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de bord Valerii Kubasov

wsxiss aikissSfS

ornicului 
etașament

al petroliștilor

ing. Nicolae TOADER
ministrul petrolului

în anii aceștia plini ai construc
ției desfășurate • a socialismului, 
amplei activități creatoare a oa
menilor muncii, a comuniștilor, a 
fiecărui cetățean al patriei, s-a 
adăugat efortul colectivelor din în
treprinderi de foraj, schele și ra
finării, al petroliștilor, consecvenți 
promotori ai căutărilor pentru 
identificarea și valorificarea supe
rioară a unora din principalele re
surse ale patriei • țițeiul și gazele 
naturale. Extracția și prelu
crarea petrolului sint îndeletniciri 
de multe decenii ale poporului ro
mân, dar niciodată „aurul negru" 
n-a strălucit ca acum, nu i s-au 
pus1 în valoare adevăratele carate, 
prin grija partidului și statului 
pentru dezvoltarea și moderniza
rea acestei ramuri, pentru dotarea 
ei cu tehnica cea mai nouă.

Istoria petrolului românesc a 
cunoscut momente de înaltă ten
siune, iar petroliștii. credincioși 
nobilelor idealuri ale partidului, 
s-au situat întotdeauna alături, de 
clasa muncitoare în marile bătălii 
revoluționare. Sărbătorirea de as
tăzi a Ziiei petrolistului, intrată 
în obișnuință, reprezintă un pri
lej de cinstire a eroicelor tradiții 
de luptă ale petroliștilor, de ma
nifestare a înaltei prețuiri pe care 
partidul și statul o dau acestui 
vrednic detașament al oamenilor 
muncii.

Sărbătorirea acestui eveniment 
are Ioc în atmosfera de muncă 
avîntată a întregului nostru popor 
pentru traducerea în fapte a. isto
ricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al X-lea al partidului. Pe
troliștii de pe Valea Prahovei, ca 
și din noile zone petroliere din 
Moldova, Argeș, Oltenia, Cîmpia 
Dunării se pot mîndri cu rezul
tatele pe care le obțin. în înde
plinirea sarcinilor pe acest an, a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. In primele nouă 
luni ale anului s-a realizat peste 
prevederile planului un plus de 
producție globală de 160 milioane 
lei, fiind satisfăcute în burte con
diții cererile sporite de produse 
petroliere ale economiei naționale 
și creîndu-se, totodată, disponibi
lități suplimentare la export. Ca 
urmare a aplicării măsurilor sta
bilite în cadrul acțiunii de orga
nizare superioară a producției și 
a muncii, în toate sectoarele de 
activitate ale industriei de petrol

șl gaze, petroliștii au dat în plus 
cantități înseninate de țiței, peste 
un miliard metri cubi de gaze na
turale, 30 000 tone benzine și mo
torine de calitate superioară, 
133 000 tone păcură și alte produse 
petroliere solicitate la intern și 
export. Trebuie menționat că în
tregul spor de producție s-a rea
lizat pe seama creșterii producti
vității muncii, care a fost cu 
10,2 la sută mai mare față de 
aceeași perioadă a anului. trecut.

Urmărind cu consecvență aplica
rea în practică a indicațiilor condu
cerii de partid și de stat privind 
grăbirea ritmului investițiilor și. re
ducerea duratelor de execuție, în. 
primele nouă luni din acest an s-a 
realizat 75,2 la sută din volumul a- 
nual de investiții. Au fost date în 
funcțiune la termenul planificat ra
finăria „Crișana' de la Suplacu de 
Barcâu — care valorifică superior 
țițeiul vîscos din această zonă — 
instalațiile complexului de fabrica; 
re a xilenilor de la rafinăria Brazi 
și au început probele de funcțio
nare la noua rafinărie din Pitești.

Rezultatele obținute pînă acum în 
întrecerea socialistă sînt la multe 
întreprinderi superioare angaja
mentelor luate inițial ; colectivele 
de salariați din întreprinderile in
dustriei de petrol și gaze stabilesc 
acum noi măsuri tehnico-organiza- 
torice, menite să asigure înfăptui
rea și depășirea sarcinilor anuale 
de plan la toți indicatorii. Dezbate
rile din recentele adunări generale 
ale salariaților care, au avut loc în 
întreprinderile noastre, cu ocazia 
analizei îndeplinirii planului pe a- 
cest an și a sarcinilor pentru anul 
viitor, au scos în evidență, că există 
condiții pentru ca obiectivele pre
văzute în planul cincinal să fie în
deplinite și depășite. S-au pus în 
valoare cu acest prilej, importante 
posibilități și rezerve interne, care, 
adăugate celor identificate ■ în am
pla acțiune de organizare superioa
rei a producției și a muncii, au per
mis ca producția globală industrială 
prevăzută pentru anul 1970 să fie cu 
580 milioane lei mai mare decît ni
velul stabilit prin planul cincinal. 
Această producție suplimentară se 
va realiza prin creșterea producti
vității muncii cu 20 la sută față de 
prevederile cincinalului și în con
dițiile unor investiții mai mici cu 
circa 700 milioane lei.

(Continuare în pag. a V-a)
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DE TOAMNĂ

porumbului,
■ In fruntea listei de urgente-

■ Însămînțărîle să fie grabnic 
terminate în toate județele

cartofilor,
fructelor

tării!
5

A mai trecut o săptămînă, timp în care 
lucrările agricole ău avansat simțitor. Au 
fost insămînțate suprafețe însemnate cu 
grîu și alte« culturi «de toamnă, <iîțr de-pfc 
cîmp a fost strînsă și transportată o mare 
cantitate de porumb. Recoltatul florii 
soarelui poate fi considerat ca încheiat, 
iar livrarea sfeclei de zahăr se face, în 
cea mai mare parte, conform graficelor 
stabilite de unitățile agricole cu fabricile 
de zahăr.

Urmează o nouă săptămînă hotărîtoare 
pentru încheierea lucrărilor agricole de 
sezon și mai ales a semănatului. In toate 
județele există condiții ca însămînțărîle

<

de toamnă să tie încheiate in limitele 
timpului optim. Pentru aceasta se cere 
ca tractoarele și mașinile agricole să tie 
iolțisitc cu -randament maxim astfel țți 
în această săptămînă să se poată lucră 
din plin. Și în cursul zilei de azi, dumi
nică, mai ales în unitățile unde lucrările 
agricole de sezon sînt întîrziate trebuie să 
se muncească din plin. In săptămînă ce 
vine, în fruntea listei de urgențe, sînt re
coltatul porumbului, sfeclei de zahăr, 
cartofilor, legumelor și fructelor. (In 
pag. a IlI-a ancheta „Scînteii" în jude
țele Timiț ?i Neamț).

CONTRACTUL
angajează și răspunderea

organizației de partid

Spectacol de gală prezentat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare și naționale din Iran

Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare și naționale din Iran, care 
se află în turneu în țara noastră, a 
prezentat sîmbătă seara un spectacol 
de gală la Opera Română din Bucu
rești.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu. soția, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, cu soțiile, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

In sală se aflau conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții .cultural-artis- 
tice, ziariști, un numeros public;

Au fost de față, de asemenea. 
Soltan H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București, alți șefi ai mi
siunilor diplomatice, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

Asistența a salutat cu puternice și 
îndelungi aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți conducători 
de partid și de stat Ia sosirea în 
lojile oficiale.

Ilustrare a vitalității și frumuseții 
cîntecului și dansului iranian, ale căror 
origini se află în trecutul milenar al 
poporului, spectacolul a relevat, prin 
mișcare și colorit, pitorescul artei 
iraniene. Dansurile „Guilani", „Tor- 
bate Djam", „Dansul batistei", „Boj- 
nourdi", cîntecele „Laleaua albă“, 
„Vassounak" și „Asmar" au adus 
prospețimea și ineditul folclorului din 
diferite regiuni ale Iranului, în care 
transpar străvechi obiceiuri păstrate 
,^,xt’.lțivaț<?;e.u, drțțg^ste. |ns.pirat xjjn- 
tr-o legendă pe care marele poet per-’ 
san Firdousi a inclus-o în nemuritoa
rea epopee națională „Shalmameh". 
dansul „Gord Afarid“ a fost unul din 
momentele de elevată emoție artistică 
ale serii. Dansatoarea Aida Ahmad-

zadeh, acompaniata la instrumentul 
tradițional „zarb“, a redat sugestiv 
vitejia femeii legendare pe care, după 
versurile poetului, „nici un bărbat 
nu se încumetă să o înfrunte". Tn- 
terpreți sensibili s-au dovedit în cîn
tecele pe care le-au prezentat soliștii 
Khatereh Parvaneh, Afsaneh, Parivash, 
M. Esmaeeli.

O altă latură a artei iraniene » 
fost exprimată* de creațiile muzicale 
și coregrafice, prezentate în continua
rea programului. Dansuri de curte din 
secolul al XVII-lea, muzică clasică ira
niană, melodii interpretate la instru
mentul național „santour", diferite a- 
ranjamente de ritmuri iraniene au pus 
în evidență remarcabilele însușiri ar
tistice ale grupului de balet, ale so
liștilor Farhadpour, Manoucheri, Za
rif, ale formației instrumentale con
duse de Mohamad Heidafi.

O surpriză plăcută, care a cucerit 
inimile spectatorilor, a fost interpreta
rea în limba română a cîntecului „Ță
răncuță, țărăncuță", pregătit de artiș
tii iranieni în semn de prețuire față 
de țara gazdă.

Asistența și-a exprimat, prin aplauze 
entuziaste, admirația pentru virtuozi
tatea ansamblului iranian de sub con
ducerea artistică a lui Nejad Ahmad- 
zadeh, apreciind grația și farmecul 
dansatoarelor, vigoarea și uneori dra
matismul dansurilor bărbătești, melo- 
dicitatea cîntecelor, eleganța costume
lor.

Succesul spectacolului a fost de
plin. Interpreților le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de stat a 
Republicii Socialiste România, pre
cum și a ambasadorului Iranului la 
București.

După spectacpt, tcțbarășul Nicol.J» 
Ceaușescu și ceilalți «conducători de 
partid și de stat s-au întreținut cor
dial cu artiștii iranieni, felicitîndu-i 
călduros pentru realizările lor.

» (Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri,
1 5 ‘

va face o vizita oficială în Belgia
La invitația guvernului belgian, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer. însoțit de

ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, va face o vizită or- 
ficială în Belgia, între 21 și 25 oc
tombrie 1969.

din cooperativa agricolă
în Dîmbovița, ca și în . celelalte 

județe ale țării, una din principalele 
preocupări ale organizațiilor de par
tid de la sate, ale țărănimii -coopera
tiste, este în aceste zile de a asigura 
livrarea integrală a tuturor produ
selor- agroalimentare 
Stricta respectare a 
mate prin contracte 
pe drept cuvînt. de 
sate, de țărănimea 
îndatorire juridică 
rată necondiționat ?1, 
o inaltă îndatorire cetățenească, mo
rală, reflectînd patriotismul și dez
voltarea conștiinței socialiste a țără
nimii. In comunele Potlogi, Lungu
ieții, Uliești, Dragodana, Poiana și 
multe altele cooperatorii muncesc 
fără preget în aceste zile de. „vîrf' 
ale campaniei agricole pentru ca ro
dul bogat al pămîntului să intre pînă 
la ultimul bob în hambare, să nu fie 
risipit. La cooperativa Crovu, țăranii 
cooperatori nu numai că au predat 
toate produsele contractate, dar au.’-ți 
suplimentat cantitățile de. lapte și 
carne. Astfel, ei contribuie, pe de o 
parte la mai buna aprovizionare a 
populației de'.la:orașe și la asigurarea 
materiilor prime necesare industriei 
alimentare.. iar pe de alt.ă parte la 
sporirea veniturilor cooperativei A- 
nul trecut, cooperativa a încasat 
pentru produsele livrate statului - 
porumb, grî.u, legume, lapte, carne - 
în jur de 4 milioane lei, iar în-acest 
an, veniturile preliminate a fi obți
nute ’ sînt 'Șt mai mari. Cu rezultate 
asemănătoare se mîndrese si coope
rativele din OdnheștI Vișina - 
„7 Noiembrie",- Pitaru sîi altele 
Bineînțeles, aceste rezultate riu au 
venit de la sine, n-an picat din cer. 
Cu toate condițiile diferite în care 
au fost obținute, ele se datoresc în 
esență unor factori comunii partici
parea intensă Ia lucru a masei coo
peratorilor. spirit gospodăresc în or
ganizarea muncii și cointeresarea 
cooperatorilor, exemplul personal și 
perseverenta muncă politico-educa- 
tivă a comuniștilor pentru cultiva
rea spiritului de răspundere al masei 
cooperatorilor în îndeplinirea obli
gațiilor, contractuale.

contractate, 
obligațiilor, asu- 
este considerată, 
comuniștii de. Is 
cooperatoare o 

ce trebuie ono- 
și, totodată, ca

Nicolae TABÎRCÂ
prim-secretar

Comitetului județean Dîmbovița
al P.C.R. ,

Din păcate, aceste concluzii prac
tice* sînt departe de a fi fost însușite 
de numeroase alte cooperative agri
cole din județ. Așa.se face că. alături 
de unități fruntașe în recolte bogate 
ji în respectarea exemplară a con
tractelor încheiate, avem cooperative 
care nici nu lucrează pe măsura po
sibilităților și nici nu se achită inte
gral de obligațiile asumate.

Este cunoscut. sprijinul multilate
ral pe care statul- socialist ÎI acordă 
țărănimii punîndu-i la dispoziție 
tractoare și alte mașini agricole, în
grășăminte chimice, semințe selee-

ționate — toate acestea tnsumînd 
uriașe fonduri de la buget — parale) 
cu importantele credite pe termen 
lung acordate cooperativelor, cu spe
cialiștii trimiși la sate. Folosindu-se 
de .acest sprijin, munca harnică a 
cooperatorilor a dus la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a cooperati
velor agricole, la sporirea veniturilor 
cooperatorilor. La ridiegreâ nivelului 
de trai al țărănimii au contribuit, 
alături de fondurile crescînde alo
cate de stat pentru îmbunătățirea 
asistenței sanitare, lărgirea rețelei 
școlare și altor instituții culturale 
în mediul- rural, măsurile luate pen
tru îmbunătățirea prețurilor la pro
dusele agricole spre a asigura pro
ducătorilor acoperirea cheltuielilor 
materiale și de muncă, precum și 
fondurile necesare reproducției lăr
gite. Cu toate acestea, mai sînt uni-

(Continuare în pag. a III-a)

Transformări înnoitoare

in peisajul indian

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Pentru . locuitorii Indiei, octombrie 
este luna împlinirilor; a bilanțului 
unui. sezon, de trudă și speranță.. O 
nouă recoltă de crez este depozitată 
în hambare j bazarele își extind pe
rimetrul pentru a face loc stivelor 
de banane, nucilor de cocos, fructe
lor de ananas, feluritelor roade ale 
acestor pămînturi. Delhi, orașul de 
pe malurile Jammunei, se împodo
bește în octombrie cu ghirlande de 
flori în toate nuanțele curcubeului. 
Spre mijlocul lunii, începe Dushera, 
sărbătoare a muncii, cîntecului și

Telegrame
Tovarășului OLDRICH CERNIK

Președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

In numele Consiliului de Minis 
Socialiste România și al meu per 
felicitări cu prilejul realegerii di 
funcția de președinte al guvernul 
cialiste Cehoslovace. -

Vă urez succes în activitatea di

ION GHEORG
Președintele Cons! 

al Republicii Soc

PRAGA

ri

Excelenței Sale
Domnului AHMED LARAKI

Primul ministru al Regatului Maroc
RABAT

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de 
prim-ministru al Regatului Maroc vă transmit cele 
mai călduroase felicitări și urări de succes.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convin
gerea că relațiile prietenești dintre România și Ma
roc se vor dezvolta în continuare spre binele ambe
lor popoare.

Cu înaltă considerațiune,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

dansului. Pe străzi, cortegii nesfîrșite 
— care alegorice, .măști, ritualuri » 
căror semnificație în zadar vei în
cerca s-o tălmăcești. Fiecare și 
toate- la un loc condensează cre
dințe și nădejdi, dau expresie, tntr-un 
limbaj aparte, simțămintelor și gîn- 
durilor acestui popor talentat, care a 
dat umanității creații fără seamăn.

Cei 22 de ani de independență a 
Indiei — ani de eforturi, de pro
funde transformări înnoitoare — 
se suprapun peste secole de dominația 
străină, timp în care cei veniți din 
afară au prădat bogățiile țării, ln- 
scâunîndu-se ca stăpîni peste desti
nele truditorilor ei. Poate de aceea 
aici noul riu se impune cu osten
tație, el se integrează organic în pei
sajul tradițional. Prezența lui se face 
însă tot mai mult simțită, determi- 
nînd în mod hotărîtor traiectoria e~ 
voluției Indiei moderne.

