță Robu (muscă), Paul Dobrescu 
(ușoară) și Sandu Tîrîlă (mijlocie- 
mică) au cucerit medalii de aur. Alțî 
șase boxeri români au primit meda
lii de argint, iar ceilalți doi din lot — 
medalii de bronz.

Tinăra noastră canotoare Veronica 
Holman, urmată de coechipiera ei 
Gina Tănase, a învins în proba de 
schi a „Regatei Praga" (competiție 
în care echipajele românești de 4 
plus 1 visle și 4 plus 1 rame au 
ocupat locul doi). Caiacistul Vasile 
Diba a cîștigat proba de simplu 
1 000 m a „Regatei Moscova". în ca
drul acestei regate, Gh. Danielov — 
Gh. Simionov (la canoe 500 m și 
1 000 m) și Agafia Orlov — Nastasia 
Nichitov (la caiac dublu) au ocupat 
locul secund. La canoe simplu 
1 000 m, primul a sosit sovieticul 
Vasili Iurcenko. Ivan Patzaichin s-a 
clasat pe locul trei.

ATENA (Agerpres). — La Atena 
s-au deschis duminică lucrările Con
gresului Partidului Comunist din 
Grecia (interior), la care iau parte 
peste 1 000 delegați, 
de asemenea, 
partide 
Partidul 
prezentat 
membru

Sint prezenți, 
reprezentanți ai unor 

comuniste de peste hotare. 
Comunist Român este re
de tovarășul Mihai Dalea, 
supleant al Comitetului

Cuvintul de salut
al reprezentantului P. C. R.

Salutînd congresul, tovarășul Mi
hai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, a spus :

Am plăcuta misiune de a Vă trans
mite din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un cald 
salut tovărășesc, împreună cu cele 
mai bune urări de succes lucrărilor 
congresului.

Partidul Comunist Român — a 
spus vorbitorul — urmărește cu sim
patie și viu interes activitatea parti
dului dumneavoastră dedicată, apără
rii intereselor clasei muncitoare, îm
plinirii aspirațiilor de democrație, 
progres și bunăstare ale oamenilor 
muncii, cauzei socialismului, păcii și 
colaborării între popoare.

Ne este plăcut să subliniem dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare tovărășească stator
nicite între partidele noastre, in spi
ritul solidarității internaționaliste, al 
egalității, respectului și. încrederii re
ciproce.

Un rol de cea mai mare impor
tanță l-au avut în acest sens 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Hara
lambos Drakopoulos.

Relațiile dintre partidele noastre 
se înscriu în mod fericit ca o con
tribuție activă la dezvoltarea legătu
rilor tradiționale de prietenie dintre 
popoarele român și elen, care, îndeo
sebi in ultimii ani, prin întîl
nirile președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prim-ministrul Repu
blicii Elene, Constantin Karamanlis, 
contactele și dialogul P.C.R. cu toate 
partidele democratice și progresiste 
din Grecia, au dobindit un nou di
namism, au cunoscut o însemnată 
amplificare și adincire în toate do
meniile.

După ce s-a referit la vasta activi
tate desfășurată de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., pentru înfăp
tuirea Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, vorbitorul 
a spus în continuare : Pe baza ana
lizei științifice, marxist-leniniste a 
conținutului epocii contemporane, cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român a trasat liniile di
rectoare ale activității internaționale, 
în concordantă deplină cu obiectivele 
sale constructive pe plan intern.

România acționează cu hotărire 
pentru dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
' i . '; .

„Cupa României" la oină
..Cupa României" la oină (ediția a 

IX-a) s-a încheiat la Mangalia cu 
succesul categoric al echipei Dinamo 
București, neînvinsă în turneul final 
(la care au participat — clasîndu-se 
pe locurile următoare, în ordine — 
Betonul Roman, Viață Nouă (comuna 
Olteni, județul Teleorman) și Celuloza 
Călărași). Fără îndoială, valoarea tur
neului final ar fi fost mai mare dacă 
la întreceri participau și alte echipe 
fruntașe. O clauză a actualului regu
lament a făcut ca de la turneul de 
Ia Mangalia să lipsească și puternica 
formație a Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii" — deținătoarea trofe
ului ani la rînd și multiplă campioa
nă. Să sperăm că federația de specia
litate va revedea regulamentul com
petiției, in așa fel incit la finalele 
„Cupei României" să fie prezente cit 
mai multe dintre formațiile fruntașe 
ale oinei.

RUGBI : Dinamo sau Farul ?
Prin victoria dinamoviștilor. cu 

12—11, asupra echipei Steaua, cam
pionatul național de rughi are acum 
doar două echipe pe primul loc, la 
egalitate de puncte (și deci cu șanse 
egale la cucerirea titlului) : Dinamo 
și Farul — care a întrecut pe Uni
versitatea Timișoara cu 16—6. Meciul 
celor două fruntașe — duminică, la 
Constanța — este așadar decisiv. în 
celelalte partide ale etapei s-au în
registrat următoarele rezultate : Gri- 
vița roșie — Sportul studențesc 8—6, 
C.S.M. Sibiu — Știința Petroșani 
6—9, Politehnica Iași — Rulmentul 
Birlad 13—3, Minerul Gura Humoru
lui — Vulcan 6—0, T.C.I. Constanța— 
Olimpia 10—6.

FOTBAL : Mîine, etapa 
a XXXII-a

Divizia A se reia miine, cu etapa 
XXXII-a. Iată meciurile (in paran-a XXXII-a. Iată meciurile (in paran

teză locul actual din clasament) : U- 
niversitatea Craiova (7) — Steaua (1), 
S.C. Bacău (6) — Dinamo (2), Sportul 
studențesc (5) — A.S.A. Tg. Mureș 
(3), U.T.A. (17) — Politehnica Timi
șoara (4), Universitatea Cluj-Napoca 
(18) — F.C.M. Reșița (8), Rapid (12)
— F.C. Constanța (9), F.C. Argeș (13)
— Jiul (11), Politehnica Iași (15) — 
C.F.R. (16), F.C. Bihor (10) — F.C. 
Olimpia (14).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe terenurile de la „Roland 

Garros" din Paris au continuat cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Franței. în optimile de finală ale 
probei de dublu femei, cuplul Vir
ginia Ruzici (România) — Vessies 
(Olanda) a învins cu 6—1, 7—6 pe
rechea Fernandez (Columbia) — 
Jausovec (Iugoslavia), iar Florența 
Mihai (România) și Glynis Coles 
(Anglia) au eliminat cu 6—1, 6—3 
cuplul american Redondo — Meh- 
medbasici.