în imensitatea spațiului indian, ba
rajele de pe Gange sau cel de ps 
Krishna nu pot rezolva încă proble
ma secetei. Soarta a milioane de fa
milii mai rămîne legată de caprici
ile musonului. Dar ceea ce s-a rea
lizat în acest domeniu este de o în
semnătate excepțională. Regiuni în
tregi din nordul și din centrul țării 
sînt trezite la viață, apele rîurilor fi
ind dirijate azi prin iscusința omului 
spre ogoarele însetate. Alte proiecte 
ample de irigații sînt în curs de rea
lizare. La Nagarjunasagar, în podi
șul Deccan, prin zăgăzuirea fluviului 
Krishna, sute de mii de acri de pă- 
mînt vor avea asigurată umiditatea

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)
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I FAPTUL!

! divers!
ÎN MIEZUL PRODUCȚIEI, 

ACOLO UNDE CER INTERESELE SOCIETĂȚII!
LOCUL SPECIALISTULUI

JUDEȚUL TULCEA TEMEIURILE

I N-aveti un
f

autoturism... 
I în buzunar?

VĂ AȘTEAPTĂ OPȚIUNII

După cum se știe, la ultimele 
două trageri „Loto expoziție" 
organizate de Expoziția realiză
rilor economiei naționale, în? 
tre premiile oferite se aflau și 
două autoturisme „Dacia*. A 
trecut bunicel timp de atunci 
și încă nu s-a prezentat nici un 
cîștigător! Reamintim că este 
vorba de biletele cu numerele 
255 289 (prima extragere) și res
pectiv 268 860 (a doua extrage
re) — ambele în valoare de 1 
leu. (Aviz celor care au bene
ficiat de bilete cu preț redus !) 
Cine sînt cîștigătorii ? Scotoci- 
ți-vă prin buzunare Cine știe 
de unde sare... autoturismul I

Unde dai si
I unde crapă... 
| pereții

I
La întreprinder

ții metalice (str. 
zărescu 38) func

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

întreprinderea de construc- 
, V Economu Ce- 

zărescu 38) funcționează cîteva 
utilaje,'care, prin zgomotele pro
vocate, deranjează activitatea și 
odihna celor ce locuiesc în a- 
ceastă zonă. Este vorba, mai 
ales, despre secția de cazange- 
rie și o ghilotină de tăiat tablă. 
Din cauza trepidațiilor puter
nice ale ghilotinei, la pereții 
unor imobile vecine au apărut 
fisuri. Cetățenii s-au adresat 
Inspectoratului sanitar de stat, 
Ministerului Muncii, Direcției ge
nerale construcții montaje eic. 
în răspunsurile primite — multe 
la număr — oamenii au fost a- 
sigurați că se vor lua măsuri. 
S-au stabilit și date precise. De 
pildă, 31 mai a.c. Mai insistați. 
Sîntem abia în octombrie. După 
părerea noastră, ar mai trebui 
o ghilotină. în exclusivitate pen
tru... birocrație..

cri 
toamnă gri...

După ultimele cercetări In ma
terie, s-ar părea ci fabula cu 
greierele și furnica și-ar avea 
obîrșța în... comuna Rîu de Mori 
(Hunedoara), pentru că la co
operativa din comuna amintită 
zeci de tone de griu de sămință, 
uitate în magazie, s-au încins, 
au încolțit de-a binelea, incit 
respectivii gospodari n-au ce 
pune in pămînt. Există, desigur, 
multe idei, însă, cum acestea nu 
se macină, la ce le-am mai În
cerca puterea de... germinație ? 
Lăsăm cooperatorilor cu pricina, 
inițiativa. Să vedem cum — 
mai ales pe cine — vor da 
pe... brazdă.

Preventivă
Semnalăm o inițiativă a Pro

curaturii sectorului 8 din Capi
tală. Este vorba .de organizarea 
unor acțiuni în scopul combate
rii infracționismului în mediul 
școlar. Aceste acțiuni vor cu
prinde : discuții cu corpul pro
fesoral j depistarea elevilor 
„problemă" ; analiza abaterilor 
ae la legalitate ale acestora în 
adunări la care vor 
părinții lor, precum și 
pe unele aspecte, în 
elevilor. în cazurile 
se vor lua măsuri : 
disciplinară la alte 
chiar trimiterea în

participa 
dezbateri 
prezența 
deosebite 
mutarea 
școli și 

judecată. 
Dată fiind importanța acestor 
aspecte,, inițiativa unei conlu
crări între școală șl procuratură 
este binevenită. Preventiv 
curativ.

De ce plîn 
geți, copii?

Deși fotografia de mai jos 
pare să ne contrazică, aparen
țele înșeală. Caruselul din parcul 
Cișmigiu ar trebui, într-adevăr, 
să constituie o distracție pentru 
copii. Din păcate, lucrul acesta 
se întîmplă cind fi cînd. Caru
selul stă mai mult zăvorit — 
spre dezamăgirea micuților care 
plîng la porțile sale. Ba perso
nalul intîrzie, ba nu funcțio
nează motorul etc. Alaltăieri, 
bunăoară, se reparase, în sfîrșit, 
motorul, dar casiera plecase, în 
timpul programului de funcțio
nare, după... bilete. Înțelegem 
— doar este vorba de călușei — 
să se joace copiii. Nu pricepem 
însă pentru ce... se joacă și cei 

. însărcinați cu buna lor funcțio
nare. Cine se supără — să-și ia 
jucăriile și să plece.

Necesitatea luării unor măsuri 
hotărîte în direcția redistribuirii și 
repartizării judicioase a specialiș
tilor nu mai trebuie argumentată. ■. 
Aceasta constituie în prezent, cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea ținută cu prilejul 
deschiderii noului an universitar, 
„una din* cele mai importante pre
ocupări ale partidului și statului, o 
condiție de bază a dezvoltării so
cietății noastre socialiste".

în județul Tulcea se resimte o 
acută nevoie de specialiști în toa
te domeniile de activitate. Lipsa lor 
dă naștere la consecințe negative, 
care se amplifică pe măsura intensi
ficării eforturilor în vederea înfăptu
irii neabătute a programului vast și 
multilateral elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R. Aportul specia
liștilor la rezolvarea marilor sarcini 
în domeniul producției materiale, 
științei, învățămîntului și culturii 
este decisiv. O recentă analiză a 
biroului comitetului județean de 
partid, cu privire la asigurarea ca
drelor de specialiști, a evidențiat 
stări de lucruri nemulțumitoare. 
Județul nostru are nevoie acum de 
încă — cel puțin — 300 de ingineri, 
economiști; avem multe întreprin
deri și unități economice unde nu 
există nici un specialist cu pregă
tire superioară ; 40 la sută din nu
mărul cadrelor didactice care pre
dau la școlile generale din mediul 
rural, la clasele 5—8, nu au o ca
lificare corespunzătoare ; în între
gul județ avem un singur arhitect; 
peste 30 de posturi de medic sînt 
vacante, un medic revenind la cir
ca 1 500 locuitori, situîndu-ne într-o 
postură total deficitară față de 
media pe țară.

Aceasta fiind situația, am cerut, 
în repetata rînduri, sprijinul unor 
ministere și altor organe centrale, 
dar de cele mal multe ori ne-am 
ales doar cu promisiuni. Și, totuși, 
în fiecare an, în județul Tulcea 
sînt trimiși zeci de specialiști, dar 
după cum s-a dovedit în nenumă
rate cazuri, repartizarea se dove
dește o simplă formalitate, pentru 
că mulți din aceștia nu se prezintă 
la posturi sau, dacă se prezintă,

Eugen TARHON
prim-vicepreședinte 

al Consiliului popular județean 
Tulcea

stau cu valiza gata pregătită șl, la 
cel mai mic neajuns, pleacă fără 
adresă. Poate ar trebui ca în re
partiția ce se dă absolvenților in
stitutelor de învătămînt superior să 
se prevadă obligativitatea aces
tora de a lucra nemijlocit un nu
măr determinat de ani în-între
prinderea, instituția sau sectorul 
unde a fost plasat. în ultimul an, 
au plecat prin demisie, părăsind 
posturile încredințate, 10 ingineri 
agronomi. Nu știm cine și cu ce 
drept i-a angajat în altă parte. 
Despre una din aceste „păsări că
lătoare’, ing. agronom Vasile Io- 
ni(ă de la Cooperativa agricolă 
din Hamcearca, s-a auzit că ar lu
cra undeva la Timișoara, ca șofer. 
Din cei 19 ingineri și economiști 
repartizați anul trecut unităților din 
subordinea consiliului popular ju
dețean, s-au prezentat la posturi 
16, dar patru au cerut la scurt 
timp să plece. Personal am luat 
parte anul trecut la repartizarea în 
producție a noii promoții de arhi- 
tecți. Patru au fost trimiși să lu
creze în județul Tulcea. Am stat 
de vorbă cu fiecare dintre ei, dar 
pînă la urmă nu 8-a prezentat nici- 
unul. Anul acesta n-a mai fost re
partizat județului nostru nici un 
arhitect. Există, de asemenea, în 
întreprinderi și instituții zeci de ce
reri, prin care unii specialiști so
licită transferul în alte localități din 
tară.

Cum este șl firesc, am discutat, 
adesea, cu multi dintre cei care 
vor să plece din județul nostru. A- 
proape fără excepție motivele in
vocate nu au nici un temei. Nu de 
mult s-a prezentat la consiliul 
popular județean un absolvent al 
Institutului politehnic din Iași, spe
cialist în industria pielăriei. L-am 
repartizat la Măcin, la o, unitate de 
industrie locală cu acest profil și 
i-am asigurat condiții bune de 
muncă și de viață. Nici n-a vrut

să audă de locul Iui de muncă și 
a plecat. De atunci, revine la in
tervale scurte de timp pentru a 
cere negație, ceea ce se înțelege 
nu-i putem da. Sîntem puși adesea 
în fața unor situații de-a dreptul 
penibile. Pentru unii absolvenți re
partizați județului nostru se fac tot 
felul de intervenții pentru a le da 
negație. Cei care nu se prezintă la 
posturi ar trebui obligați să despă
gubească statul pentru cheltuielile 
făcute cu pregătirea lor.

Mirajul Bucureștiului șl altor 
orașe mari eclipsează total con
știința unor asemenea oameni. Fie
care absolvent al institutelor de în- 
vățămînt superior, fiecare specia
list trebuie să înțeleagă că cea 
mai elementară îndatorire a lui 
este să fructifice investiția pe care 
statul nostru a făcut-o cu dărnicie 
întreținîndu-1 și pregătindu-1 In 
școli și facultăți. Terenul fructifi
cării nu poate fi numai Bucureștiul 
sau orașele mari, ci pretutindeni, în 
orice colț de țară, acolo unde o 
cer interesele majore ale societății 
noastre. Se afirmă adesea că 
Tulcea n-ar putea oferi cele mai 
bune condiții de muncă și de 
viață. Este adevărat că în une
le domenii sîntem rămași în 
urmă. Dar un ritm viguros de dez
voltare și afirmare a oricărei loca
lități nu se poate imprima de la 
sine, ci numai prin prezența și par
ticiparea activă a specialiștilor. Ca 
să avem un oraș modern trebuie 
să-l proiectăm și să-l construim. 
Ca să avem o viață spirituală bo
gată trebuie s-o facem, să valori
ficăm pe o treaptă superioară în
tregul potențial material și uman 
de care dispune acest județ. Pen
tru aceasta avem nevoie de ingi
neri și de arhitecți, de economiști, 
de medici și de profesori cu înaltă 
conștiință 
de dorința 
ria față de

Organele
stat sînt preocupate în cel 
înalt grad pentru a le crea specia
liștilor condiții corespunzătoare de 
muncă și de viață

NOASTRE
Paraschiva NICHITA,

șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

cetățenească, 
de a-și îndeplini 
societate.
locale de partid

animați 
dato-

și de 
mai

lor, grupărilor, organizațiilor demo
cratice, invitîndu-le să adere la a- 
ceastă platformă pentru alcătuirea 
unui FRONT NAȚIONAL DEMO
CRATIC din sinul căruia să se for
meze un guvern care să realizeze o- 
biectivele stabilite in platforma 
Frontului Național Democratic".

Intre aceste obiective erau înscrise 
pe prim plan susținerea prin toate 
mijloacele a războiului antihitlerist, 
purificarea vieții publice de rămăși
țele fasciste. Platforma preconiza 
exproprierea moșierimii și îm
proprietărirea țăranilor. Ea conținea, 
de asemenea, prevederi referitoare la 
refacerea economică a țării și îmbu
nătățirea condițiilor de trai ale popu
lației muncitoare, stabilirea unui re
gim de reală democrație, în care toți 
cetățenii, fără deosebire de naționa
litate, religie și sex să se bucure de 
largi drepturi și libertăți democra
tice. în esență, platforma con
stituia un program de luptă pentru 
desăvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice.

Recunoscînd în prevederile plat
formei expresia propriilor lor inte
rese și năzuințe, masele populare din 
întreaga țară au primit cu multă 
însuflețire platforma F.N.D. și s-au 
angajat să acționeze pentru reali
zarea ei. „Salutăm cu cea mai vie 
satisfacție proiectul de platformă al 
F.N.D. elaborat de C.C. al P.C.R. — 
spuneau în moțiunea lor muncitorii 
fabricii metalurgice „Voiriea" din 
București — și ne luăm angajamentul 
să luptăm pentru aplicarea lui, ca 
fiind singura cale dreaptă pe care 
trebuie să meargă clasa muncitoare 
împreună cu întregul popor român".

„Salutăm cu toată căldura P.C.R., 
care luptă pentru interesele țărarij 
lor — menționau în moțiunea/j.Tfc’jl'7 
tă_ țăranii din 9 comune alPnțs''-/?<7 ..ri

>re- 
tael

Acum un sfert de veac, la 12 oc
tombrie 1944, in plină desfășurare a 
avîntului revoluționar declanșat de 
insurecția armată, de doborîrea 
dictaturii militaro-fasciste și scoa
terea României din războiul hitle- 
rist, Partidul Comunist, Parti
dul Social-Democrat, Sindicatele 
Unite, Frontul Plugarilor și Uniu
nea Patrioților, reînnoind vechiul lor 
acord de colaborare datînd încă di
nainte de eliberare, și-au reunit for
țele în cadrul Frontului Național 
Democrat, pentru a acționa unitar în 
vederea dezvoltării țării pe calea de
mocrației și progresului social. Fron
tul Național Democrat a constituit 
expresia coalizării în jurul P.C.R. a 
tuturor forțelor interesate în demo- 
cratizare^ reală a țării, în înfăptui
rea reformelor economice și sociale 
cerute de mersul înainte al socie
tății românești.

*
Este încă vie în amintirea poporu

lui perioada de uriaș avînt revolu
ționar pe care a cunoscut-o țara 
noastră după insurecția armată din 
august 1944.

în acei ani, pentru poporul nos
tru se punea cu acuitate problema 
căii de urmat : revenirea la rîndu- 
ielile dinainte de război sau înain
tarea spre o orînduire nouă, supe
rioară. în concepția partidului co
munist, lupta antifascistă și de eli
berare națională trebuia în mod ne
cesar continuată prin lupta de eli
berare socială, în cadrul unui pro
ces revoluționar neîntrerupt, în timp 
ce partidele politice ale vechilor 
clase dominante considerau că, o 
dată înfăptuită eliberarea țării, Ro
mânia trebuia să se reîntoarcă la 
regimul din perioada antebelică.

In focul luptelor sociale, s-au cris
talizat tot mai puternic pozițiile de 
clasă ale diferitelor forțe politice — 
cine era hotărît să meargă înainte, 
pe calea unei reale democrații, a 
progresului social, și cine înțele
gea să se cramponeze de trecut. Con
stituirea Frontului Național Demo
crat a oglindit tocmai acest proces 
de delimitare a pozițiilor.

Sprijinite de reprezentanții lor în 
guvern, cercurile reacțiunii se stră
duiau din răsputeri să stăvilească 
creșterea luptei revoluționare.

în acei ani de intensă luptă politi
că, s-a manifestat cu o deosebită pu
tere forța organizatorică, prestigiul, 
autoritatea și influență partidului co
munist în masele largi ale , poporu- . 
lui. Biguindu-șe pe zecile de mii de 
comuniști șl simpatizanțl care
luptaseră în ilegalitate, parti
dul a reușit In scurt timp să-și 
reorganizeze rîndurile in condițiile 
noi, să-și constituie organizații pu
ternice In întreprinderi și instituții, 
la orașe și sate, în toate județele 
țării. Concomitent, P.C.R. și-a îndrep
tat atenția spre întărirea legăturilor 
sale cu masele largi, cu toate for
țele sociale avansate. El a pus 
bazele sindicatelor unice, întărind 
Frontul Unic Muncitoresc, a or
ganizat activitatea in rîndurile ti
neretului, femeilor, intelectualită
ții ; s-a extins în toată țara organi
zația țărănimii muncitoare — Fron
tul Plugarilor.

Desfășurarea cu succes a luptei re
voluționare cerea cu stringență uni
rea strînsă a tuturor forțelor demo
cratice. făurirea unui unic front al 
democrației și progresului social A- 
preciind în mod realist această ne
cesitate, precum și situația forțelor 
de clasă ale societății, partidul co
munist a luat inițiativa făuririi unui 
asemenea front. La 25 septembrie a 
fost dată publicității platforma pro
pusă de P.C.R. ca bază pentru unirea 
tuturor forțelor democratice și pa
triotice. „Comitetul Central al Parti
dului Comunist din România — se 
arăta tn acest document — se adre
sează tuturor forțelor democratice 
ale țării, conștiente de răspunderea 
ceasului de față și tuturor partide-

îndemnul de a scrie aceste rînduri 
nu este izvorît din dorința de a mă 
face... cunoscut, de a explica hotărî- 
rea mea celor care mă știu, sau nu, 
ci de a împărtăși public un punct 
de vedere pe care îl apreciez ca 
just, de a-mi exprima atașamentul 
profund față de măsurile luate de 
partid și guvern în vederea redis-’ 
tribuirii cadrelor de specialiști. Sînt 
economist la uzina de țevi „Repu
blica" din București. Lucrez în 
funcții economice de aproximativ 10 
ani. Soția mea muncește la între
prinderea de panificație Titan și 
este studentă în anul IV al 'Acade
miei de Științe Economice, la cursuri 
fără frecvență. Locuim într-un bloc 
nou. După această scurtă prezenta
re, pot fi considerat bucureștean 
get-beget. De altfel, locuiesc în Ca
pitală de 30 de ani. Am învățat și 
am lucrat asiduu pentru a-mi asigu
ra condiții de muncă și viață dintre 
cele mai bune. împreună cu soția,- 
am luat o hotărîre care va schimba 
radical traiectoria aspirațiilor noas
tre, traiectoria vieții noastre, care 
va influența pozitiv înseși destinele 
noastre. Avem convingerea fermă 
că așa se va întîmplă. într-un cu- 
vînt, am hotărît să ne stabilim cu 
serviciu] și domiciliul la Alba lulia, 
părăsind Bucureștiul Această hotă
rîre a fost luată după o matură și 
îndelungată chibzuință De Alba 
lulia ne leagă sentimente trainice. 
Atît eu cît și soția, sîntem născuți 
în acest oraș.

„Cum, părăsiți Bucureștiul ?“ 
m-au întrebat surprinși colegii, prie
tenii și rudele Da, plecăm la Alba 
lulia I Cei care consideră că numai 
Bucureștiul sau orașele mari oferă 
condiții de afirmare deplină, un 
anumit ritm de viață, se înșeală. 
Acești oameni nu cunosc provincia, 
nu cunosc ritmul vertiginos de dez
voltare a orașelor și județelor țării 
Mărginindu-ți sfera „afirmării" doar 
la perimetrul Capitalei, în fabrici și 
uzine îmbibate de specialiști, unde 
nu faci totdeauna o muncă de care 
ești capabil, potrivit pregătirii și 
aspirațiilor, cedezi zi de zi cîte un 
pio din ambiție și din perspectivă, 
devii robul rutinei. Acum, regret, că 
mulți dintre cunoscuți nu m-au în
trebat : „De ce vrei să pleci ? Ce 
.motive ai î“ Pețrecîndu-mi majori-, 
tatea concediilor anuale la Alba 
lulia, am reușit să cunosc mai bine 
orașul pe care l-am părăsit, fiind 
copil, nobilul său trecut, mărețul său 
prezent și viitor, aspirațiile spre 
progres. Am stat de vorbă cu oa
menii, le-am cunoscut ambițiile, 
gîndurile și hoiărîrile și, împărtă- 
șindu-le, vreau să mă alătur lor 
Județul Alba are nevoie de cadre 
calificate, de specialiști pricepuți, 
care să realizeze noile obiective in
dustriale ce se vor înălța aici. Deși 
încă nu m-am mutat la Alba lulia, 
abia aștept să mă alătur cadrelor 
entuziaste din județ, care In contact 
nemijlocit cu producția, cu proble
mele multiple pe care le ridică șan
tierele, au căpătat o experiență și o 
vigoare profesională pentru care le 
invidiez.

Prin mutarea mea la Alba lulia, 
a soției mele, socot că vom deveni 
mai utili societății și reîntoarcem, 
totodată, după un vechi obicei, o 
datorie strămoșească locurilor pe 
care am copilărit Decizia noastră 
este irevocabilă...

Ion PACURAR 
economist la Uzina

Republica"-BucureștiFoto : Gh. Vințilă

1

produse necu- 
să importăm ? 
vă supărați ?
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Suceava : imagine din cartierul Arini

dată m-a bă- 
viața lui. Și 
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Gheorghe POPESCU 
sprijinul corespondenților |

Scînteii"

Rubrică redactată de :
Ștefan Z1DARIȚA

O singură 
tut tata in 
atunci, la 
Cum făceam o 
îmi zicea : „Duuu-^ uu.u u 
palmă, o să auzi dinii lă- 
trind în ~................
menința 
scoțian, 
doamne, 
aud din 
tră cîinii in Giurgiu ! De 
„glasul" celor din cartierul 
meu mă plictisisem. Sim
țeam nevoia unei variații 
în lătrat. Odată, cum, ne
cum, l-am convins pe bie- 
tu‘ tata să-mi dea o palmă. 
Una consistentă. O lacrimă 
n-am scos. M-am urcat pe 
acoperiș și am ciulit ure
chile să aud lătratul di
nilor din Giurgiu. Nimic I

Alaltăseară stăteam pe 
balcon, citeam un roman 
cu subiect de actualitate, 
mă gindeam la Brigitte 
Bardot, dezlegam cuvinte 
încrucișate, scriam niște 
versuri albe, alungam niște 
țințari, fluieram o melodie 
din „Lăsați-mă să cint" și... 
atit ! Nu pot face prea 
multe lucruri dintr-o dată. 
Om sînt și eu, nu Napoleon, 
Tocmai in acea clipă am 
tresărit. In urechile mele 
proprii a inceput să insiste 
un lătrat franțuzesc. Lă
tratul venea din direcția 
opusă. Am stabilit coordo
natele și... Da ! Lătratul în 
franțuzește venea dinspre 
Giurgiu. Adică, mai precis, 
de la Valea Roșie. Că tot 
in partea aia e. Cu mijloa
cele de locomoție pe care 
le am la dispoziție, în 8 
minute și ceva, ba nu, chiar 
nouă, am ajuns la destina
ție. Am făcut un sondaj 
printre cetățeni.

— Dumneavoastră auziți 
un lătrat in franțuzește ?

— Ba bine că nu... Auzim 
și niște chițăituri, tot in 
franțuzește.

— Dar ăsta e un... N-a 
venit pină acum nimeni să

Giurgiu". Mă a- 
doar. De dat. era 
nu dădea.

cit doream eu să 
București cum la-

Si,

cerceteze acest fenomen f 
Că, după mine, e un feno
men.

— Au fost niște cercetă
tori de la Institutul de 
clor, dar s-au ocupat 
altceva.

— Din ce direcție se 
aceste „fenomene" ?

— Părerea noastră e că 
din colo. Dinspre Valea 
Roșie.

fol
ds

aud

sem aici. Deși fumatul cu 
luleaua nu-mi priește, 
mi-am aprins o pipă pen
tru a fi in ton cu comisa- 

' rul Maigret. Am intrat in 
biroul unui șef, aprinzîn- 
du-mi încă o dată pipa și 
folosind 'in acest scop 14 
cutii de chibrituri (mulțu
mesc pe această cale fabri
cii de chibrituri că mi-a 
creat posibilitatea să folo-

uri tone de 
lese și noi

— De ce
Am întrebat, n-am dat cu 
parul! Altceva. Dv. cum 
stați cu auzul ?

— Perfect.
— Asta mă bucură. Dum

neavoastră auziți un lătrat 
de'cline în... ?

— Tovarășe, noi ne ocu-

rereaprins pipa și am în
trebat :

— In depozit mai aveți 
ambalaje „comandă spe
cială" ?

— Avem.
— Am să vă rog să mă 

conduceți la acest depozit.
In drum spre acel depo

zit ne-a fost dat la amîndoi 
să auzim un lătrat insis
tent, in franțuzește, l-am

UN CIINE DIN GIURGIU
LATRĂ FRANȚUZEȘTE!

— încolo, ce întreprinde
re mai mare se găsește ?
- Păi I.I.S. „Valea Ro

șie". Fabrica de conserve.
M-am îndreptat spre a- 

colo. Am intrat in între
prindere. Cind am văzut ce 
era aici, mi-a venit și mie 
să fluier, a pagubă, în fran
țuzește. Halatele muncito
rilor arătau ca o sugativă 
întrebuințată pînă la refuz. 
Prin curte și prin hale — lăzi 
cu roșii, gogonele și alte 
foste zarzavaturi. Mașinile 
aduse din străinătate, mai 
mult stăteau. Ori nu mer
geau deloc. Borcanele se 
spălau cu mina.

Dar nu pentru asta veni-

Foil®ton de Nicufă TĂNASE

sesc 14 și'< nu 124 de cutii 
de chibrituri ca altădată), 
l-am intrebat : •

— In inventarul între
prinderii dumneavoastră 
există vreun ciine ?
- Nu.
— Dar șobolani ?
— S-ar putea, dar nu 

i-am prins in inventar.
— Materia primă pentru 

conserve, de unde o adu
ceți ?

— Din toată țara.
— Din Franța importați 

roșii,': gogoșari, leuștean
— Cum puteți pune o 

astfel' de întrebare ? Rămîn 
prin I.A.S.-uri și C.A.P.-

păm de producție, n-avem 
timp să...

— Ce legături 
Franța ?

— Cum vă 
să-mi, puneți o ____ ___
întrebare ? Eu am lucrat 
voluntar la șantierele Bum- 
bești-Livezeni. la Agnita- 
Botorca...

— Am intrebat ce legă
turi comerciale are între
prinderea cu Franța.

— Asta da. în afară de 
unele... am adus și niște 
ambalaje pentru „Supco". 

. Comandă specială. $i mai 
aducem.

Cu ajutorul a incă 14 
cutii de chibrituri, mi-am

aveți cu
permiteți 
astfel de

I

atras atenția interlocutoru
lui meu asupra „solistului" 
și, cînd am ajuns la locul 
depozitului de unde răzba
tea lătratul, l-am oprit.

— Stați, nu deschideți I 
Aici aveți ambalajele „co
mandă specială" ?
- Da.
Am deschis ușa depozitu

lui. Si un ciine, puțin cio
bănesc. ne-a intimpinat in
tr-o franțuzească puțin de
formată cu : „In sfîrșit, 
bine că ați venit, mă bucur 
de prezenta dumneavoastră 
și mai ales de libertatea 
pe care o s-o am de-aici 
încolo"... Clinele care lătra 
fusese închis din greșeală

acum ctțiva ani cînd au 
fost aduse ambalajele din 
Franța, tnvățase această 
limbă, fiindcă timp de-atî- 
ția ani se hrănise numai 
cu ambalaje aduse din im
port.

Lăsînd dinele la o parte, 
l-am întrebat pe cel care 
mă însoțea :

— Ce-i cu ambalajele 
tea ?
- Aici sînt 2 782 800 

căți plicuri metalizate 
mandate în Franța pentru 
produsele „Supco". 1 246 200 
plicuri pentru „Supco" spe
cialitatea „cremă de legu
me" și 1 536 600 plicuri tot 
„Supco" specialitatea „supă 
de tomate".

— Valoarea lor ?
— I 108 000 lei. O nimica 

toată.
— Aveți dreptate. O ni

mica toată. De ce le-ați 
comandat ? Ca să invățați 
acest ciine să latre intr-o 
limbă străină ?

— Am avut intenția să 
scoatem pe piață cremă de 
legume și supă de tomate.

— Si de ce n-ați scos ?
— N-au fost omologate.
— Si acum, pe unde scoa

teți cămașa ? Clinele ăsta 
și șobolanii, în timp de doi 
ani, au consumat din ele. 
N-o să le mai puteți în
trebuința.

— N-o să pățim nimic. 
Nu mai au nici o valoare. 
In inventare sînt trecute 
fără valoare.

— Dar au costat 1 108 000 
lei 1

— Au costat, dar acum 
nu mai costă. Le avem gra
tis, pentru că banii i-am 
scos pe costuri, in contul 
13016.

— Bietul consumator de 
conserve plătește și năzbi- 
tiile dumneavoastră. Si 
dacă ar fi numai năzbîtii...

Tovarășe ministru al in
dustriei alimentare, de ce 
subalternii dumneavoastră 
mă fac să urlu ?

as-
bu-
co-

f

ta țăranii din 9 comune 
Ilfov — și ne luăm .angăJ^ 
a lupta în satele noaSitre 
jurimi pentru realizate'â"•y’Lj 
propuse de P.C.R., pe care 6 consilie
ră ni ca pe o proprie platformă a ță
ranilor".

într-un timp scurt, de cîteva zile, 
au aderat la platformă Partidul So
cial-Democrat, Comisia de organiza
re a mișcării sindicale. Frontul Plu
garilor, Uniunea Patrioților, Uniunea 
populară maghiară. Uniunea Tinere
tului Comunist, Partidul socia!ist-ță- 
rănesc, Societatea scriitorilor din Ro
mânia, Asociația generală a ingine
rilor români și alte organizații și 
grupări democrate.

Liderii partidelor burgheze — na- 
țional-țărănesc și național-liberal — 
au refuzat să adere Ia noua iliti" 
și. s-au opus înfăptuirii refo,sn< 
preconizate. Poziția lor a grălp ii 
larea acestor partide de mase, care 
au înțeles și mai clar că platforma 
F.N.D. putea fi înfăptuită numai în 
luptă împotriva partidelor reacționa
re și prin eliminarea lor din guvern.

Perioada următoare creării Fron
tului Național Democrat s-a caracte
rizat printr-o și mai puternică inten
sificare a acțiunilor revoluționare ale 
maselor. S-au extins, acțiunile de 
preluare de către forțele democra
tice a conducerilor unor primării și 
prefecturi Țăranii, cu sprijinul 
direct, efectiv al muncitorilor de la 
orașe, puneau stăpînire pe pămîntu- 
rile moșierești, înfăptuind astfel pe 
cale revoluționară reforma agrară. 
Publicarea la sfîrșitul lunii ianuarie 
1945, din inițiativa P.C.R., a progra
mului de guvernare al F.N.D., a dat 
un și mai puternic impuls luptei re
voluționare Zi de zi, zeci și sute de 
mii de oameni se revărsau pe stră
zile orașelor, ca un torent nestăvilit, 
cerînd instaurarea unui guvern 
F.N.D., aplicarea programului de gu
vernare al coaliției democratice.

Desfășurarea acestor ample lupte 
politice a determinat slăbirea tot mai 
accentuată a pozițiilor claselor ex
ploatatoare și ale partidelor reacțio- 

. nare, continua schimbare a raportului 
de forțe în favoarea forțelor demo
cratice. . în jurul programului 
F.N D. partidul comunist a reușit să 
unească și să organizeze principalele 
forțe ale națiunii, covîrșitoarea ma
joritate a poporului.

Unitatea forțelor democratice, sub 
conducerea partidului comunist, a fost 
factorul esențial, decisiv, care a per
mis răsturnarea, în decurs de cîteva 
luni, a guvernelor cu majoritate reac
ționară și instaurarea la 6 martie 
1945 a guvernului propus de F.N.D. 
sub președinția eminentului patriot 
dr. Petru Groza — primul guvern din 
istoria țării, tn care precumpăneau 
reprezentanții clasei muncitoare și ai 
țărănimii. Aceasta a constituit o mare 
victorie a luptei revoluționare a oa
menilor muncii, mareînd instaurarea 
puterii populare și trecerea la înfăp
tuirea programului de transformare 
democratică, revoluționară, a socie
tății românești.