Jucînd foarte bine, Virginia Ruzici 
(România) a învins-o cu 6—3, 6—2 pe 
Marita Redondo (S.U.A.), calificîn- 
du-se în sferturile de finală ale pro
bei. Cunoscuta campioană engleză 
Sue Baker a cîștigat cu 7—5, 2—6, 
6—1 jocul cu Mariana Simionescu, la 
capătul unei partide deosebit de a- 
tractive, în care jucătoarea româncă 
«-a comportat peste așteptări în pri- 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid.

în prima zi a lucrărilor, Haralam- 
bos Drakopoulos, secretar al Comite
tului Central, a prezentat un raport.

în cadrul ședinței de luni, dele
gații au dezbătut raportul prezentat 
de către Haralambos Drakopoulos, 
secretar al Comitetului Central.

celelalte state ale lumii, pe baza 
principiilor universal valabile ale 
dreptului internațional.

în activitatea sa internațională <— 
a spus vorbitorul — România acor
dă o mare atenție dezvoltării între 
țările din Balcani a unor relații 
strînse de prietenie și bună vecină
tate, care să contribuie la întărirea 
încrederii și cooperării în această 
regiune, la transformarea ei într-o 
zonă a păcii, lipsită de arme nu
cleare. In acest sens, considerăm 
necesare intensificarea activității or
ganismelor de colaborare interbalca- 
nică existente, crearea altora noi, în 
vederea asigurării unui cadru cit mai 
larg de conlucrare în această zonă.

Milităm, de asemenea, pentru a se 
ajunge cît mai curind Ia soluționarea 
politică a situației din Cipru, pe 
baza respectării independentei, suve
ranității și integrității acestui stat, a 
asigurării unei conviețuiri pașnice 
intre cele două comunități cipriote.

în spiritul îndelungatelor sale tra
diții internaționaliste, P.C.R. dezvoltă 
larg relațiile de prietenie și colabo
rare cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, se pronunță pentru o 
unitate nouă a mișcării comuniste și 
muncitorești pe baza principiilor in
ternaționalismul proletar, care în
seamnă respectarea strictă a inde
pendenței și egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora în mod de sine stătător poli
tica internă și externă, strategia și 
tactica revoluționară, corespunzător 
cerințelor luptei pentru libertate, 
progres și socialism din propria tară.

Totodată, P.C.R. intensifică rela
țiile cu partidele socialiste și social- 
democratice, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele națio
nale de guvernămînt din ' 
curs de dezvoltare, cu alte 
și organizații revoluționare, 
siste și democratice.

Ne exprimăm convingerea __ _ . 
lațiile dintre P.C.R. și P.C. din Gre
cia (interior) se vor dezvolta și 
adinei în continuare, în interesul co
mun al ambelor partide, al popoare
lor român și elen, al întăririi solida
rității și colaborării forțelor progre
siste, antiimperialiste, de pretutin
deni. 1

în încheiere, vorbitorul a spus : Vă 
urăm, dragi tovarăși, succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui, în activitatea pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor pe care le veți 
adopta, spre binele oamenilor mun
cii din țara dumneavoastră, pentru 
triumful cauzei păcii, democrației și 
socialismului.

țările In 
partide 
progre-

că re-

In divizia B, cu trei etape Înainte 
de închiderea campionatului, este cu
noscută cîștigătoarea seriei I : F.C.M. 
Galați (virtual calificată in divizia 
A), în seria a Il-a Progresul Bucu
rești conduce cu un avans de 6 punc
te (mai poate pierde numai... la go
laveraj), doar în seria a IlI-a lupta 
pentru calificare dintre F.C. Corvinul 
și F.C. Șoimii rămîne deschisă. In 
fiecare din aceste serii se cunoaște 
cîte una dintre retrogradate : S.C. 
Tulcea, Autobuzul București și, res
pectiv, Unirea Tomnatic, aflate pe 
ultimul loc. Rezultatele etapei de du
minică : Seria I : F.C.M. Galați—Me
talul Plopeni 3—1, F.C. Brăila—C.S.U. 
Galați 1—0, Unirea Focșani—C.S. Bo
toșani 2—0, Gloria Buzău—Victoria 
Tecuci 3—0, Celuloza—C.F.R. Pașcani 
2—0, S.C. Tulcea—C.S.M. Suceava 
0—0, Prahova—C.S.M. Borzești 0—1, 
Cimentul—F.C. Petrolul 2—2, Cea
hlăul—Viitorul Vaslui 0—0. Seria a 
Ii-a : Progresul—Steagul roșu 3—1, 
Metalul Mija—Dinamo Slatina 2—0, 
C S. Tîrgoviște—Metalul București 
0—2, Voința—Nitramonia 2—1, Elec- 
troputere—Metrom 6—2, F.C.M. Giur
giu—Chimia Tr. Măgurele 2—0, Uni
rea Alexandria—S.N. Oltenița 2—0, 
Tractorul—Chimia Rm. Vilcea 2—0, 
Minerul Motru—Autobuzul 4—1. Se
ria a Ill-a : F.C. Baia Mare—F.C. 
Corvinul 1—2, F.C. Șoimii—Mureșul 
Deva 1—0, Industria Sîrmei—Mine
rul Moldova Nouă 2—0, Victoria Că- 
lan—Sticla 7—0, Gloria Bistrița—U.M. 
Timișoara 3—1, Rapid Arad—C.I.L. 
Sighet 2—0, C.F.R. Timișoara—Gaz 
metan 0—0, Victoria Cărei—Dacia O- 
răștie 1—1, Unirea Tomnatic—Meta
lurgistul Cugir 2—0.

PENTATLON MODERN : 
Punctaje bune la călărie

Stadionul „Olimpia" din Capitală 
găzduiește de ieri cea de-a 21-a edi
ție a campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale țării noastre, 
la care participă sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Italia, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. în clasamentul primei părți a 
probei de călărie conduce bulgarul 
Gheorghi Stoianov cu 1100 puncte. 
Au totalizat cîte 1 068 puncte D. 
Spîrlea (România), FI. Crăciuneanu 
(România), Mario Catarci (Italia), 
J. Plank (Ungaria) etc. Astăzi se 
desfășoară ultimele întreceri ale pro
bei de călărie.

mele două seturi. Alte rezultate : fe
minin : Holubova — Turnbull 7—6, 
6—7, 6—0 ; Marsikova — Rosa 6—4’, 
6—1 ; masculin : Panatta — Franu- 
lovici 6—2, 6—2, 6—7, 6—3 ; Oran- 
tes — Fillol 7—6, 6—3, 6—2.