Aniversam crearea Frontului Na
tional-Democrat în condițiile în care 
obiectivele pentru care el a militat 
acum 25 de ani au fost îndeplinite și 
cu mult depășite în acest sfert de 
veac, societatea noastră a străbătut 
drumul de la orînduirea burgheză, 
în care se mențineau puternice rămă
șițe feudale, la societatea nouă, so
cialistă, care a lichidat pentru tot
deauna exploatarea omului de către 
om. Pe măsura înfăptuirii profun
delor transformări în structura eco
nomică și socială a societății, unita
tea maselor muncitoare, făurită sub 
conducerea partidului, și care-și gă
sise o largă structură prin Frontul 
Național Democrat, s-a dezvoltat în
tr-o unitate superioară — uni
tatea social-politică a întregu
lui popor, indestructibil sudată 
pe baza comunității de interese 
a tuturor claselor și categoriilor so
ciale. Această unitate și-a găsit o 
vie întruchipare în Frontul Unității 
Socialiste, organism politio larg re
prezentativ, înmănunchind sub con
ducerea P.C.R toate clasele și pătu
rile sociale, adevărat’ forum național, 
în care masele cele mai largi își spun 
liber și deschis părerea asupra mer
sului construcției socialiste, participă
liber și deschis păr"-?- 
sului construcției socialiste, participă 
la perfecționarea organizării activită
ții sociale, la conducerea societății. 
Unitatea de nezdruncinat a națiunii 
noastre socialiste este un inepuizabil 
izvor de forță și. o chezășie a unor 
noi și strălucite izbînzi pe calea tra
sată de partid, l.a cel de-al X-lea 
Congres al său, calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
a ridicării României pe trepte tot 
mai înalte de progres și civilizație.
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CU CE VOR FI
HRĂNITE

ANIMALELE 
LA IARNĂ?
Întrebare adresată organelor 

AGRICOLE JUDEȚENE CARE PRIVESC 

CU ÎNGĂDUINȚĂ ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI DE ÎNSILOZARE A FURAJELOR

Dacă ploile multe din această 
vară au fost defavorabile pentru 
unele culturi, s-a obținut în schimb 
o mare cantitate de furaje. în a- 
ceastă perioadă se află încă pe 
cîmp mari cantități de porumb din 
culturile duble, frunze și colete de 
sfeclă, resturi legumicole și alte 
furaje care pot și trebuie să fie în- 
silozate în cel mal scurt timp. în 
unele locuri, acțiunea de însilozare 
a furajelor nu este privită cu sufi
cientă răspundere. Așa se explică 
de ce, pînă la 9 octombrie, în coo
perativele agricole planul la însi- 
lozat furaje verzi se realizase în 
proporție de numai-48 la sută. în 
timp ce în județele Galați și Brăila 
au fost puse in silozuri cantități 
nuli mai mari de nutrețuri -- decît 
cele stabilite inițial, în alte ludețe
— Cluj, Maramureș, Sălaj — a- 
ceastă lucrare este în continuare 
în mod condamnabil neglijată.

în județul Neamț, unde în iarna 
trecută lipsa furajelor a avut urmări 
păgubitoare pentru zootehnie, era 
de așteptat ca specialiștii, 
cooperatorii să fi tras ceva 
învățăminte șl să manifeste o grijă 
cu totul deosebită pentru asigura
rea unei puternice baze furajere. 
Dar ce se constată ? S-au însilozat 
pînă acum 20 600 tone de nutre
țuri, ceea ce reprezintă doar 34 la 
sută din cantitatea prevăzută. Pînă 
acum cîteva zile, într-un număr de 
21 cooperative agricole nu se însi- 
lozase încă nici o tonă de furaje. 
Printre acestea se numără cele din 
Țibucani, Stănița, Bălușești, Bahna, 
Zănești, care au de însilozat în jur 
de 2 000 tone fiecare.

Eforturile pentru a căuta justi
ficări sînt însă adesea mai mari 
decît cele făcute pentru grăbirea 
lucrărilor. La o analiză sumară a 
situației rezultă că există și nu
trețuri și forțe pentru însilozarea 
lor. Să ne oprim Ia cooperativa a- 
gricolă din Podoleni — una din 
unitățile cu un puternic sector zoo
tehnic. Pentru a asigura hrana ani
malelor s-a prevăzut, între altele, 
să se însilozeze 2 000 tone de nu
trețuri. Acțiunea se află abia la în
ceput. Acum există 45 hectare cu 
porumb masă verde ; pe tarlalele 
de pe care se recoltează sfecla de 
zahăr stau mari cantități de frunze 
și colete care pot fi însilozate. „Nu 
avem suficiente brațe de muncă"
— spune președintele Ion Rotaru. 
Justificarea nu este întemeiată. 
Secția de mecanizare care deser
vește unitatea respectivă dispune 
de două combine pentru siloz și 5 
remorci. Pînă acum, combinele 
„n-au gustat" din noua recoltă. Șe
ful secției de mecanizare, Gheorghe 
Aramă, susține că mecanizatorii 
nu au fost solicitați pentru o ase
menea treabă. Dacă așa stau lu
crurile, tovarășe președinte, vă a- 
dresăm întrebarea : de ce tratați 
cu atîta nepăsare o problemă de 
o asemenea importanță cum este 
însilozarea ?

Din cauza brumelor căzute în 
ultimul timp, nutrețurile verzi, și în 
primul rînd porumbul din culturile 
duble, își pierd suculenta. Fiecare 
zi de întîrziere poate provoca pa
gube. Cu toate acestea lucrările de 
însilozare sînt neglijate și în coo
perativele agricole din Gîrcina, 
Rediu, Bălțătești, Filioara Consi
liile de conducere ale acestor uni
tăți amînă începerea însilozării de 
pe o zi pe alta. Această situație ar 
trebui să constituie un semnal de 
alarmă atît pentru consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri; 
cole, cît și pentru organele agri
cole județene. Forțe sînt suficiente: 
44 de combine C.S.U., 24 combine 
C.T. 2 R și un număr mare de to

cători mecanice. Trebuie luate ur
gent măsuri ca acestea să fie fo
losite din plin.

Paralel cu grăbirea lucrărilor se 
impune ca, peste tot, să se aplice 
regulile de însilozare pentru a 
evita pierderile de substanțe nutri
tive. în unele cooperative, din 
cauza slabei organizări a muncii, 
se face rabat la calitate. O situație 
de netolerat se întîlnește la coope
rativa agricolă din Petricani, unde 
s-a prevăzut să se însilozeze 1 800 
tone de nutrețuri. Lucrările se des
fășoară la întîmplare,’ fără să se 
respecte regulile tehnice elemen
tare. Porumbul tocat este adus cu 
remorcile de.jjțț^conțbină,., Dar ,țn 
loc să fie presat,' nutrețul este a- ' 
runcat în apropierea' qrajdurilor 
fără nici o grijă pentru evitarea 
degradării. Tov. Alexandru Domin- 
te, președintele cooperativei, ne-a 
informat că de vreo doi ani aici nu 
se mai însilozează furaje și că le 
lipsește experiența. Dacă președin
tele cooperativei nu vede pagu
bele ce se pot produce din cauza 
acestei neglijențe, măcar cei tri
miși să îndrume această coopera
tivă ar trebui să determine apli
carea măsurilor adecvate. De cîte
va zile, la Petricani stau doi sala- 
riați ai uniunii județene ă coope
rativelor agricole — tehnicianul 
Ion Niculescu și revizorul Marian 
Dinu. Dar acești oameni trimiși să ■ 
ajute cu experiența și cunoștințele 
lor, trec nepăsători pe lîngă gră
mezile de nutreț fără să vadă ce 
se petrece în jur.

Ținînd seama de timpul înaintat, 
de necesitățile de furaje, se im
pune ca direcția agricolă și uniu
nea cooperatistă județeană să ia 
măsuri pentru urgentarea lucrărilor 
de însilozare și aplicarea regulilor 
statornicite de care depinde cali
tatea nutrețului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
tăți agricole unde încă nu s-a înțeles 
că interesele cooperativei și ale coo
peratorilor nu pot fi separate le in
teresele generale ale societății. O 
astfel de mentalitate, care se reflectă 
în nerespectarea obligațiilor contrac
tuale, duce în cele din urmă la di
minuarea resurselor de întărire eco- 
nomico-organizatorică a propriei 
unități, îngreunează posibilitățile 
statului de a-i acorda un sprijin spo
rit an de an. Nu putem, nu avem 
dreptul să privim impasibili la faptul 
că în județul nostru cooperativele 
n-au livrat nici 50 la sută din totalul 
produselor agroalimentare contrac
tate, cînd ar fi trebuit să se pre
zinte la ora actuală cu cel puțin 
70—75 la sută din livrările de le
gume, lapte și carne realizate, iar la 
grîu la nivelul obligațiilor asumate.

Care e cauza acestei stări de lu
cruri? Ea constă în laptui că, in 
unele cooperative, consiliile de con
ducere și chiar unelh comitete de 
partid nu au înțeles marea răspun
dere ce le revine în asigurarea res
pectării stricte a contractelor, punînd 
pe primul plan interese personale 
înguste. Comitetul de partid din co
muna Șelaru, bunăoară, a manifes
tat pasivitate față de faptul că aceas
tă unitate cooperatistă nu și-a res
pectat obligațiile, nelivrînd cele 200 
tone de grîu contractate, precum și 
cantitățile de lapte și carne prevă
zute. Cît de dăunătoare propriilor 
interese ale cooperativei este această 
optică o dovedește însuși faptul că. 
lipsită astfel, de veniturile pe care 
le-ar fi primit prin livrarea produse
lor contractate, cooperativa respec
tivă nu are posibilitatea să stimuleze 
într-un grad mai înalt cointeresarea 
materială a cooperatorilor; or. este 
un lucru știut: țăranii cooperatori 
sînt deosebit de interesați să obțină 
bani la ziua-muncă Era de datoria 
comitetului de partid să analizeze 
această stare de lucruri să ia poziție 
fermă împotriva celor care își în
găduie să considere contractele sem-

BANATUL, SPRE 
FRUNTEA... COZI!

Județul Timiș deține o pondere în
semnată în ansamblul agriculturii 
noastre. Avînd în vedere acest consi
derent, ar fi.fost normal ca organele 
agricole județene, fiecare unitate 
agricolă în parte să acorde cea mai 
mare atenție executării lucrărilor a- 
gricole la timp și la un nivel agro
tehnic ridicat. Dar pînă la 8 
octombrie, din suprafața de 122 000 
hectare prevăzută a se cultiva cu ce
reale de toamnă, s-a însămînțat doar 
62 la sută, iar la grîu și secară aceas
tă lucrare s-a tăcut numai pe 54 la 
sută din suprafețele desemnate în a- 
cest scop. Mult rămase în urmă sînt 
și celelalte lucrări agricole de se
zon. Porumbul s-a recoltat nu
mai de pe 53 Ia sută, sfecla de zahăr 
— pe 56 la sută din suprafețe, iar în- 
silozările reprezintă abia 59 la sută 
din prevederi. Deci Banatul nu numai 
că nu este „fruncea", dar se situează 
ne referim Ia județul Timiș — din 
punct de vedere al desfășurării însă- 
mînțării griului, printre ultimele 
cinci județe.

De ce ?
Situația întîlnită pe teren arată că 

există numeroase deficiențe care frî- 
nează desfășurarea normală a însă- 
mînțărilor. Viteza zilnică de lucru 
planificată de Direcția agricolă la 
semănat este de 4 500 ha. Pînă la 
6 octombrie însă se însămînțau zil
nic doar. 2 800 ha, și abia la 8 oc
tombrie viteza a crescut la 5 061 ha 
pe zi. Am fi înclinați să spunem că 
lucrurile au intrat pe făgașul lor nor
mal Dar și 5 000 hectare pe zi este 
puțin față de cele peste 10 000 hec
tare, cit se pat însămînța cu cele 889 
semănători de care dispun întreprin
derile de, mecanizare din județ. Deci 
semănătorile sînt utilizate în propor
ție de numai 50 la sută. De la Di
recția agricolă aflăm că au fost pre
gătite și luate în calcul doar 450 se
mănători, restul fiind considerate ca... 
surplus față de necesitățile coo
perativelor agricole In multe unități 
agricole rămase considerabil în urmă 
cu semănatul se lucrează zilnic doar 
cu două-trei semănători față de 6—8 
sau 10, cîte are secția de mecanizare. 
Este caz.ul cooperativelor Părtoș, Di- 
miaș, Grăniceri, Gătaia, Grabați, 
Comloșana și multe altele. Unele din 
aceste semănători nu sînt folosite fie 
din cauză că unitățile respective nu 
au ..teren pregăti.t, fie, că. nu au lost 
puse, .în stare de funcționare.

Slaba utilizare a mașinilor de se

mânat este însoțită și de deficiențe 
în organizarea muncii, mecanizatori
lor, ceea ce nu rămîne fără urmări 
negative asupra ritmului de pregătire 
a terenului și semănatului. Sîntem lâ 
secția Satchinez a întreprinderii de 
mecanizare a agriculturii Biled. Este 
ora 11,30 și în curtea secției stau 
10—12 tractoare. Pe unul din pereții 
unei barăci distingem un panou ce 
cuprinde planul de lucru pentru 
ziua respectivă, detaliat pe fiecare 
mecanizator în parte. Ce căutau însă 
tractoarele în curtea secției la acea 
oră ? „Nu știm unde să muncim" — 
ne spune Ion Răvășil.ă, șeful secției. 
Mai aflăm cu această ocazie că ingi
nerul cooperativei Satchinez nu. tre
cuse de dimineață pe la secție pentru 
a indica unde să lucreze tractoarele.

— Totuși aveți un plan de activitate 
stabilit cu o zi înainte, de ce nuri 
respectați ?

— Plan există, adaugă șeful sec
ției, dar n-a fost bine întocmit. Lu
crările stabilite în plan le-am ter
minat și băieții stau acum degeaba. 
De altfel nu este prima oară cînd 
nu se face un raport judicios Intre 
torțele repartizate la arat, pregătit 
și semănat. Ba se ară și se pregă
tește prea mult teren și se neglijează 
semănatul, ba numai se seamănă și 
constatăm apoi că nu măi avem te
ren pregătit. Și într-un caz și în al
tul, trambalatul tractoarelor dintr-un 
loc în altul, timpii mcrți care inter
vin duc la irosirea pe puțin a 2—3 
zile bune de lucru dintr-o săptă- 
mînă. Pentru astăzi, bunăoară, prin 
plan s-au prevăzut 7 tractoare pen
tru discuitul unei parcele de 25 ha, 
treabă ușoară pentru un singur trac
tor, iar la semănat, unde avem pre
gătite deja 230 ha, lucrează doar 3 
din cele 10 semănători.
, „Pentru o mai justă planificare a 

forțelor din secție, în funcție de ne
cesitățile și urgențele din cooperativă 
— ne spune tov. ing. Andrei Bucur, 
director adjunct Ia Direcția agricolă, 
s-a luat hotărîrea ca șefii de secție 
să fie direct subordonați inginerilor 
agronomi coordonatori din coopera
tivele deservite". Este un lucru firesc, 
care contribuie la dezvoltarea și per
fecționarea relațiilor dintre secțiile 
de mecanizare și cooperativele agri
cole. Paralel însă cu aceasta, crește 
răspunderea inginerului agronom 
față de dispozițiile date, Crește roiul 
lpj. în planificarea' ,și coordonarea 
activității secției, conform interese-
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Unitățile agricole cooperatiste și de stat din județul Neamț 
îndeplinit sîmbătă planul de însămînțări de toamnă.

Anunțînd acest succes. Biroul Comitetului județean Neamț 
P.C.R., într-o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, arată. printre altele : Folosind întreaga capacitate de
muncă, s-au însămînțat cu grîu și secară 32 905 ha în cooperativele 
agricole de producție și 2 000 ha în unitățile I.A.S. Pretutindeni ne-am 
străduit să se asigure lucrări de bună calitate.

In prezent, Comitetul județean de partid, organele agricole de spe
cialitate,' toți comuniștii și oamenii muncii din agricultură și-au con
centrat atenția pentru realizarea celorlalte lucrări agricole și, îndeo^ 
sebi. a recoltării urgente a porumbului’ și sfeclei de zahăr — culturi 
de bază în județul nostru.

Raportînd aceste realizări, Biroul Comitetului' județean de partid 
asigură Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră, iubite și 1 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii din agricultura 
județului Neamț vor munci pentru a da viață în întregime progra- 

■ mului măreț adoptat de Congresul al X-lea al partidului, privind 
dezvoltarea agriculturii în România socialistă.

nate simple petice de hirtie și să 
determine ca cei vinovați, îndeosebi 
cadrele de conducere ale cooperativei, 
să suporte consecințele de rigoare.

O inadmisibilă lipsă de combativi
tate partinică a caracterizat și Or
ganizația de partid de Ia C.A.P. din 
Băleni Sîrbi, în ale cărei magazii 
se aflau peste 300 tone ceapă neli

A ■

de lucruri nu au alarmat cîtuși de 
puțin pe secretarul comitetului de 
partid din cooperativă, Dumitru 
Pană, pe președintele cooperativei a- 
gricole, Tone Nicolae, și — ceea ce 
e cu atît mai grav — nici pe activiștii 
de partid de la județ, printre care 
și membri ăi comitetului județean de 
partid, care au țrecut nu o dată prin

A DISPĂRUT

UN AGRONOM...
lor cooperativei și ale întreprinderii 
pentru mecanizarea agriculturii. De 
aceea se impune prezența > perma
nentă a inginerului agronom pe cîmp 
în mijlocul mecanizatorilor. Evident, 
din moment ce inginerilor agronomi 
li s-a acordat o asemenea împuterni
cire, ei trebuie să dea dovadă de mul
tă răspundei-e în muncă, iar cei care 
se fac vinovați de lipsuri în folosirea 
tractoarelor la întreaga capacitate 
să fie trași la răspundere.

■ In aceste zile, cînd timpul se men
ține în continuare favorabil execu
tării lucrărilor agricole de toamnă, 
se impune folosirea cu randament 
sporit a fiecărei ore bune de lucru, 
prin intensificarea ritmului de des
fășurare a lucrărilor. De asemenea, 
se impune o prezență activă în te
ren a specialiștilor din unități și a 
personalului organelor agricole ju
dețene pentru îndrumarea lucrărilor, 
pentru rezolvarea promptă a multi
plelor probleme ce se ridică. In 
după-alhia'za zilei de 9 octombrie, po
posim la sediul cooperativei agricole 
Sacoșu-Turcesc. Aici nimerim în pli
nă ședință de lucru. Nu mai puțin 
de patru ingineri dezbăteau problema 
intensificării lucrărilor agricole. Toți 
ne întîmpină cu o adevărată ava
lanșă de aprecieri, care de care mai 

favorabile, cu privire la mersul lu
crărilor din cooperativă. Rămîi însă 
surprins cînd afli că dim 600 ha plani
ficate a se cultiva cu grîu s-au însă
mînțat numai 330, iar teren pregătit 
există doar pentru alte 20 ha. In a- 
ceastă cooperativă există probleme 
de organizare a muncii la rezolvarea 
cărora trebuie să participe- și ingi
nerii agronomi. In ziua respectivă 
au lucrat doar trei semănători din 
șapte, și acestea doar pînă la ora 
trei după-amiază. Motivul ? Lipsa 
terenurilor eliberate. Din 505 ha cu 
porumb s-au recoltat doar 150. Deși 
cooperativa dispune de 4 autoca
mioane, 2 remorci și 30 de atelaje, 
mai sînt de transportat din cîmp 
peste 60 tone de porumb și cocenii 
de pe 50 ha. Iată deci că aprecie
rile. de complezență făcute de spe
cialiștii respectivi nu corespund rea
lității Ei ar trebui să se ocupe cu 
mai multă perseverență de desfășu
rarea lucrărilor, astfel ca acestea să 
meargă intr-adevăr bine.

Și în alte cooperativ» agricole, 
cum sînt cele din Stamora Română, 
Odvești, Berini și Uliuc, lucrările se 
desfășoară în ritm nesatisfăcător. La 
Uliuc. de exemplu, semănatul griu
lui a întîrziat și datorita faptului că, 
acum cînd se cere ca sămînța să fie 
cît mai aproape de teren, nu a fost 
asigurată în întregime. Cooperativa 
mai are de ridicat de la baza de 
recepție a cerealelor Lotrin 3—4 va
goane de sămînță '

„Râmîner'ea în' urmă a lucrărilor 
agricole în județul .Timiș a fost de
terminată de cauze bine cunoscute — 
ne spune tov. Triton Darie, secretar 
al comitetului județean de partid 
Este vorba, în primul rînd, de înce
perea cu întîrziere a semănatului, ca 
și a recoltatului porumbului, fapt ce 
creează greutăți la eliberarea și pre
gătirea terenului. Măsurile luate în 
ultiriiul timp de comitetul județean 
de partid și organele agricole locale 
au' dus la intensificarea; în oarecare 
măsură, a ritmului de lucru și avem 
condiții ca însămînțatul griului și aJ 
celorlalte culturi să se încheie în li
mitele timpului optim".

Intr-adevăr, din ultima situație o- 
perativă întocmită de Direcția agrico
lă rezultă o accelerare a desfășurării 
lucrărilor, astfel că din cele 3 088 
tractoare ale întreprinderilor de me
canizare, 1 988 lucrează deja în schimb 
prelungit, iar 151 în schimbul doi or
ganizat. Totuși a mai rărtiaș de semă
nat o suprafață destul de mare cu grîu 
și. secară — circa 40 000 hectare. A- 
ceasta impune ca organele agricole 
județene să se ocupe cu mai multă 
răspundere de grăbirea semănatului.

Aurel PAPADIUC

B B B B 8 8

consiliului de conducere cind con
tractul pe care și-ă pus semnătura 
președintele nu a fost onorat nici în 
proporție de 40 la sută? Din astfel 
de cazuri desprindem concluzii pri
vind necesitatea îmbunătățirii radi
cale a muncii de îndrumare și con
trol efectuate pe teren de activiștii 
comitetului județean de partid in

Contractul angajează 
și organizația de partid 
din cooperativa agricolă
vrate l.L. Fi-iilui în baza contractelor 
încheiate, în timp ce însemnate can
tități de ceapă erau valorificate pe 
piață de către cooperativa agricolă 
Desigur. unitățile cooperatiste pot 
desface pe piață produsele agricole 
ce le prisosesc mai ales cele perisa
bile. dar aceasta numai după ce 
și-au achitat integral obligațiile țață 
de stat, lată însă că asemenea stări

Băleni Sîrbi O situație similara ‘ a 
existat.și la cooperativa agricolă de 
producție din Tîrgoviște Tn această 
vară, unitatea a vîndut pe diverse 
piețe din țară peste 500 tone legume 
în timp ce autocamioanele de la 
I L.F se întorceau goale din grădi
nile acestei unități Cum se poate 
vorbi aici de spiritul de responsabi
litate al organizației de partid, ai

scopul creșterii rolului, a răspunde
rii organizațiilor de partid în viața 
cooperativelor agricole.

Pe măsura terminații lucrărilor a- 
gricole Vor avea loc adunări de dări 
de seamă in. organizațiile de partid 
din cooperativele agricole de pro
ducție Tn cadrul dezbaterilor va tre
bui să se acorde un loc preponderent 
modului in care fiecare organizație

Diogene : — CAUT UN ogronOM

Cooperatorii din 
Bucșani, județul Il
fov, muncesc zi și 
noapte fără preget 
pentru terminarea 
lucrărilor agricole 
de toamnă. Dar unde 
este „omul cu știin
ța"? Inginerul agro
nom, Victor Mănăi- 
lă, în decurs de 12 
zile a venit in 
cooperativă doar de 
cîteva ori, cîte 
două-trei ore după-

amiaza. Nimeni nu 
știe cu ce se o- 
cupă și unde-și 
petrece timpul. U- 
nii spun că ur
mează un curs de 
conducere auto în 
București, unii că ai 
fi bolnav... Și pen
tru ca ajutorul dat 
de agronomi coope
rativei să fie ■ „de
plin", la începutul 
acestei săptămîni, 
inginera Florica U-

zun a fost chemată 
de către direcția a- 
gricolă la Casa a- 
gronomului din Săf- 
titoa la un „instruc
taj" privind organi
zarea producției 
de... legume. Per
fect 1 Cînd va fi ne
voie de prezența 
inginerei In grădina 
de legume, să or
ganizați un instruc
taj despre însămîn- 
țărtle de toamnă.

...ȘI UN

PREȘEDINTE
în multe coopera

tive agricole, alături 
de cooperatorii dini 
brigăzile de cîmp, 
la strîrisul recoltei 
muncesc și oameni 
din birouri, ateliere 
etc. Președinții coo
perativelor, briga
dierii stnt nrezentl

zi »i noapte pe 
cîmp. La Albești- 
Prăhova însă, coo
peratorii au mai 
rar ’ prilejul să-l 
vadă la față pe pre
ședintele Stan Nico- 
lae. Pentru sjmplul 
motiv că el pleacă 
De la orele 16—15,30

la Urlați, la... cursu
rile serale. în plus, 
la două brigăzi, din 
cauza indisponibili
tății . brigadierilor, 
lucrările sînt întîr- 
ziate. Școala-i bună, 
e adevărat. Dar 
treburile cooperati
vei agricole cine le 
conduce ?

de partid, fiecare comunist au acțio
nat pentru îndeplinirea exemplară a 
obligațiilor contractuale.

Deficiențe ca acelea semnalate pun 
cu acuitate în fața noastră necesita
tea de a imprima propagandei de 
partid, muncii politice și cultural-e
ducative la sate un caracter mili
tant, astfel incit să cultive mai ac
tiv sentimentul responsabilității ci
vice a țărănimii, conștiința îndatori
rilor ei patriotice, să combată cu fer
mitate mentalitățile înapoiate, să 
creeze o opinie de masă intransi
gentă împotriva oricărei încălcări a 
obligațiilor contractuale. Atît comi
tetele comunale de partid, organiza
țiile de bază din unitățile agricole, 
cît și organizațiile U.T.C. trebuie 
să desfășoare o sistematică și con
vingătoare muncă politică de masă, 
astfel ca fiecare consiliu de condu
cere, fiecare cooperator în parte să- 
înțeleagă că obligațiile asumate față 
de stat trebuie îndeplinite integral, 
că orice nesocotire a acestora în
seamnă a lovi in interesele societății, 
ale poporului, ceea ce impune sanc
țiunile aspre, dar drepte ale legii.

Mă voi referi și la altă deficiență 
a muncii politice de masă ia sate. 
Am întîlhit secretari de comitete de 
partid și alți activiști care nu au 
fie răbdare, fie curajul, fie — de ce 
să nu o spunem! — cunoștințele ne
cesare spre a discuta deschis, te
meinic argumentat, cu țăranii coo
peratori despre problemele complexe 
si sarcinile actuale ale dezvoltării 
agriculturii socialiste, ale economiei 
naționale. în loc să solicite și să 
răspundă întrebărilor, problemelor 
ridicate de cooperatori, unii se limi
tează Să-și noteze în carnet ceea ce 
spun interlocutorii, considerînd că în 
felul acesta, informînd „mai sus' 
și-au îndeplinit misiunea. Va trebui 
să punem capăt acestei mentalități 
birocratice. Rolul activistului nu 
este de a înregistra și raporta despre 
diferite stări de lucruri, ci de a 
pune umărul, împreună cu preșe
dinții. cu specialiștii agricoli, spre a 
determina ca și cooperative rămase

în urmă, cum, sînt cele de la Gura 
Ocniței, Petrești de Găiești, Vișina- 
Broșterii, să valorifice posibilitățile 
de sporire a producției și să-și spo
rească astfel veniturile.

Tin să subliniez, totodată, că un 
rol deosebit de important în încetă- 
țenirea unui climat general de res
pectare riguroasă a obligațiilor con
tractuale revine lucrătorilor de la 
U.J.C.A.P. și direcția agricolă jude
țeană. Este de la sine ; înțeles că 
ele nu pot acționa eficient spre a 
determina unitățile agricole coope
ratiste să-și îndeplinească integral 
obligațiile asumate, cînd, la rindul 
lor. unele organe comerciale se fac 
vinovate de indisciplină și abateri 
în respectarea prevederilor contrac
tuale. Au fost destule cazuri cînd 
I.L.F. Dîmbovița nu a ridicat la timp 
însemnate cantități de produse legu
micole și. fructe. Recent, la coopera
tiva Valea .Mare, tone de. mere și 
prune âu fost ,date la borhot pentru 
că I.L.F a refuzat pur și simplu să 
ridice' marfa. .In ce privește comitetul 
județean de. partid, sîntem hotărîți 
să manifestăm aceeași fermitate 
principială față de felul cum își în
deplinesc obligațiile ambele părți 
contractante. V ini veghea ca toate 
contractele încheiate să fie îndepli
nite cu strictețe. Printr-un efort co
mun al tuturor unităților agricole 
cooperatiste din județul Dîmbovița 
vom asigura livrarea integrală la 
fondul central de stat a tuturor pro
duselor contractate, iar în ce pri
vește porumbul și alte cereale, unde 
avem producții mai bune, vom căuta 
să suplimentăm contractele.

In întreaga muncă politico-educa- 
tivă desfășurată în rîndurile țără
nimii cooperatiste vom lămuri con
vingător adevărul confirmat de viață 
că, in condițiile socialismului, ridi
carea nivelului de trai al țărănimii 
se poate realiza numai prin corelarea 
intereselor acesteia cu cele ale celor
lalte categorii ale populației în ca
drul efortului genera) de dezvoltare 
a economiei naționale, de creștere a 
bunăstării întregului popor.
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PA TR IA 
sentimentul etern 

al poeziei
NICOLAE DRAGOȘ : Ca poet cit 

distinctă personalitate lirică, ați 
încercat, cred, adesea să definiți 
etapele esențiale ale poeziei româ
nești. Cînd considerați a începe 
majoratul ei 1
MIHAI BENIUC : Majoratul poe

ziei românești începe istoric cu 
„Anul 1840“ al lui Grigore Ale- 
xandrescu, iar de atunci procesul 
evoluției ei dialectice n-a mai înce
tat. Această strofă : „Eu nu îți cei în 
parte nimica pentru mine : / Soar
ta-mi cu a mulțimii aș vrea să o 
unesc : / Dacă numai asupra-mi nu 
poți s-aduci vr-un bine, / Eu rîz de-a 
mea durere și o disprețuiesc" este un 
prag ce devine o treaptă a unei scări 
căreia nu i se poate prevedea con
strucția în ascensiune nici punctul ei 
culminant în viitor.' Dar spiritul în 
care ea urcă rămîne același ; glorioa
sa generație de la *48 îl ilustrează 
prin avînt revoluționar și patos pa
triotic ; Eminescu în „Epigonii" pro
slăvește vizionarismul pașoptiștilor, 
el însuși continuîndu-i dialectic prin 
criticism social, elevată ținută filozo
fică și etică și printr-o mai adîncită 
dragoste de popor și vatra iui mile
nară. Iar urmașii lui Eminescu duc 
făclia mai departe, fie că e vorba de 
idealismul protestatar al lui Mace- 
donsky, de răscolitoarea forță teluri
că a lui Coșbuc, de năzuințele unifi
catoare ale Ini Goga. sau de memo
rabilul „Testament" al lui Arghezi.

Eliberarea țării, ca pentru întreg 
destinul poporului, a însemnat și 
pentru poezie un moment decisiv : 
în primul rînd în redefinirea mesa
jului poetului, indiscutabil pe linia 
ascendentă a înaintașilor și etapelor 
istorice parcurse, dar Ia nivelul noii 
ere ce se deschidea : a socialismului 
în România ; în al doilea rînd. în gă
sirea mijloacelor adecvate de expri- 
^.fe artistică, nu pentru inițiați. ci
'inițiere a unor largi mase de citi- 

b < în poezia unei vieți ce urma 
afla să s.e construiască prin muncă 
'vi ÎȚ'ffrsm.

Datorită înrolării sub noul steag, al 
libertății muncii, alături de steagul 
eroicelor lupte ale națiunii ce s-a ri
dicat ori de cîte ori s-a cerut po
porului să-și semneze cu propriul 
singe hrisovul imprescriptibilelor sale 
drepturi asupra tării, poeții au învă
țat repede să mînuiască noua magie 
a cuvîntului, adică forța lui de-a mo
biliza, de-a aprinde în inimi focul 
încrederii în viitor, de-a profetiza și 
îndemna. Ca-n toate epocile, au apă
rut și profeți mincinoși, cuvinte de
șarte, poeții puțind cădea el înșiși 
victime unor iluzii, unor induceri în 
■ ■>are. Dar rămîne din toată această

,ocă de 25 de ani o poezie sălășluită 
I,i inima oamenilor, o poezie a pa
triotismului socialist, a dragostei 
de trecutul 3 avîntat spre viitor, 
de neîmpăcată combatere a ex
ploatării omului de către om, de li
bertate în democrație, de dragoste de 
om și nu de om în abstract, ci de 
omul muncii, al producătorului si 
creatorului de bunuri și valori în in
teres colectiv, de profundă omenie ce 
este conținută în ideea de progres 
universal și pace a popoarelor. Tar 
ca un fir roșu străbate prin această 
poezie acel nobil sentiment, din ver
sul de acum 13H de ani : „soarta-mi 
cu a mulțimii aș vrea să o unesc".

N. D. 1 Poezia există tn măsura 
In care se constitute intr-un răspuns 
specific dat contemporaneității. pre
ocupărilor și sensibilității sale. Ce 
creează sentimentul actualității In 
poezia noastră 7 Ce vi se pare a-l 
diminua 7
M. B. : Sentimentul actualități) în 

poezia noastră, care desigur ca și satele 
și orașele noastre, ca și chipul tării 
și omului este Intr-un continuu pro
ces de transformare și înnoire (sîn- 
tem doar intrați în evul comunist și 
al cuceririlor cosmice) este tocmai 
cel al necesarei solidarități cu pro
priul popor, cu omenirea împotriva 
oricăror tendințe antl-umane. E o fe
ricită îmbinare a crezului national cu 
temeinicia convingerilor internaționa
liste. Tată ceea ce creează și susține 
sentimentul de actualitate în poezia 
noastră. Documentele adoptate de 
Congresul X. referindu-se Ia „in
troducerea tn literatură a acestui 
univers omenesc inedit pe care-l o- 
feră socialismul..." ca o necesitate vi
tală. la pericolul „îndepărtării de 
viată, al încercării de a o ignora, ceea 
ce duce pînă la urmă, inevitabil. Ia 
înstrăinarea artei de nobila sa me
nire. la răpirea puterii de penetrație 
tn "conștiința maselor", cuprind într-o 
sinteză fericită și drumul fertil al 
creației, după cum atrag afentia și 
asupra a ceea ce ar putea diminua 
sentimentul de actualitate în poezie

Sînt. după cum vedeți, și temeiuri 
speciale ca pentru mine, ca om de 
artă. Congresul al X-lea al PC.R. 
constituie un eveniment de mare în
semnătate.