în proba de dublu mixt, Florența 
Mihai (România) și I. Molina (Co
lumbia) au eliminat cu 6—4, 3—6, 
6—4 pe Doerner, Edmundson (Aus
tralia).

o Selecționata olimpică de fotbal 
a U.R.S.S. va susține un meci de ve
rificare la Geneva, în compania e- 
chipei locale Servette. Citeva zile 
mai tirziu, la 11 iunie, fotbaliștii so
vietici vor evolua în Franța, la 
Bordeaux. După acest meci, echipa 
olimpică a U.R.S.S. va întilni la 23 
iunie la Viena o selecționată aus
triacă.
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Comuniștii italieni propun:

0 largă coaliție democratică 
și antifascistă, un guvern din care 

să facă parte P.C.I.
• Cuvîntarea rostită de Enrico Berlinguer la mitingul 

de la Milano
• Noi luări de poziții ale liderilor celorlalte partide 

politice
ROMA 7 (Agerpres). — în Italia au 

continuat în ultimele zile luările de 
cuvint ale liderilor partidelor politice 
în cadrul campaniei electorale în 
vederea scrutinului de la 20 iunie.

Cu prilejul unui miting desfășu
rat la Milano, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, a pronunțat o amplă a- 
locuțiune, consacrată propunerilor 
comuniștilor italieni pentru ieșirea 
din actuala criză, programului P.C.I. 
de transformare a societății.

Secretarul general al P.C.I. a 
arătat că dizolvarea parlamentului 
și organizarea de alegeri politice 
anticipate reprezintă un rezultat 
direct al lipsei unei majorități reale, 
al faptului că diferitele formule de 
guvern, care s-au succedat în ulti
mii ani, in cadrul centrului-stînga, 
n-au făcut altceva decit să ducă la 
imobilism și la o criză de guver
nare. „Aceasta demonstrează — a 
spus vorbitorul — că în prezent nu 
mai este posibil să se propună o 
soluție fondată din nou pe colabo
rarea dintre aceleași forțe care au 
format vechile guverne, deoarece 
astfel s-ar ajunge la o agravare ul
terioară a crizei, tn realitate, singu
ra cale nouă și care poate fi 
parcursă — a arătat Berlinguer — 
este cea propusă de comuniști: o 
largă coaliție democratică și anti
fascistă, un guvern din care să facă 
parte Partidul Comunist Italian".

Condamnînd actele de provocare 
ce s-au înmulțit în aceste ultime 
zile In Italia, datorită violenței 
neofascismului, vorbitorul a subliniat 
necesitatea ca guvernul să ia mă
suri urgente pentru apărarea ordinii 
și a democrației, pentru pedepsirea 
tuturor vinovaților.

Referindu-se la obiectivele viitoa
re ale comuniștilor, la programul 
lor de transformare a societății, 
Enrico Berlinguer a subliniat spe
cificul căilor preconizate de P.C.I., 
atît în planul organizării juridice și 
politice, cît și al economiei „care 
trebuie să includă o programare 
democratică ce nu exclude, ci pre
vede și existenta unor multiple 
centre ale inițiativei societăților 
private, cărora este necesar să li se 
dea un cadru precis de referință, 
așa încît elef la fel ca și societățile 
publice, să poată lucra și pro
duce pentru scopuri capabile să sa

tisfacă marile nevoi ale omului". 
„Din acestea și din alte poziții foarte 
clare ale P.C.I. — a spus secretarul 
general al partidului — derivă 
căutarea noastră constantă de a- 
lianțe sociale și politice, recunoaș
terea pluralității forțelor politice, 
posibilitatea de a se alterna la con
ducerea țării a majorităților și a 
opozițiilor".

„Existența unei varietăți de so
luții și de căi spre socialism nu 
constituie și nu va constitui nici
odată o anomalie a istoriei" — a 
spus în încheiere secretarul general 
al P.C.I.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
.miting electoral organizat de Parti
dul Socialist Italian, secretarul ge
neral al acestui partid, Francesco 
de Martino, a relevat contradicțiile 
din cadrul democrației creștine, 
care, a spus el, constituie expresia 
unei crize chiar dacă în cadrul 
P.D.C. se depun eforturi vizind 
restabilirea unității inainte de ale
geri. De Martino a reafirmat in
tenția partidului său de a nu relua 
colaborarea cu democrat-creștinii in 
vechile condiții, constind, cu alte cu
vinte, din menținerea in opoziție a 
P.C.I.

Secretarul general al Partidului 
Republican Italian, Oddo Biasini, a 
susținut necesitatea .^schimbării pro
funde a metodelor și conținutului 
politicii italiene". El a propus un 
program alternativ care cere, între 
altele, ca „politica economică să nu 
fie încredințată numai guvernului, 
ci să cointereseze, în ceea ce pri
vește opțiunile, toate forțele sociale 
responsabile din punct de vedere 
institutional. Numai astfel — a ac
centuat el — pot fi soluționate pro
blemele grave ale țării".

Președintele Consiliului național 
al P.D.C., Amintore Fanfani, a adre
sat alegătorilor M.S.I. — Dreapta 
Națională (partidul neofascist) ape
lul de a vota pentru candidații 
P.D.C., gest fără precedent, care — 
transmite agenția A.N.S.A. — a 
provocat proteste și polemici. Punc
tul de vedere dominant în sînul 
Partidului democrat-creștin, observă 
aceeași agenție, pare a fi cel al 
reluării colaborării cu socialiștii, cu 
condiția ca aceștia să renunțe la 
cererea de deschidere spre stingă.

In pregătirea alegerilor prezidențiale din Portugalia
LISABONA 7 (Agerpres). — Maio

rul Otelo Saraiva de Carvalho, can
didat la alegerile prezidențiale din 
Portugalia, a prezentat în cadrul unei 
emisiuni a radioteleviziunii portu
gheze principalele linii ale manifes
tului său electoral. El a precizat, cu 
acest prilej, că obiectivul său fundat- 
mental este „o societate nouă in care 
exercitarea democratică-a puterii de 
către clasele muncitoare să fie po
sibilă. adică o societate socialistă", 
în cazul în care voi fi ales — a su
bliniat el — „voi fi apărătorul con
stituției cucerite de popor, care tre
buie să fie pusă in slujba muncito
rilor. salariaților de la sate și orașe, 
din uzine și instituții, din industrie

și comerț, de Ia bănci și asigurări so
ciale".

Carvalho s-a angajat să apere, să 
întărească și să dezvolte organiza
țiile populare de bază, comisiile 
muncitorești și de cartier. Contro
larea de către muncitori a producției 
— a apreciat el — trebuie să fie dez-> 
voltată și extinsă în toată țara, toa
te sectoarele de bază trebuie să fie 
naționalizate, iar reforma agrară tre
buie să fie îndeplinită la termen.

Pe plan internațional. Carvalho s-a 
pronunțat în favoarea „unei politici 
de independență națională care să 
apere interesele poporului portughez 
împotriva presiunii și dominației 
marilor puteri străine".

Reuniunea O. N. U. da la Vancouver
VANCOUVER 7 (Agerpres). — Ță

rile membre ale „Grupului celor 77", 
reprezentind. de fapt, cea mai mire 
parte a celor 134 de state partici
pante. la Conferința Națiunilor Unite 
pentru așezările umane care se des
fășoară in prezent la Vancouver, în 
Canada, au întocmit un proiect de 
document referitor la principiile ge-

nerale care să asigure realizarea unui 
sistem economic internațional mai 
echitabil, o nouă ordine economică 
mondială.

Proiectul a fost înaintat unui' co
mitet care va decide asupra inclu
derii sale în proiectul de declarație 
ce urmează să fie adoptată la înche
ierea conferinței.

TV

washington Consecințele nefaste 
ale poluării morale

• Opinia publică cere să se pună capăt 
proliferării actelor de violență pe micul ecran

„O bandă de delinc- 
tenți din Boston a dat 
foc unei tinere, după 
ce i-a udat hainele cu 
benzină", „Casa unor 
bătrîni din Houston a 
fost asediată de un 
grup de minori", „Un 
copil de șapte ani a 
ucis un prunc" — sînt 
cîteva din titlurile prin 
care presa americană 
a anunțat în ultimul 
timp o serie de crime 
odioase comise de mi
nori sub influenta ne
fastă — după aprecie
rea instanțelor jude
cătorești — a filmelor 
de televiziune, a căror 
temă de predilecție 
este violenta.

Conducerea unei cli
nici de pediatrie din 
Los Angeles a sesizat 
organele locale că. de 
fiecare dată cînd tele
viziunea transmite pro
grame care fac apo
logia violentei, la „Ur
gență" se înregistrea
ză imediat o creștere 
a numărului internă
rilor, de copii schin- 
giuiți sau mutilați, cu 
picioare și miini frac
turate, contuzii grave 
etc. „Televiziunea — 
scrie ziarul „Washing
ton Star" — a devenit 
mijlocul de vehiculare 
a celor mai grave acte 
de violență și fără în
doială că aceasta are 
o influență negativă 
directă asupra calității 
vieții societății ameri
cane contemporane".

„Pînă a ajunge in 
elasa a XII-a —subli
niază „Journal ot the 
American Medical As
sociation" — copilul

americanului de rind 
vede pe micul ecran 
circa 18 000 omucideri 
și un număr imens de 
jafuri, incendieri, a- 
tacuri armate, spar
geri, torturi". Or, în 
opinia doctorului Mi
chael B. Rothenberg, 
profesor de psihiatrie 
și pediatrie la Univer
sitatea de medicină din 
Seattle. numeroase 
studii elaborate în ul
timii 25 de ani dove
desc, în mod in
contestabil, consecin
țele teribile ale „bom
bardării" neîntrerup
te cu secvențe ce 
fac apologia crimei, la 
care sint expuși mino
rii de către posturile 
de televiziune.

Faptul că programele 
de televiziune adresate 
tinerilor pînă la 18 ani 
redau — potrivit Sta
tisticilor oficiale — de 
șase ori mai multe ac
te de violență decît 
cele destinate adulți- 
lor explică, in parte, 
după cum subliniază 
doctorul Rothenberg, 
de ce în închisorile 
S.U.A. sînt atît de 
muîți tineri, de ce șco
lile de corecție sînt 
arhipline, de ce aproa
pe un milion de tineri 
fugiți de la casele lor 
rătăcesc fără rost pe 
drumurile țării și de ce 
majoritatea covîrșitoa- 
re a narcomanilor sint, 
de asemenea, tineri.

Constituie o realitate, 
de mult cunoscută, că, 
în proliferarea violen
telor de tot soiul pe 
micul ecran, un rol de

terminant il joacă ma
rile monopoluri și fir
me comerciale. Ele fi
nanțează programele 
de televiziune, inclu
siv filmele care fac 
apologia actelor de vi
olentă, și Ie împănează 
cu reclame pentru pro
movarea produselor 
lor. Ca atare, ele pre
tind — și dețin — 
dreptul exclusiv de a 
stabili profilul emisiu
nilor. Or, după cum 
relatează chiar presa 
americană, încercările 
unor organizații cetă
țenești de a determina 
eliminarea, fie chiar 
numai în parte, din 
programele de televi
ziune a filmelor con
siderate nocive s-a 
izbit de poziția intran
sigentă a marilor mo
nopoluri, interesate în 
a cultiva o stare de 
spirit morbidă. în spe
cial în rîndurile tine
retului, ca unul din 
„însoțitorii" perma
nent ai societății de 
consum.

Dr. Rothenberg con
sideră că această si
tuație constituie „un 
scandal național" și 
propune lansarea unei 
campanii de boicotare 
a filmelor conținind 
acte de violență și mo
bilizarea opiniei publi
ce pentru a determina 
elaborarea unor legi 
care să apere minorii 
și tineretul împotriva 
poluării morale promo
vate de „marele busi
ness" prin intermediul 
ecranului fluorescent.
C.ALEXANDROAIJ

Secretarul general al P.C. I. l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

Primul ministru al 
delegația Consiliului

ROMA — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Secretarul general 
al Partidului .Comunist Italian, tova
rășul Enrico Berlinguer. l-a primit 
duminică, la Milano, pe tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. Cu acest prilej a 
fost transmis secretarului general al 
P.C.I. un cald mesaj de salut din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, tova
rășul Enrico Berlinguer a transmis, la 

.rindul său. un cordial salut secreta
rului general al P.C.R., tovarășul 
N’colae Ceaușescu.