N. D. t Poezia este, în ce are ea 
mai valoros, un act social, iar poe
tul autentic un cetățean de seamă 
al țării sale. Care este azi misiunea 
fundamentală a poetului 7
M. B. : Misiunea fundamentală a 

poetului de totdeauna ar fi să nu a- 
jungă să-și poată spune sieși vreodată 
versul pus de Ovidiu în gura Medeei: 
„Văd binele și-s de acord cu el, dar 
urmez răul". Tar cel mal mare rău 
pe care și l-ar putea reproșa cîndva 
un poet de azi din România este de 
a nu-și fi dat ponorului muncitor șl 
patriei sale socialiste „întreaga lui 
răsunătoare forță de poet", cum spu
ne Maiakovski.

N. D. : Limbajul poeziei este un 
limbaj specific, și de aceea mînuirea 
lui se refuză multora, fiind o nobilă 
învestitură a celor aleși. Are limbajul 
specific al poeziei, darul de a împie
dica accesibilitatea ideilor și senti
mentelor, drumul lor către gîndu- 
rile și sensibilitatea cititorului 7 
M. B. : Orice limbaj, potrivnic uzu

lui rațiunii sau intenționat folo
sit să „bruieze" mintea și senti
mentele interlocutorului în loc să-i 
comunice o informație, să-i cla
rifice o idee să-i sugereze un gînd. ori 
să-i trezească un simțâmint are „da
rul" de a se constitui în gard de 
sîrmă ghimpată între emițător și re
ceptor Dar prin firea sa darul cuvîn
tului, Inclusiv al celui poetic, cu forța 
sa evocatoare prin imagini, metafore, 
ritm și muzică, este de a comunica. 
Și cum poetul autentic vrea să co

munice mai mult, trebuie să foloseas
că la maximum experiența sa de 
viață, culturală, precum și toate vir- 
tualitățile limbii, pentru a da expre
siei forța ce luminează sufletul celui 
ce-1 ascultă și-i încălzește inima. 
Pentru aceasta ca poet se cere să ai 
și har, dar și. iscusință dobîndită cu 
trudă și aplicată cu răbdare.

N. D. : Există un umanism al 
creației, tn genere 7 Orînduirea so
cialistă adaugă noi sensuri umanis
mului 7
M. B. : Un umanism, ca o idee pla

tonică, extra-temporal și extra-spa- 
țial, sau mai bine-zis rupt de societate 
și de istorie, nu poate fi conceput ca 
realitate Iar umanismul socialist este 
forma cea mai nobilă pe care o îm
bracă umanismul în epoca noastră. 
El este — prin ideea de libertate le
giferată a muncii, prin combaterea 
oricărei exploatări a omului de către 
om și prin tendința și eforturile de 
universalizare a noilor principii so
cialiste, a idealurilor progresului și 
păcii — forma cea mal nobilă a uma
nismului. cea mai tonică. Umanismul 
socialist se înscrie frontal pe stin-

Interviul nostru cu

Mihai BENIUC

mulul, este totuși autorul de pro
porții universale recunoscute al 
unei poezii pătrunse de patriotism 
și de specific national francez. Toc
mai din aceleași motive ca și Goe
the, Pușkln, sau Eminescu pentru 
țările lor. Nici unul nu este numai 
reprezentantul propriului său har 
creator, ci al geniului poporului său. 
înălțat la o treaptă valorică de uni
versalitate. Dar ce e specificul na
țional în poezia românească de ieri 
și de azi. în afară de „limba veche 
și înțeleaptă" turnată mereu In for
me noi adecvate timpului ? E con- 

•fluența spirituală în aceeași matcă 
istorică a tragismului și dragostei 
de natură din balada Mioriței, e su
fletul larg al lui Toma Alimoș spin
tecat mișelește de tîlharul josnic, e 
frumusețea armelor lui Mihu Copi
lul. sacrificiul lui Manole. sînt le
gendarele răscoale ale poporului în 
frunte cu eroii șl martirii săi ca 
Doja. Horea, Tudor iancu, e slava 
lui Ștefan, vitejia lui Mihai și a tu
turor acelor renumit) viteji din răz
boaiele de apărare a pămîntului, a 
cuceririi dreptului și a înfăptuirii 
dreptății sociale far la toate acestea 
se mai adaugă forma superioară a 
omenirii, lupta pentru socialism și 
comunism în zilele noastre, se adau
gă lupta întregului popor în frunte 
cu partidul său comunist.

N. D. : Este poezia o formă de 
cunoaștere, de influențare a gindirii 
umane 7 Dacă da, cum i?i poate 
realiza această înaltă învestitură 7
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dardul In mers al omenirii. Ce alt 
umanism de mai înaltă calitate ar 
putea dinamiza pe un poet dintr-o 
țară socialistă ?

N. D. : S-a discutat mult despre 
temele esențiale, fundamentale •<!« 
poeziei. Care ar fi in ordinea im
portanței lor, după părerea dumnea
voastră, aceste teme esențiale 7. $i 
care sînt elementele ce dau actuali
tate unor teme eterne ale poeziei 7 
M. B.: Există două mari poeme cla

sice: „Odiseea" și „Eneida". Ulise tre
ce prin toate încercările, ca să ajungă 
la Itaca ; Eneia pătimește nu mai pu
țin ca să-și ducă Larii șl Penații în 
Lațiu, menit să-i devină patrie, după 
distrugerea Troiei. Tema e aceeași 
în ambele poeme : patria. Acestei 
idei i se subordonează dragoste, luptă, 
bucurii, tristeți, credințe, priete
nie, dar mai ales însăși iubirea de 
patrie pentru care nici un sacrificiu 
nu e prea mare. Nu știu dacă e mult 
diferită tema din „Divina Comedie** 
sau .din „Război și Pa,ce“ — cred mal 
curînd că nu. Această complexă pro
blemă între om și loc, între eul său 
și vatra sa, între el și al săi tn țara 
sa poate îmbrăca nenumărate întru
pări. Eminescu nu e mai puțin pa
triot cînd scrie : „Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie" decît cînd exclamă : 
„Cum nu vii tu, Țepeș Doamne, ca 
punind mina pe ei..." și cele ce ur
mează. Nu poate fi o întîmplare că 
toți poeții considerați naționali sînt 
și patrioți, nu în sensul de a scrie 
versuri recitabile pur și simplu la o- 
cazii festive, ci de a fi fost expresia 
chintesențială a popoarelor lor, îm- 
părtășindu-le bucuriile și amarul, iar 
la nevoie murind pentru cauza lor 
dreaptă, luptînd pînă la sacrificiu îm
potriva pericolului de-a fi încinse în 
lanțuri, în primejdia de a-și pierde 
libertatea. Patria este vatra celei mai 
calde omenii. Ea e cuibul omenescu
lui și presupune respect reciproc între 
cei ce o locuiesc, dragoste și înfrățire 
cu fiii de bine ai altor patrii Ce alte 
teme ar veni ierarhic după „a pa
triei cinstire", cum spune Văcă- 
rescul, nu-i greu de stabilit.

Patrie, iubire. libertate, democrație 
— iată temele. Dă-le acestora ari
pile conferite spiritului uman de 
comunism și poetul din România are 
tot ceea ce-i trebuie, dacă mai este 
înarmat și cu talent. E In aceste 
teme și eternul uman și spiritul 
timpului de care vorbea Hegel.

N. D. : Dacă ar fi să definiți 
specificul poeziei românești, con
tribuția sa la lirica universală, la 
ce v-ați. referi în primul rînd 7 
M. B.: M-am întrebat adeseori de ce 

Apollinaire, părintele modernismului 
contemporan șl nașul suprarealis-

M. B. : Poezia nu poate fi decît o 
reflectare, indiferent de sursa ei de 
inspirație, fi® chiar și cele mai fn- 
cîlcite visuri din cel mai tulbure 
semn Ca atare, ctnd se întruchi
pează voit în expresie verbală 
poezia este cunoaștere : un raport 
fenomenologie între subiect șl obiect 
(obiect poate fi tot ceea ce are cali
tatea de a acționa asupra eiilui) Nu 
există cunoaștere care să nti influ
ențeze eîndirea umană în bine în 
rău sau. simplu, în sensul unei pa
sive înregistrări, chiar și atunci 
cînd nu am dori-o. Dar poezia nu 
este o formă de cunoaștere pasivă, 
ci prin excelență activă Poetul tot
deauna s-a vrut un vates, a) cărui 
verb să pună în mișcare pe semenii 
săi, să-i îneînte, să-i farmece, să-i 
conjuge, să-l îndemne Pentru a- 
ceasta i se poate presupune un da* 
deosebit în a pătrunde prin coaja 
lucrurilor și a le scoate la lumină 
miezul incandescent Dar I se și cere 
ca într-adevăr să cunoască nu nu
mai lucrurile tn adîncime. ci să știe 
apoi și îmbrăcămintea în care să le 
înfățișeze celor prezențl sau celor 
viitori, i se cere aderență, la ceea ce 
spune, participare, mesaj.

N. D.: Dacă pentru un prozator 
sau dramaturg s-ar părea că este 
mai simplu să definească locul ex
perienței de viață în creația sa, cum 
l-ați aprecia în cazul poetului ade
vărat 7
M. B. : Domeniul realului pentru 

poet s-ar putea exprima prin aceste 
cuvinte : „Eu și lumea pe care, cu- 
noseînd-o, vreau s-o Influențez, s-o 
previn s-o fao să vadă și să înțe
leagă să se întristeze să se revolte 
sau să se bucure, dar tn nici un caz 
să nu rămînă Indiferentă șl pasivă 
la cuvintele mele, chit că unii mă 
vor nega, ori mă vor detesta — a- 
cesta-i cîmpul meu de muncă Esen
țial e ca aceia pe care-i iubesc să 
mă asculte, să mă creadă să simtă că 
le-am pus ființa tn mișcare. ridi- 
Cînd-o pe o treaptă superioară pro
priilor lor vederi șl interese perso
nale" Se cere pentru aceasta, pe 
lîngă talent, o profundă și multila
terală cunoaștere a naturii lucruri
lor și a naturii umane, a celorlalți 
și a ta proprie t se cere curaj, dem
nitate și tare multă omenie. Căci 
nu numai opera ta e în văzul tutu
ror, ci tu însuți ești privit de prie
teni și de dușmani. Prieten îți a- 
junge unul singur — poporul.

N. D. : Ce condiții ar trebui, după 
părerea dv., să îndeplinească un 
poet înzestrat ca talentul său să 
germineze în creații durabile 7
M. B. : Să știe să nu ceară nimic 

pentru sine și să fie oricînd gata să 
dea pentru alții. Ce ? Inima de 
poet, zidită vie in opera sa.
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8,30 — Deschiderea emisiunii — 
De strajă patriei. 9,00 — Matineu 
duminical pentru copil. In cu
prins : — Baronul Mtlnchausen 
povestește — emisiune de N. Găr- 
descu — Pe meleagurile Clocir- 
liel — Film serial : „Fiul mării"
— Șah, marelui maestru 1 Partidă 
de șah prin televiziune, susținută 
de Florin Gheorghiu. 10,30— Ora 
satului : In cuprins : Ancheta e- 
mlslunil ; O ediție specială consa
crată desfășurării lucrărilor de 
toamnă șl însămînțăril păloa- 
selor ; reportaje filmate în uni
tățile agricole din județele Te
leorman, Timiș, Prahova, Bihor. 
Mehedinți : Rolul specialistului în 
ridicarea producției agricole ; 
Muzică populară 11,30 — Din ma
nifestările Festivalului „Toamna 
muzicală clujeană" (ediția a Il-a)
— In program : Concertul în sol 
major pentru plan de Maurice 
Ravel șl „Tablouri dintr-o expo
ziție" de Mussorgskl-Ravel. Inter
pretează orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Cluj. Dirijor s 
Emil Simon. Solist : Rodolfo Ca
porali (Italia). 12 25 — Noutăți din 
viața muzicală — Deschiderea 
stagiunii lirice în țară șl în străi
nătate. Emisiune de Anghel lo- 
nescu-Arbore. 12,55 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 15,25 — 
Fotbal : România — Portugalia în 
preliminariile campionatului mon
dial (Intervlzlune — Eurovizlune)
— Transmisiune de la Stadionul 
„23 August". Comentator Cristian 
Topescu. 17,15 — Film serial „Ma
ior Vifor" (III) — producție a stu
diourilor sovietice. 18.00 — Reali
tatea Ilustrată TV — emisiune 
magazin. 19,00 — Folclorul româ
nesc la Tarcento — Reportaj rea
lizat cu concursul Cineclubulul 
Palatului Culturii din Ploiești. 
19,30 — Telejurnalul de seară 20.00
— Actualitatea economică — edi
ție specială consacrată lucrărilor 
agricole de toamnă 20,15 — Film 
cu trei stele. Revista vedetelor cu 
Bette Davis Humphrey Bogart, 
Errol Flynn Olivia de Havilland 
John Garfield. Ann Sheridan Ida 
Luplno și Eddie Cantor. 21.35 — 
Nota 10 la clasa I — reportaj- 
anchetă de Alexandru Stark. 22.05
— S-a rătăcit un trubadur — e- 
mlsiune . muzical-coregraflcă de 
Marga Huss șl Marcela Popescu. 
22.35 — Telejurnalul de noapte. 
22.50 — Publicitate. 22,55 - Tele
sport. 23,15 — închiderea emisiu
nii.

PROGRAMUL I!
19,30 — Telejurnalul de seară. 

20,00 — Actualitatea economică — 
ediție specială. 20.15 — Seară de 
teatru : „Trandafirul alb" — adap
tare pentru televiziune de Iile 
Păunescu după romanul Iul Con
stantin Chlrlță. 22,15 — Desene 
animate. 22,25 — Pagini îndrăgite 
din operete — Montaj muzical de 
I. Brucăr. Regia t Aurel Cerbp. 
22,55 — închiderea emisiunii.
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

tot mai solicitată 

pe șantierele de construcții
Civilizația noastră trece printr-o 

perioadă de evoluție în care con
strucțiile, sub multiplele lor aspecte, 
au atins o asemenea creștere, ca 
ritm și amploare, încît se vorbește, 
pe bună dreptate, despre industria
lizarea lor Nu este însă singura ca
racteristică definitorie a acestui sec
tor ce cunoaște dimensiuni nemai
întâlnite și In țara noastră ; este pre
zentă și tendința de științifizare a 
lui de pătrundere mai largă și in
tensivă a rezultatelor științei și 
tehnicii pe șantiere Ponderea apre
ciabilă. inevitabil sporită în viitor, 
a acestui sector în contextul econo
miei noastre, fondurile tot mai mari 
pe care le absoarbe anual, ca și 
diversitatea și complexitatea activi
tăților și lucrărilor pe care le pre
supune — sînt. cîteva din elementele 
care-1 conturează ca pe un teren 
vast și extrem de propice investiga
țiilor și aplicațiilor majore ale 
cercetării științifice. De altfel, 
încă de la Congresul al IX-Iea al 
P.C.R s-au trasat sarcini importante 
cercetării din domeniul construcțiilor 
și arhitecturii, remarcîndu-se ră nu
mai prin intensificarea acestora și 
aplicarea grabnică a rezultatelor lor 
pe șantierele de construcții pot fi 
contracarate fenomenele de empirism, 
de „practicism îngust", care favori
zează costurile încă prea ridicate 
ale construcțiilor, gigantomania, rit
mul prea lent în care se desfășoară 
unele din lucrări.

Mobilizată de obiectivele Con
gresului al X-Iea. esențiale pen
tru actuala etapă de dezvol
tare a economiei noastre, cerce
tarea de specialitate, ca și ramurile 
științifice învecinate, au înregistrat 
în scurtă vreme unele rezultate va
loroase Utile au fost și cele două 
importante manifestări științifice cu 
caracter internațional găzduite re
cent de țara noastră : colocviul „Me
todologia și tehnica încercării con
strucțiilor în mărime naturală 'și pe 
modele" și sesiunea anuală a condu
cerii forului organizator al acestuia, 
„Reuniunea internațională a labo
ratoarelor de încercări și cercetări 
pentru materiale de construcție și 
construcții" (RII.EM) Așa cum a 
reieșit și cu prilejul acestor acțiuni 
— care, alături de schimbul larg de 
date și rezultate între specialiștii 
români și străini, au permis și tre
cerea în revistă a propriilor rezul
tat.^'și eforturi — cercetarea fomâ- 
neașpă.,,din, acest .domeniu se bizuie, 
încă de pe acum, pe unele soluții și 
cercetări orientate spre direcții mo
derne. de real interes. Sînt ounoscute

Prof. dr. ing.
Dan DUMITRESCU

Institutul de construcjii-București

și apreciate, de pildă, rezultatele în
registrate în domeniul betoanelor 
(obișnuite, armate, precomprimate) 
sau al metodelor de încercare a ma
terialelor de construcții, precum și 
al construcțiilor (încercări nedestruc- 
tive ale betoanelor, încercări pe mo
dele — în fotoelasticitate, cromoplas- 
ticitate — încercarea construcțiilor la 
solicitări simulînd pe cele seismice) 
Un alt element îmbucurător se referă 
Ia faptul că multe dintre aceste so
luții, o dată definitivate, nu au ră
mas în dosare ci. poposind în prea
labil pe mesele proiectanților, au 
sfîrșit prin a fi aplicate, finalizate 
pe șantiere

Consider că începutul acesta bun 
trebuie să se facă sipnțit în majori
tatea domeniilor construcțiilor — în 
sfera materialelor folosite, a tehnolo
giilor și utilajelor, a concepției — 
pentru ca cercetarea proprie să-și 
poată da aportul scontat la moderni
zarea acestui sector. Astfel, una 
dintre direcțiile care ar necesita în 
prezent o abordare mai susținută pri
vește sfera transportului, încărcări
lor și descărcărilor de materiale 
Aici, cercetarea mai sistematică a 
posibilităților de extindere a micii 
mecanizări ar permite, cred, o creș
tere apreciabilă a productivității 
muncii și, concomitent, realizarea u- 
nor importante economii la nivelul 
întregii țări Trenează încă și intro
ducerea unor materiale noi de con
strucții. deși unele dintre ele există, 
ba chiar și-au dovedit eficiența pe 
plan mondial Este vorba, în primul 
rînd. de importanta categorie a ma
terialelor bazate pe polimeri sinte
tici Ținînd seama că țara noastră 
dezvoltă din plin această industrie, 
ar trebui să fim mult mai interesați, 
mai ales că soluțiile de utilizare a 
unor asemenea materiale au și fost 
studiate de cercetare, în unele cazuri 
fiind definitivate chiar și lucrările 
de experimentare de după fazele de 
laborator, tn această situație se află, 
de pildă, polistirenul expandat, pe 
care șantierele 1-ăii solicitat adeseori, 
dar Ministerul industriei Chimice 
nu-1 produce nici în aceste cantități 
inițiale, firesc mai reduse. De altfel, 
tnsăși cercetarea științifică mal are

multe de făcut în această direcție, 
conturîndu-se pe plan mondial posi
bilitatea utilizării extrem de largi a 
maselor plastice în construcții ; de 
la finisaje și acoperișuri, pînă la atît 
de modernii pereți de interior deta
șabili din apartamente.

Aportul mai susținut al cercetării 
este așteptat și în domeniul prefabri
catelor, căci, dacă în ceea ce pri
vește precomprimarea acestora se e- 
fectuează în prezent unele cercetări 
de o reală însemnătate teoretică și 
practică, in privința panourilor mari, 
care reprezintă o direcție majoră de 
cercetare, lucrările decurg încă lent. 
Există greutăți atît în ceea ce pri
vește soluțiile de fabricare a acestor 
panouri, cît și în activitatea de uti
lizare a lor, cu randament, pe șan
tiere.

Nu este însă singurul gen de pro
bleme pe care intensa activitate de 
construcție le ridică în prezent în 
fața cercetătorilor. De mare însem
nătate pentru depășirea soluțiilor și 
procedeelor empirice ce mai persistă 
în acest sector se dovedesc a fi cer
cetările de mai largă anvergură, ma
jore sub raport teoretic și practic. Ele 
au menirea de a ne asigura mai ales 
perspectiva, posibilitatea ca, o dată 
rezolvate cerințele concrete, r ' 
mitate, să punem la temelia c 
tării acestui sector cele mai n 
ceriri ale științei și tehnicii d 
fii M-aș referi, în acest sens, I. 
cluzia pe care au tras-o cei mai 
dintre participanții la manife’ 
RILEM amintite, precizînd uni 
tre direcțiile de bază în sfera ■ 
tării cu caracter fundamental < 
tat : una dintre caracteristicii- 
tuale o constituie folosirea toi 
largă a cuceririlor fizicii, ci) 
electronicii și tehnicii moderne 
calcul în domeniul construct 
ceea ce asigură un control mull 
sever al comportării materialei) 
construcții și al constricțiilor 
tr-o asemenea perspectivă reiese 
faptul că, alături de domeniile : 
ței ce participă oarecum „din oi 
la îndeplinirea unor asemenea o: 
tive, un rol însemnat îl au și ci 
tătorii fizicieni, chimiști, ele 
nlști, matematicieni și econor

Personal consider că, acționin 
acest mod se poate asigura un 
mai rapid de întărire și extinde 
legăturilor cercetării științifice 
domeniul vast al șantierelor de 
atrucții, de îndeplinire a obiectiv 
complexe ce stau tn prezent în 
acestora

0 Corabia nebunilor : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 3 015) — 19,30, PATRIA - 9; 12; 15; 18; 21.
• Lupii albi : REPUBLICA — 8,15; 10,45; 13,15; 16; 
18,45; 21,15.
• La Nord prin Nord-Vest : FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30: 20,30.
• Omul care valora miliarde : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45. GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30,MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• My fair lady : CENTRAL — 9.30; 13; 16,30; 20.
• Tigrul : LUMINA — 9,30—16 în continuare ; 18.30 ;
20,45, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Aruncați banca tn aer : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
« A trăi pentru a trăi : UNION - 15,30: 18.
• Ultima lună de toamnă : UNION — 20,30.
• Mondo cane s TIMPURI NOI - 9,15; 12,30; 16; 19,30.
• Angelica șl sultanul : FEROVIAR - 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30, 21, EXCELSIOR - 9.45; 12.15; 14.45; 17,15: 
20, FLOREASCA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, TOMIS — 
9; 11,15; 15.45; 18.15; 20.30.
e Comisarul X șl banda „Trei cîlnl verzi" : ÎNFRĂ
ȚIREA — 15; 17,45; 20. PROGRESUL — 15,30; 18.
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.Nicolae DRAGOȘ

o Lovitură puternică i PROGRESUL — 20,39.
• Maraton : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
O clmaron șl Vtrsta Ingrată : DACIA — 8,45—19,30 
în conttnuare.
« Virsta Ingrată : LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Un glonte pentru general : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18,15; 20,45, MIORIȚA — 9.30; 12; 15,30; 18:
20,30, ARTA — 9—15.45 în continuare, 18; 20.30.
o Armata „codobaturilor" din nou în luptă > FLA
CĂRA - 15.30.
• Iconostas : UNIREA — 15,30.
• Dragoste Ia Las Vegas t FLACARA — 18; 20.30. 
UNIREA - 18; 20.15.
• Soarele vagabonzilor : GIULEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30. 
VOLGA — 9,15—16 în continuare, 18,15; 20,30.
® o chestiune de onoare ■ COTROCENI — 15,30; 18. 
VIITORUL - 18; 20.30.
• Memento : COTROCENI — 20,30.
• Tinerețe fără bătrînețe t VIITORUL — 15,30.
• Adio, Gringo : CRINGAȘI - 15,30; 18; 20,15.
• Contesa Cosei : MOȘILOR — 15,30; 19.
• Sherlock Holmes : POPULAR - 15,30; 18.
O Omul cu ordin de repartiție: POPULAR — 20,30. 
O Creola, ochil-țl ard ca flacăra : MUNCA — 16; 18, 
RAHOVA - 15.30; 18.
• O noapte furtunoasă : MUNCA — 20.
• Gloconda fără surîs : RAHOVA — 20.30.
e Omul, orgoliul, vendetta : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 10; 13; 16; 18.15; 20,30.
• Omul momentului : VITAN — 15,30; 18. PACEA — 
15.45: 18; 20,15.
• Am două mame șl doi tați : VITAN — 20,30.
0 Cavalerii aerului I FERENTARI — 15,30; 18; 20.15.

teatre

0 Opera Română l Răpirea din Seral — 11, Lacu. 
lebedelor — 19.30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Idiotul — 10.30, Alizuna — 20, (sala Studio) : Travesti
— 10,30, Cine ești tu 7 — 20.
0 Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 10.30. Opinia pu
blică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Victimele datoriei — 10,30, Nepo
tul Iul Rameau — 20. (sala din str. Alex. Sahia) — 
Tandrețe și abjecție — 20.
0 Teatrul Mic ; De viață, de dragoste, de moarte
— 10. Baltagul — 15. Ofițerul recrutor — 2o.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : La ciorba 
de potroace — 10, Ce scurtă e vara — 19,30, (sala 
Studio) : Matineu literar „Adela" — 10,30, Ctnd luna 
e albastră — 20.
0 Teatru) Ciulești : Cursa de șoareci — 10. Comedia 
zorilor — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie „Ion Vasllescu* : 
Manevrele — 19,30.
0 Teatrul Evreiesc de Stat : Un șirag de perl» — 
11,Camuflaj — 20.
0 Teatru! „Țăndărică" (sala din Cal. Victoriei) : 
Elefănțelul curios — 11 (sala din str. Academiei) : Că
luțul cocoșat — 11.
0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30, (sala Victoria) : 
Femei, femei, femei — 19.30.

Despre rolul filmelor în 
educația etică și estetică a 
marelui public s-a scris și 
s-a discutat de nenumărate 
ori Ca și despre însemnă
tatea răspîndirii culturii ci
nematografice. despre ra
portul dintre calitatea re
pertoriului și evoluția gus
turilor a milioane și mili
oane de spectatori Există 
în aceste probleme un con
sens unanim : toată lumea 
— .inclusiv forurile care 
răspund de difuzarea și 
programarea filmelor — a- 
firmă. în principiu, răspun- 
zînd la diverse anchete pe 
această temă necesitatea 
respectării . ferme a unor 
criterii de valoare în selec
ția filmelor prezentate pe 
ecrane, necesitatea asigură
rii — pe temeiul acestor 
criterii — a unor reperto
rii săptămînale echilibrate, 
înmănunchind producții re
prezentative pentru cele 
mai diverse genuri cine
matografice țn principiu, 
deci, toată lumea e de 
acord Dar ce să facă spec
tatorul cu asigurările și a- 
firmațiile „de principiu" (la 
carp subscrie) dacă. în 
practică repertoriul e do
minat, cu puține excepții, 
de avalanșa peliculelor de 
duzină, și dacă. în mod cro
nic, ecranele princinalelor 
cinematografe găzduiesc fil- 
mulețe minore ..divertis
mente" în care violența 
gratuită si vulgaritatea sînt 
nasneti destul de frecvent 
întîlnîțl ?

Să privim programul 
săptămînii care se încheie 
azi Dintre premiere, un 
singur film face, notă dis
cordantă, Îndreptățind un

interes de public major : 
„Corabia nebunilor" l în 
rest, o nouă imitație de 
„westerm* (la „Republica"), 
un nou film „cu bandiți" 
(la „Luceafărul" și alte 
două cinematografe). Am 
vrea să precizăm : nu 
sîntem, cîtuși de pu
țin, adversari a! filmelor 
de aventuri. Dimpotrivă, 
credem că pe ecranele 
noastre rulează prea puține 
filme (bune 1) reprezentati
ve pentru acest gen de 
mare popularitate (Diver
tismentul în genere, come
dia. filmul de anticipație 
științifico-fantasticâ filmul 
polițist, „westernul*, care 
pot avea prețioase virtuți 
educative și artistice spe
cifice. ar contribui efectiv 
la relieful repertoriului 
dacă ar fi selecționate și 
programate mai exigent) 
Dar dacă un film inept de 
prost gust, cum este „An
gelica și sultanul" ocupă la 
cîteva săptămîni după pre
miera (de la ..Republica" !) 
ecranele a cinci săli dacă 
o altă peliculă cam de a- 
ceeași „valoare* : „Comi
sarul X și banda „Trei cîini 
verzi" continuă, de aseme
nea. să ruleze la mai mul
te cinematografe, (și lista 
ar putea continua, trecind 
de la „Adio Grineo" la 
un film de altă factură 
dar la fel de prost „Omul 
momentului"): ce se mat 
poate spune desore crite
riile repertoriului cinema
tografic și despre consec
vența principiilor celor 
chemați să le aplice ?

Evident există dificul
tăți reale în alcătuirea 
programului de filme, și

nu poate fi ignorat, de 
pildă, faptul că alegerea 
este tntr-o măsură limi
tată de disponibilitățile 
existente — atît în ce pri
vește calitatea artistică și 
tematica producției din 
care se operează selecția, 
cît și mijloacele financia-

și la figurat). Pentru câ 
important este, aici, nu a- 
slgurarea formală a unui 
număr de premiere pe an 
(cîte premiere cu films 
penibile, de tipul celor cu 
Norman Wisdom, au fost 
in ultimele 12 luni ?). ci 
a unui procentaj cît mai

se face) exclusiv dintre 
realizările ultimului an. 
Prezența pe ecranele noas
tre a unor filme bune, 
la ani și ani de la tur
narea lor, cu o tntîr- 
ziere nu întotdeauna jus
tificată de fluctuațiile

repertoriului cinematogra
fic care ar merita să facă 
obiectul unui studiu atent, 
colectiv, din partea tutu
ror organismelor interesate 
— din cadrul Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, al Ministerului de 
Finanțe etc. Bunăoară,

ganele competente ar tre
bui să studieze acest 
aspect al activității re
țelei cinematografice, ra- 
portînd planuriie de 
spectatori la exigențele 
de conținut, la cerințele 
culturale, educative, de la 
care nu se poate abdica sub 
nici un motiv.

MED tocmi EA
DEPEKTomct amocmc 

- 0 EAIALUAIE ?
re de achiziționare. Tn a- 
ceastă situație se cere, cu 
atît mai mult ca problema 
alcătuirii repertoriului să 
fie abordată cu maximum 
de răspundere, pe baza 
prospectării mai atente a 
producției mondiale (mai 
noi și mai vechi), evitin- 
du-se, pe cît se poate, lip
sa de economie, achizițio
narea cu ușurință a peli
culelor ieftine (la propriu

mare de filme care să răs
pundă unor exigențe ideo
logice și artistice înalte E 
greu de presupus că astfel 
de realizări, capabile să 
aibă un prestigios succes 
de public, nu pot fi gă
site irtr-un număr mai 
mare printre cele 2 000 de 
filme care se produc In 
fiecare an Iar alegerea nu 
trebuie făcută (și nici nu

prețului de cost sau de 
evoluția spectatorilor, (iar 
de la „Ftagii sălbatici" 
pfnă la „La Nord prin 
Nord-Vest" sînt multe 
exemple de aceastâ natu
ră) iemonstrează că e- 
xistă „rezerve" pentru o 
seleeți» mai riguroasă Ar 
putea fi amintite, de ase
menea unele aspecte ș* 
Implicații ale probleme)

în discuțiile. anchete
le, Interviurile pe aceas
tă temă Direcția difuzării 
filmelor și a rețelei cine
matografice a invocat, a- 
deseori în replică, argu
mentul că cinematogra
fele au un plan de specta
tori pe care sînt obligate 
să-l îndeplinească necondi
ționat După cum s-a mai 
arătat și în alte artico
le pe această temă, or-

Structura repertoriului 
săptămînal lasă impresia 
că este fructul întîmplării 
și al minimei rezistențe. 
N-au fost puține cazurile 
cînd filme bune nu au so
licitat atenția pe măsura 
valorii lor, pentru că au 
fost prost programate și 
lăsate să se piardă în ano
nimat. Sau invers, cînd 
„pronosticurile" asupra 
„succesului de public" făcu
te de autorii repertorii lor au 
fost infirmate — ca tn ca
zul unor producții facile, 
care au tntîmpinat o sen
sibilă rezistență din par
tea unui pnbiio ajuns 
la saturație (de pildă 
„Sherlolc Holmes"). Pro

ducțiile interesante șl pro
gramate relativ prompt, 
care în ultima vreme n-au 
lipsit cu desăvfrșlre de pe 
ecrane, n-au izbutit să a- 
tenueze nemulțumirile jus
tificate ale multor specta
tori față de programul ci
nematografelor noastre. 
Căci nu este suficient să 
apară cîte un film "a 
„My fair Lady", ca „Po
veste de toamnă", sau 
„Corabia nebunilor" pen
tru ca așteptările Iubito
rilor de film să fie sa
tisfăcute Ceea ce contează 
este (înuta de ansamblu

a repertoriului, împrospă
tarea lui permanentă cu 
opere semnificative — rea
lizate în studiourile din ță
rile socialiste și din alte 
țâri ale lumii, creații ale 
unor personalități de pres
tigiu 
gramelor, o 
grație căreia 
le valoroase.

echilibrul pro- 
concepjio 

nu filme- 
ci medio

critățile să reprezinte ex
cepții Chiar reluările par 
întîmplătoare — altminteri 
n’i s-ar explica absența 
reluării unor filme de
succes, pe care spectatorii 
le-ar vedea cu plăcere în 
locul celor de duzină care 
— trecînd dintr-o sală în 
alta — rămîn pe ecran 
săptămîni în șir. Prezența 
pe ecrane a filmului ro
mânesc. reluarea unora
dintre cele mai bune reali
zări reprezintă o condiție și 
o posibilitate de a da re
pertoriului un profil dis
tinct. de a valorifica valen
țele educative ale cinema
tografiei naționale Ar mai 
fi de amintit popularizarea, 
reclama, afișajul (șablon 
și neatractiv), faptul că nu 
există o preocupare vizi
bilă pentru lansarea, prin 
toate mijloacele, inclusiv 

prin programarea în săli 
„de premieră", a unor fil
me de certă calitate.