în cadrul întîlnirii, desfășurată în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării raporturilor dintre cele două 
partide, precum și unele probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Conferința sindicatelor din întregul Vietnam
Saigon 7 (Agerpres). — La Saigon 

— Orașul Ho Și Min — s-au deschis 
lucrările Conferinței sindicatelor din 
întregul Vietnam, organizată de Fe
derația Sindicatelor din Vietnam și 
Federația Sindicatelor pentru Elibe
rarea Vietnamului de Sud. 
rința examinează măsurile 
unificarea sindicatelor din 
părți ale Vietnamului și 
mișcării sindicale în noua 
revoluției vietnameze, de avansare a 
întregii țări spre socialism.

în cadrul primei ședințe a confe
rinței au luat cuvîntul Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam. Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului

Confe- 
privind 
ambele 

sarcinile 
etapă a

C.C. al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud, și 
Hoang Quoc Viet, președintele Fe
derației Sindicatelor din Vietnam.

în cuvîntarea sa. Hoang Quoc Viet 
a relevat că unificarea sindicatelor 
din Vietnam va determina o și mai 
pregnantă manifestare a forței cla
sei muncitoare din întreaga tară în 
procesul construirii socialismului și 
va contribui la creșterea rolului 
sindicatelor ca organizație de masă 
ce va constitui un sprijin de nădej
de al statului unificat, o școală_ a 
bunei gospodăriri a economiei țării 
și. totodată, o școală a socialismu
lui pentru diferitele categorii de 
oameni ai muncii.

ANKARA 7 (Agerpres). — Su
leiman Demirel. primul ministru al 
Turciei, a primit delegația Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, condusă de tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului Națio
nal al F.U.S., care, la invitația Parti
dului Dreptății din Turcia, face o vi
zită de prietenie în această țară.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost transmise un mesaj cordial de 
salut și urări de sănătate, fericire și 
succese premierului turc, precum și 
de prosperitate poporului turc prie
ten.

Exprimînd cele mai călduroase 
mulțumiri, primul ministru al Repu
blicii Turcia-a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu sin
cere urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese în presti
gioasa activitate desfășurată pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
României, pentru pace și colaborare 
internațională.

în timpul convorbirilor, a fost ex
primată satisfacția celor două părți 
pentru evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Turcia, precum și 
dorința comună de a adînci și diver
sifica, în continuare, pe baze reci-

Turciei a primit 
National al F.U.S.

proc avantajoase, colaborarea în do
meniile politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural, în interesul pro
pășirii. celor două popoare, al cauzei* 
progresului și păcii internaționale.

Totodată, s-a exprimat dorința con
lucrării tot mai active a celor două 
state, pe plan internațional, pentru 
promovarea unei politici noi de de
plină egalitate în drepturi între na
țiuni, de respect al independenței și 
suveranității fiecărui stat, al dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, ca[ea dezvoltării sociale 
și politice. în mod deosebit s-au sub
liniat aspirațiile celor două popoare 
de a acționa pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei veci
nătăți. colaborării pașnice și priete
niei. în interesul întăririi securității 
și păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, ce ca
racterizează întregul ansamblu al re
lațiilor dintre România și Turcia.

în cursul aceleiași zile, delegația a 
depus o coroană de flori la Mauso
leul lui Ataturk.

★
La sosire, pe aeroport, delegația a 

fost întîmpinată de Sabit Osman 
Avei, vicepreședinte al Partidului 
Dreptății, de alți membri ai condu
cerii partidului.

DE PRETUTINDENI
• O FAMILIE NUME

ROASĂ. Țăranul Agir Nivo- 
kaji, care trăiește într-un sat 
din apropierea localității Ko
sovo (Iugoslavia), are o familie 
numeroasă : 105 persoane — fii. 
fiice, nepoți și strănepoți. Toți 
trăiesc într-o singură casă care 
a fost, în repetate rînduri, lăr
gită și supraetajată, avînd astăzi 
înfățișarea unui turn în trepte. 
Dormitorul comun pentru copiii 
„familiei" are o lungime de... 50 
metri. Femeile care se ocupă de 
gospodărie pregătesc zilnic... 315 
porții de mîncare, pentru care 
sint necesare cîteva sute de ki
lograme de diverse alimente.

• OFENSIVA SALU
BRITĂȚII. 25 000 de elevi de 
școală primară din cantonul el
vețian Valais au participat în 
aceste zile la o inedită opera
țiune intitulată „Tineret, cură
țenie — 1976“. Alături de elevii 
conduși de învățătorii lor, au 
participat la acțiune diverse a- 
sociații — a vinătorilor, a prie
tenilor naturii etc. — uzinele de

Problema cipriota
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— într-un raport dat publicității 
luni, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, referindu-se la po
sibilitățile de rezolvare politică a 
problemei cipriote, a 'menționat că 
„cel mai bun mijloc de a se ajunge 
la o soluționare justă și echitabilă 
îl reprezintă negocierile între repre

zentanții celor două comunități et
nice, cipriote". Dar pentru ca aseme
nea negocieri să fie utile — mențio
nează el — este necesar ca toate 
părțile interesate să dea dovadă de 
suplețea necesară și, de asemenea, să 
fie respectate și aplicate acordurile 
încheiate pînă acum în acest dome
niu.

Convorbiri iugoslavo-sovietice

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R.

BELGRAD 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit 
luni pe Konstantin Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. — anunță 
agenția Taniug. în cursul convorbi
rilor a avut loc un schimb de pă
reri cu privire la situația din miș
carea muncitorească internațională, 
unele probleme actuale ■ internațio-

nale, precum și în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre U.C.I. și 
P.C.U.S. Au fost prezenți Stane 
Dolanț, secretarul Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și Aleksandar Grlicikov, secretar în 
Comitetul Executiv, precum și am
basadorul sovietic la Belgrad, Vla
dimir Stepakov.

incinerare a gunoaielor preluind 
deșeurile strinse de participanți. 
în încheierea acțiunii, elevii din 
clasele mai mari au organizat o 
reuniune de bilanț al operațiunii 
întreprinse, subliniind conclu
ziile care trebuie să fie trase de
fiecare cetățean pentru asigu
rarea salubrității.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — în 
R. P. Polonă au avut loc lucrările 
celei de-a 47-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru siderur
gie, la care au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R., o dele
gație a R.S.F.I. și reprezentantul or
ganizației de colaborare în siderurgie 
„Intermetal". La ședința comisiei 
s-au examinat stadiul îndeplinirii ac
țiunilor incluse în Programul com
plex. activitatea desfășurată pe pe
rioada 1969—1975 și direcțiile viitoare 
ale colaborării în domeniul siderur
giei.

BELGRAD 7 (Agerpres). — La Bel
grad a avut loc cea de-a 41-a ședin
ță a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pențru construcții. La lucrările co
misiei au participat delegațiile țări
lor membre ale C.A.E.R. și a R.S.F.I. 
Comisia a examinat raportul de ac
tivitate pe perioada 1971—1975 și a 
aprobat activitatea organelor sale de 
lucru. Totodată, au fost convenite 
sarcinile de viitor și a fost adoptat 
planul de lucru al comisiei pe anul 
1977.

Comunicat
ANKARA 7 (Agerpres). — Bulga

ria și Turcia sprijină procesul de 
destindere internațională și consideră 
că Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa 
creează premise favorabile pentru 
dezvoltarea și întărirea procesului 
de destindere pe continent, se spune 
în comunicatul privind convorbirile 
purtate între președintele Turciei, 
Fahri Koriitiirk, și Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria. Totodată, părțile con
sideră că măsurile de destindere pe

turco-bulgar
plan politic trebuie să fie urmate 
de măsuri de destindere pe plan 
militar. Ele și-au exprimat, de ase
menea, părerea că îmbunătățirea re
lațiilor dintre țările balcanice repre
zintă o contribuție însemnată la asi
gurarea securității și cooperării în 
Europa. în cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme ale dezvol
tării relațiilor dintre cele două țări 
pe multiple planuri. Președintele 
Turciei a acceptat invitația de a 
face o vizită oficială în Bulgaria.

BBBBBBBBBBB ■ ■ BBBBBBBBOBBBB

agențiile de presă transmit:
Tîrgul internațional de 

la Poznan. La cea de_a 48_a edi~ 
ție participă 4 100 de firme și între
prinderi de comerț exterior din 34 
de țări. în prima zi a tîrgului, pavi
lionul României a fost vizitat de .Ian 
Szydlak, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Mieczy- 
slaw Jagielski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, și de Jerzy Olszewski, 
ministrul comerțului exterior și eco
nomiei maritime. Oaspeții, întîmpi- 
nați de ambasadorul României la 
Varșovia, Aurel Duca,- au manifes
tat un interes deosebit față de pro
dusele expuse la . standul destinat 
mașinilor-unelte. și la standul pro
duselor siderurgice.

C©mun5catu! privind vi2ita 
oficială efectuată în R.P.D. Coreeană 
de Bohuslav Chnoupek, ministrul de 
externe al R.S. Cehoslovace, evi
dențiază dorința celor două țări de 
a promova în continuare relațiile 
lor de prietenie și cooperare. De a-

semenea, comunicatul relevă spri
jinul pe care partea cehoslovacă îl 
acordă poziției R.P.D. Coreene în 
problema reunificării independente 
și pașnice a Coreei, precum și spri
jinul pe care ambele țări îl acordă 
luptei popoarelor lumii împotriva im
perialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului, pentru 
pace, democrație, independență na
țională și progres social.

La Stockholm se dcsf^oa™ 
lucrările Conferinței naționale a Ti
neretului Comunist din Suedia. în 
centrul dezbaterilor se află problema 
șomajului în rindul tineretului sue
dez. precum și chestiuni privind 
pregătirile pentru alegerile paria-, 
mentare din toamna acestui an.

Vizită. Zulfikăr Ah Bhutto, pri
mul ministru al Republicii Pakistan, 
a sosit luni într-o vizită oficială la 
Kabul, la invitația lui Mohammad 
Daoud Khan, președintele Republicii 
Afganistan. Pe agenda convorbirilor 
figurează examinarea principalelor 
probleme legate de îmbunătățirea, in

londra Probleme „fierbinți"
pe agenda politica

„Momentele dificile 
prin care trece econo
mia britanică" deter
mină o intensă activi
tate politică într-o pe
rioadă de timp care, 
în mod tradițional, 
era caracterizată prin- 
tr-o acalmie cvasige- 
nerală. Din cauza 
„dramaticei devalori
zări a lirei sterline" 
(„Daily Mail"), mem
bri ai guvernului și 
numeroși deputați au 
rămas în capitală sau 
au revenit în grabă 
aci. inainte de a-și fi 
luat sau încheiat con
cediul, astfel încît tra
diționala vacanță po
litică între sesiunea 
parlamentară de pri
măvară și cea de vară, 
practic, nu a existat. 
Convorbirile minis
trului finanțelor și ale 
ministrului de exter
ne cu colegii lor vest- 
europeni, negocierile 
cu organismele inter
naționale pentru obți
nerea de noi împru
muturi, repetatele con
sultări dintre guvern, 
sindicat și patronat, 
eforturile pentru cre
area unei atmosfere 
de încredere pe piața 
internă și externă, 
măsurile de combate
re a inflației și a creș
terii șomajului — iată 
doar cîteva din pre
ocupările care ău a- 
glomerat agenda a- 
cestor „zile fierbinți", 
cum le definește zia
rul „Daily Telegraph". 
Acum, cînd Camera 
Comunelor își reia lu
crările. dezbaterile — 
așteptate cu mult in
teres — vor avea ca 
obiecte principale toc
mai agravarea feno
menelor negative din

economie, precum și 
efectul acestora pe 
planul intensificării 
încordării între gu
vern și opoziție, ca și 
pe plan social.

Cauzele devaloriză
rii galopante din ul
timul timp a lirei 
sterline (moneda bri
tanică oscilează acum 
in jur de 1,70 dolari, 
de unde pînă nu de 
mult valora patru do
lari !) sînt multiple, 
iar presa britanică a- 
mintește. printre al
tele, ritmul înalt al 
inflației în Marea Bri- 
tanie. stagnarea pro
ducției industriale, 
creșterea prețurilor și 
a șomajului, deficitul 
balanței de plăți — 
toate acestea pe fon
dul recesiunii prin 
care trece economia 
întregii lumi capita
liste. al repetatelor 
seisme financiar-mo- 
netare în țările cu 
economie de piață. 
„Financial Times" a- 
daugă „neîncrederea 
partenerilor străini în 
capacitatea economi
ei britanice de a se 
redresa într-un timp 
scurt", iar „Morning 
Star" menționează 
„acțiunea unor cercuri 
financiare britanice 
care, în goană după 
profituri rapide, s-au 
dedat la afaceri spe
culative pe seama li
rei sterline". în aces
te condiții, în ciuda 
eforturilor guvernu
lui, situația nu a cu
noscut îmbunătățiri 
remarcabile, ba, dim
potrivă. in unele sec
toare chiar s-a înrău
tățit.

Profitind de aceas
tă conjunctură defa

vorabilă laburiștilor, 
partidul conservator 
de opoziție „a trecut 
la atac împotriva gu
vernului" — după cum 
scrie „Times". Potri
vit aprecierilor unor 
ziare, opoziția caută 
să împingă guvernul 
spre adoptarea unor 
măsuri nepopulare, cu 
scopul de a-i compli
ca relațiile cu sindi
catele. Curind, la 16 
iunie, va avea loc 
conferința extraordi
nară a sindicatelor, 
chemată să aprobe 
sau să respingă po
litica salarială elabo
rată de guvern și con
ducerea Congresului 
sindicatelor (T.U.C.). 
Or, dacă guvernul ar 
pierde sprijinul sin
dicatelor, în condițiile 
în care nu mai dis
pune de majoritate 
absolută în parlament, 
s-ar ajunge acolo unde 
doresc partidele de 
opoziție — la ținerea 
unor alegeri generale, 
inainte de termen. Pe 
de altă parte, după 
cum scrie „New Sta
tesman", ofensiva 
conservatorilor are ca 
reacție o „strîngere" 
a rindurilor în tabăra 
laburistă, precum și 
eforturi spre o mai 
strînsă colaborare cu 
sindicatele, ceea ce, 
in actualele condiții, 
constituie un factor 
important pentru gu
vern, în măsura în 
care, apreciază revis
ta amintită, acest lu
cru va avea ca efect 
o mai mare grijă față 
de interesele păturilor 
celor mai largi.

N. PLOPEANU

ansamblu, a relațiilor bilaterale șl 
adoptarea de hotărîri concrete pri
vind reluarea legăturilor aeriene, 
creșterea volumului schimbului de 
mărfuri dintre cele două țâri și alte 
măsuri de interes reciproc.

Reuniune. La Luanda a avut 
loc luni prima reuniune a Comi
siei internaționale de anchetă a cri
melor săvîrșite de mercenarii luați 
prizonieri de forțele armate ale Re
publicii Populare Angola în cursul 
zdrobirii intervenției armate sud-a- 
fricane și a trupelor de mercenari. 
La lucrările comisiei participă repre
zentanți din mai multe țări. Minis
trul justiției al Republicii Populare 
Angola a chemat pe membrii comi
siei să elaboreze o convenție inter
națională care să condamne folosirea 
mercenarilor străini în acțiunile de 
înăbușire a mișcărilor de eliberare 
națională.

Ruperea barajului de pe 
rîul TetOn din statu* american 
Idaho a provocat moartea a șase 
persoane, rănirea altor 80 — din
tre care multe în stare gravă, 
precum și pagube materiale de ordi
nul a sute de milioane dolari. După 
cum s-a anunțat, catastrofa s-a pro
dus sîmbătă, cînd barajul, construit 
din pămînt, a cedat presiunii ape
lor lacului de acumulare, inundînd 
aproximativ 700 de case și 450 de 
ferme ; 2 900 familii din zona sinis
trată au fost evacuate.

7 osturi. de pers°ane au
fost arestate în Irlanda de Nord ca 
urmare a incidentelor violente pro
duse la sfîrșitul săptămînii trecute în 
această regiune, soldate cu 11 morți 
și peste 30 de răniți. Doi polițiști au 
fost răniți luni în localitatea Ardboe 
din comitatul Tyrone. Două bombe au 
explodat, în cursul aceleiași zile, în
tr-o farmacie din Belfast.

Ansamblul folcloric „Carpați" 
din Cîmpulung-Muscel a obți
nut premiul I și Cupa Festiva
lului internațional de folclor 
desfășurat în localitatea franceză 
Epinay-sur-Seine.

Cu prilejul celei de-a IV-a 
Expoziții internaționale de flori 
de la Damasc, în cadrul căreia 
au fost prezentate imagini tu
ristice și obiecte de artizanat cu 
motive Sorale din diferite re
giuni ale României, pavilionu
lui tării noastre i s-a decer
nat, de către Ministerul Turis
mului al Siriei, „Diploma de 
onoare".

Nava școală „Mircea", 
care a făcut o vizită de prietenie 
în Cuba, a părăsit portul Havana. La 
plecare, echipajul navei a fost salu
tat de Aldo Santamaria Cuadrado, 
adjunct al ministrului forțelor arma
te revoluționare, comandantul mari
nei militare revoluționare, Demetrio 
Monseny. șeful Direcției relațiilor 
externe din Ministerul Forțelor Ar
mate Revoluționare, ofițeri.

Primul ministru tailan-
dez Seni Pram°i,a af'rmat ca ce*
rerea de retragere a forțelor S.U.A. 
din țară a rezultat din circumstan
țele noi care s-au dezvoltat în Tai- 
landa în ultimii ani. Acest act, a
spus el, nu reprezintă un semn de 
deteriorare a relațiilor dintre cele 
două tari, subliniind că a sosit timpul 
ca Tailanda să se bazeze pe forțele
proprii în probleme de apărare și să 
promoveze o politică de prietenie cu

• SPECTACOLE SI
MULTANE. Grație unui pro
cedeu inedit, denumit Tri-Ei- 
dophore, spectacolele Operei din 
Paris vor putea fi vizionate si
multan în două săli : direct, 
în sala Operei, celebrul Palat 
Garnier, și prin retransmisie, 
pe un ecran gigant cu o supra
față de 108 mp, în marea sală 
a Palatului Congreselor. în fe
lul acesta spectacolul va putea 
fi urmărit simultan de un mare 
număr de spectatori (Palatul 
Congreselor avînd 3 700 de 
locuri, iar Palatul Garnier 2 100). 
Procedeul amintit era folosit 
pînă acum numai pentru re
transmisia, în circuit închis, a 
operațiilor chirurgicale, oferind 
imaginea mărită, de o perfectă 
claritate, a celor mai mici de
talii ; folosirea sa în vederea 
retransmiterii unor reprezen
tații lirice oferă nebănuite per
spective spectacologiei.

• AUTOMOBI- 
L U L „CURAT". P^- 
ședințele Agenției de protecția 
mediului ambiant din Califor
nia, Tom Quin, cunoscut pentru 
campaniile duse împotriva po
luării, anunță acum, ca o veste 
bună, punerea la punct a unei 
mașini nepoluante, al cărei ele
ment central îl constituie un 
sistem special de injectare a 
benzinei, care ar împiedica e- 
manațiile nocive de gaze. Noul 
vehicul e considerat cel mai 
„mare progres tehnic" realizat 
în ultimul timp în industria 
automobilistică.

• MONUMENTE DIS
TRUSE DE CUTREMUR. 
Cutremurul recent care a făcut 
ravagii în regiunea Friuli din 
Italia, soldîndu-se cu mari pa
gube materiale și pierderi de 
vieți omenești, a afectat și o 
serie de monumente artistice de 
valoare, între care „Micul tem
plu longobard" din Cividale, 
grav avariat, și domurile din 
Gemona și Venzone, complet 
distruse. în vederea restaurării 
acestor monumente, la Ministe
rul pentru Protejarea Patrimo
niului Cultural a fost creat un 
birou coordonator. S-a calculat 
că lucrările de restaurare se vor 
ridica la 6—7 miliarde de lire 
italiene, pe lingă fondurile con
siderabile necesare refacerii o- 
biectivelor economice și locuin
țelor distruse.

toate țările.

Etatizare. Bunurile companiei 
petroliere „Caltex" din India — fi
lială a societății americane „Caltex 
Oil Company" — vor fi trecute în 
proprietatea statului cu plata unor 
compensații, s-a anunțat la Delhi.

Congresul Partidului Socialist Popular 
din Spania și-a încheiat lucrările

MADRID 7 (Agerpres). — Congre
sul Partidului Socialist Popular din 
Spania s-a încheiat duminică seara 
la Madrid. Lucrările congresului s-au 
desfășurat sub semnul luptei pentru 
unitatea forțelor democratice din Spa
nia, al luptei pentru libertăți demo
cratice, pentru amnistie și eliberarea 
deținuților politici. în ultima zi, con
gresul a adoptat rezoluții privind 
politica economică și socială a P.S.P.,

problemele naționalităților și pers
pectiva unității forțelor socialiste.

Congresul a ales Organele conducă
toare ale partidului. în funcția de 
președinte a fost reales Enrique 
Tierno Galvan, iar în funcția de se
cretar general — Râul Morodo.

Congresul a fost salutat de repre
zentanți a numeroase partide, gru
pări politice și organizații sindicale.

Situația din Liban
BEIRUT 7 (Agerpres). — într-o 

telegramă din Beirut, agenția arabă 
siriană de informații Sana a trans
mis un comunicat al „Avangărzilor 
armatei libaneze din Bekaa" — or
ganizație care grupează pe partizanii 
din rindul armatei ai președintelui 
Frangieh — în care se arată că aces
tea au cerut sprijinul Siriei pentru „a 
pune capăt luptelor".

★
Liderul Partidului Socialist Progre

sist din Liban, Kamal Joumblatt, a 
anunțat că forțele coalizate palesti- 
neano-progresiste vor opune o „pu
ternică rezistentă trupelor siriene".

★
într-un comunicat dat publicității 

de conducătorii maroniți libanezi se 
arată că „este firesc să se încurajeze 
tot ceea ce poate contribui la înce
tarea stării de război în Liban". Co
municatul relevă „eforturile depuse 
în acest sens de Siria".

Reuniunea maronită a grupat în

jurul președintelui Suleyman Fran
gieh pe șefii principalelor miliții 
creștine, fiind consacrată examinării 
situației din Liban.

★
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a adresat prin 
intermediul reprezentanței O.E.P. la 
Cairo un mesaj șefilor de stat arabi, 
cerînd convocarea de urgentă a unei 
reuniuni la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Ligii Arabe, pentru discu
tarea situației din Liban — anunță 
agențiile de presă.

★
Secretarul general al Ligii Arabe, 

Mahmud Riad, a transmis guvernelor 
țărilor membre invitația de a parti
cipa, începind de miercuri, la o 
reuniune de urgență a Consiliului mi
niștrilor de externe ai acestei organi
zații, convocată la cererea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, în 
legătură cu agravarea situației din 
Liban.

• PENTRU VALORIFI
CAREA „AURULUI VER
DE". Venezuela, Columbia, 
Ecuadorul și Bolivia, țări mem
bre ale Pactului andin, au lan
sat un program de cercetări a- 
supra proprietăților unui nu
măr de 100 de esențe forestie
re, cu scopul de a promova o 
mai bună utilizare a masei 
lemnoase. Potrivit unui recent 
studiu, doar 0,1 la sută din re
sursele forestiere (care acoperă 
200 milioane de hectare, a- 
dică 60 la sută din suprafața 
totală a zonei respective) sînt 
folosite în1 mod rațional. Din 
cele 650 de specii existente, 
doar 50 sînt exploatate în ve
derea comercializării, în tirc'p 
ce anumite esențe sînt exploata
te excesiv. Programul inițiat 
urmărește studierea rezistenței 
esențelor lemnoase, a unor teh
nici noi de conservare și utili
zare în domeniul construcțiilor.

• ȘARPELE DHAMIN 
- SUB OCROTIREA LE
GII. Șarpele dhamin, din In
dia, apreciat în marochinărie 
pentru pielea sa foarte frumoa
să (galben cu pete închise) și 
de aceea un foarte rentabil ar
ticol de export, se va bucura în 
viitor de o ocrotire deosebită. 
Guvernul indian a hotărît in
terzicerea vînării lui. datorită 
„serviciilor", pe care le aduce 
agriculturii, fiind un dușman 
natural al șobolanului brun. De
cimarea șerpilor dhamin a avut 
ca efect înmulțirea nestăvilită a 
șobolanilor, care pustiesc mari 
întinderi de culturi cerealiere. 
S-a calculat că cele aproximativ 
5 miliarde de șobolani existenți 
în India consumă anual zeci de 
milioane tone de cereale.
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