Este mediocritatea reper
toriului cinematografic o 
fatalitate? Să nu ne pier
dem speranța Serialul cu 
Angelica trebuie să aibă 
odată și odată sfîrșit...

D. COSTIN
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Plenara Comitetului Central

în zilele de 10 și 11 octombrie a 
avut loc plenara C.C. al, U.T.C. cu 
următoarea ordine de zi :

— Activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist în rîndul tineretului din 
întreprinderile industriale, de con
strucții și transporturi — raportor 
Iosif Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C. î

— Informare privind activitatea 
U.T.C. în domeniul pregătirii poli- ■ 
tico-educative a tineretului — rapor
tor Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. ț

— Activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist în rîndul elevilor — rapor
tor Floarea Ispas, secretară a C.C. al 
U.T.C.

La plenară au participat membrii 
și membrii supleanți ai C.C. al 
U.T.C., membri ai Comisiei Centrale 
de Revizie. Au participat, de aseme
nea, ca invitați, miniștri,, reprezen
tanți ai unor organizații obștești și 
instituții centrale, activiști ai C.C. al 
U.T.C., primi-secretari și șefi de co
misii de la comitetele județene ale 
U.T.C., secretari ai unor comitete 
U.T.C. din întreprinderi și licee, con
ducerile publicațiilor pentru tineret.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul lucrărilor plenarei au 
luat cuvîntul tovarășii : Sandru Cor
nel, Anghel Gheorghe, Barabaș Lu
dovic, Romașan Jana, Prepeliță Ilie, 
Sas Gheorghe, Păun Nicolae, Gheor-

COMITETULUI CENTRAL AL P. C: R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara Comitetului Central al U- 

niunii Tineretului Comunist, anali- 
zînd, în lumina hotărîrilor Congresu
lui al X-lea al P.C.R., activitatea or
ganizației ‘noastre revoluționare din 
întreprinderile industriale, din con
strucții și transporturi, din școli, 
munca r olitico-ideologică desfășurată 
’n.rînd'.i tuturor categoriilor de ti- 

,xprimă în numele uteciștilor, 
• Sgului tineret, aprobarea depli- 
pOTiticU partidului și statului, a 

houvirWr și măsurilor adoptate de 
forumul? Wrem al comuniștilor — 
întruchipr*re Ș voinței poporului nos
tru de ă asi'gura înfăptuirea pro
gramului ue făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pro- 

■ pășirea necontenită a patriei noastre 
scumpe — Republica Socialistă Româ
nia.

Exprimăm și cu acest prilej ade
ziunea unanimă a tineretului la po
litica externă a partidului și sta
tului, îndreptată spre întărirea prie
teniei cu toate țările socialiste, a 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, spre, dezvolta
rea relațiilor cu toate țările lumii 
indiferent de orînduirea for socială, 
promovarea ■ neabătută în viața in- 

-aaerfaț; ală a .'principiilor _ indepen- 
. suveranității ■ naționale;

.Jtte. ,• xjui în treburile interne și 
espectefcr dreptului fiecărui popor 

de a decide, de sine stătător, asupra 
destinelor sale.

Mîndri și recunoscători că tinere
tul patriei, în permanență înconju
rat cu grijă părintească de partidul 
și statul nostru, este investit cu răs
punderi sociale de maximă impor
tanță, apreciem programul, elaborat 
de Congresul al X-lea al P.C.R., ca 
propriul nostru program de muncă. 
Datoria fundamentală, profund pa
triotică a Uniunii Tineretului Comu
nist este mobilizarea tinerei genera
ții în vederea participării sale active 
și entuziaste la înfăptuirea tuturor 
obiectivelor de dezvoltare continuă 
a economiei, învățămîntului, științei 
și culturii socialiste.

Plenara a reafirmat în unanimi
tate ca sarcină de prim ordin a tu
turor organizațiilor U.T.C. preocu-

Vizitele președintelui
Senatului din

Președintele Senatului din Repu
blica Chile, Tomas Pablo, însoțit de 
Gheorghe Roșu, președintele Comi
siei pentru agricultură și silvicultură 
a M.A.N., și-a continuat sîmbătă vi
zita în orașul Brașov. în cursul di
mineții oaspetele a avut o întreve
dere cu Constantin Cîrțînă, pre
ședintele Consiliului popular jude-

In runda a 7-a a turneului zonal 
de șah de la Atena, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remizat 
cu cehoslovacul Hort. Liderul clasa
mentului, Jansa, a cîștigat la Kokoris,

La Khartum, în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
selecționata Sudanului a terminat 
la egalitate : 0—0, cu reprezentativa 
Marocului.

(Urmare din pag. I)
Aceste cîteva cifre vorbesc convin

gător despre capacitatea și inițiativa 
creatoare a colectivelor din industria 
petrolieră și prefigurează coordona
tele tot mai largi de dezvoltare în 
perspectivă a acestei ramuri, pe baza 
Directivelor Congresului al X-lea al 
P.C.R. In 1970 — ultimul an al cin
cinalului — și în anii următori, unul 
din principalele obiective pentru in
dustria de petrol și gaze rămîne îm
bunătățirea în continuare a gospodă
ririi și valorificării resurselor de ți
ței și gaze naturale, care să asigure 
creșterea nivelurilor de producție e- 
xistente, precum și acoperirea cu re
zerve pe o perioadă cit mai înde
lungată a nevoilor economiei națio
nale. în acest scop, trebuie inten
sificate lucrările de prospectare eu 
metode și aparatură modernă, sporită 
eficacitatea ecdhomică a lucrărilor 
geologice, prin micșorarea duratei de 
prospectare și explorare a zăcămin
telor, de pubere în valoare industri
ală a rezervelor.

Introducînd tehnologii noi, petro
liștii noștri au rezolvat cu succes 
problemele complexe legate de fo
rajul sondelor de mare adîncime. în 
momentul de față se sapă în mod cu
rent sonde la 5 000—6 000 de metri, 
iar în continuare se vor investiga 
formațiuni aflate la adîncimi și mai 
mari. Activitatea colectivelor din sec
torul de foraj poate căpăta, însă, un 
plus de finalitate și de eficiență. Mă
surile se cer orientate, cu precădere, 
spre creșterea vitezelor de avansare 
și diminuarea prețului de cost pe 
metru iorat, domenii în care se men
țin unele deficiențe în întreprinde
rile noastre. Accentuarea preocupă
rilor pentru folosirea rațională a mo
dernelor instalații de foraj de fabri
cație românească, cu care sînt înzes
trate unitățile, trebuie să fie judicios 
împletită cu măsuri pentru îmbunătă
țirea tehnologiei de săpare, a sonde
lor. Este necesar ca în cel mai scurt

al U
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ghișan Dumitru, Morar Nicoleta, 
Massak Ernest, Comăneseu Ion, Mike 
Petru, Bălan Radu, Arizan Nicolae, 
Trasler Vasile, State Ion, Derban Li- 
viu, Pîrva Aron, Kozak Coloman, Le
pădat Ilie, Voinea Coriolan, Ștefă- 
nescu Traian, Mateuț Augustin, Rab 
Ștefan, Voineag Constantin, Popescu 
Ion, Zaharia Florida, Voinescu Ele- 
nan, Dobre Luiza, Sfoo.e Ion, Cistian 
Margareta, Bădina O vid iu, Vasile Ca- 
rolică, Bădic Mihai, lohescu Iulian, 
Miuță Ion, CorobchicTon, Mirică Ni
colae, Nicolae Gavrileșcu, secretar al 
Consiliului Central bal U.G.S.R., Oc- 

, tavian Groza, mitmrtriil energiei elec
trice, Traian PopȚ^junct al minis
trului învățămîntuiuî,: . Ion Iliescu, 
prim-secretar al ,,£.0.. al U.T.C.

Plenara a adopfoț-.:'
— Planul de măsuri privind îmbu

nătățirea actțvițȘ.ții organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile industriale, 
de construcție și îti(ansporturi ;

— Hotărîrea privibd organizarea 
activității politico-ideologice în rîn
dul tineretului în ia,nul. 1969—1970 ;

— Planul de măsuri privind îmbu
nătățirea activității organizațiilor 
U.T.C. din școli, “

în încheierea lucrurilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă entuziastă, expri- 
mînd adeziunea întregului tineret la 
politica partidului și statului nostru, 
plenara a adoptat o scrisoare adre
sată Comitetului Central al partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

parea permanentă pentru educarea 
tineretului prin muncă și pentru 
muncă, pentru angajarea sa totală în 
opera de continuare susținută a in
dustrializării socialiste a țării, de 
făurire a unei economii dinamice, 
moderne — bază a ridicării necon
tenite a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nostru. Or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderile 
industriale, de construcții și trans
porturi, din întreaga economie, vor 
milita consecvent pentru îndeplini
rea și depășirea prevederilor planu
lui de stat pe anul 1969, pentru 
pregătirea condițiilor optime în ve
derea îndeplinirii obiectivelor ulti
mului an al actualului cincinal.

Relevînd locul de seamă pe care-1 
Oicupă învățămîntul în preocupările 
partidului și statului nostru, Plenara 
a dezbătut și adoptat- măsuri menite 
să ducă la sporirea rolului organiza
țiilor U.T.C. din școli în procesul de 
pregătire și formare multilaterală a 
elevilor ca cetățeni devotați poporu
lui, patriei socialiste.

Plenara a hotărît ca, In perioada 
viitoare, toate organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist să pună în cen- 

. trul activității Ipr polițico-educative 
însușirea aprofundată de Către între
gul tineret a conținutului de idei al 
documentelor elaborate de Congresul 
al X-lea, mobilizarea maselor de ti
neri la înfăptuirea politicii partidu
lui.

Făcîndu-se ecoul sentimentelor pro
funde ale întregului tineret al patriei, 
de deosebită prețuire pentru activita
tea dinamică, creatoare, profund pa
triotică a conducerii partidului și sta
tului nostru, Plenara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist asigură Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea unanimă, en
tuziastă, a tinerei generații, . de a 
munci și învăța cu pasiune și ener
gie în spiritul angajării și dăruirii 
depline cu care întregul popc-r în
făptuiește astăzi programul dezvol
tării multilaterale a României socia
liste.

Republica Chile
țean Brașov, și a vizitat Uzinele de 
tractoare.

La amiază, președintele Consiliu
lui popular județean Brașov a oferit 
un dejun în onoarea președintelui 
Senatului chilian.

După-amiază oaspeții au plecat 
spre Sibiu.

(Agerpres)

timp să se generalizeze aplicarea me
todelor de optimizare a regimului de 
foraj și să se continue cercetările 
privind fluidele de foraj și pastele 
de ciment rezistente la presiuni și 
temperaturi ridicate, destinate fora
jului de mare adîncime.

Exploatarea zăcămintelor de țiței 
se va face și pe mai departe pe baze 
științifice, în scopul creșterii recu
perării țițeiului din zăcăminte și uti-

Harnicul detașament
al petroliștilor

lizării mai bune a gazelor de sondă. 
Se vor intensifica procedeele de re
cuperare secundară la zăcămintele 
vechi și de menținere a presiunii de 
zăcămînt la cele noi. In extracția 
gazului metan se va_ urmări utiliza
rea cît mai rațională a energiei de 
zăcămînt și menținerea unui grad 
normal de asigurare cu rezerve. Se 
vor construi noi capacități de trans
port, prin mărirea rețelei de conduc
te magistrale și montarea de stații 
moderne pentru comprimarea gazelor.

Responsabilități deosebite revin 
petroliștilor din sectorul de prelu
crare a țițeiului, sector chemat să 
valorifice resursele de hidrocarburi 
în condiții optime, să îmbunătățească 
calitatea produselor și să asigure 
materiile prime necesare industriei

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a primit 
sîmbătă dimineața pe directorul ge
neral adjunct al Biroului Interna
țional al Muncii, Abbas Ammar, care 
se află într-o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea 
colaborării între țara noastră și Or
ganizația Internațională a Muncii.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială a participat 
Ion Păcuraru, adjunct al ministrului 
muncii.

★
în aceeași zi, directorul general 

adjunct al Biroului Internațional al 
Muncii, a avut o întrevedere cu Pe
tre Lupu, ministrul muncii.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme privind a- 
propiata sesiune a Consiliului de

★

Sîmbătă dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Iosif 
Banc, a primit pe ministrul-pre- 
ședinte al Comitetului Federal pen
tru Agricultură și Industrie Alimen
tară al R S. Cehoslovace, prof. dr. 
Koloman Boda, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale colaborării științifice și 
tehnice în diferite domenii ale agri
culturii și industriei alimentare din 
cele două țări.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Bela Cseresnyes, vice
președinte al consiliului, precum și

vremea

in peisajul indian
(Urmare din pag. 1)
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Azi, pe stadionul „23 August8*, ora 15,30

ROMÂNIA PORTUGALIA
un meci de mare atracție
Stadionul „23 August" din Ca

pitală găzduiește astăzi un meci 
de mare atracție — România-Por- 
tugalla, din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial de fot
bal. Intîlnlrea suscită un enorm 
interes în rîndurile amatorilor jo
cului cu balonul rotund. Fotba
liștii români doresc (și au posi
bilitatea !) să revanșeze înfrînge- 
rea din primul joc (0—3) 
suferită la Lisabona șl să-și 
consolideze poziția de lideri al 
grupei, necesară calificării în tur
neul final din Mexic. Jocul va 
începe la ora 15,30 șl va fi radio
televizat în întregime. Arbitrează 
iugoslavul- Canak.

Cele două echipe vor alinia ur
mătoarele formații :
ROMANIA : Răducanu — Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, C. Dan, De-

A luat sfîrșit turneul internațional 
de box desfășurat timp de mai multe 
zile în Berlinul occidental. Pugi- 
liștii români au obținut trei victorii. 
La cat. muscă, pe primul loc s-a cla
sat C. Gruiescu, care în finală a pri
mit decizia cu 3—2 în fața japone
zului Tario Ishigaki. La categoria 
pană, victoria a revenit fostului 
campion al Europei, Nicolae Gîju, 
învingător la puncte în fața lui 
Moogwa (decizia a fost pronunțată 
cu 5—0). Al treilea succes a fost 
realizat de campionul european al 
„cocoșilor", A. Dumitrescu, declarat 
învingător la puncte în fața engle
zului Piner.

Sîmbătă seara a luat sfîrșit turneul 
internațional de box de la Berlin. 
Pugiliștii români M. Aurel (semi- 
muscă) și C. Ciucă (muscă) au ob
ținut primul loc la categoriile res
pective. La cat. semimijlocie, Tolkov 
(U.R.S.S.) a dispus la puncte de Sțl- 
berman (România).

petrochimice în plină dezvoltare. 
Cantitatea de produse petroliere ce 
trebuie livrată ca materie primă in
dustriei petrochimice crește sensibil 
în 1970 și practic se va dubla in cin
cinalul următor. Această sarcină va 
fi realizată atît pe seama noilor in
stalații și capacități, dar și prin fo
losirea cu randamente sporite a in
stalațiilor existente, prin perfecționa
rea proceselor tehnologice și valorifi

carea superioară a fiecărei tone de 
țiței.

Eforturile cadrelor noastre sînt o- 
rientate, în momentul de față, spre 
crearea tuturor condițiilor pentru in
trarea în funcțiune a noilor in
stalații de prelucrare a țițeiului 
de la rafinăria Pitești. Anumite 
întîrzieri în execuția noilor capacități 
vor trebui recuperate prin pregătirea 
temeinică și micșorarea perioadei a- 
fectate probelor mecanice și a celor 
tehnologice, prin încadrarea într-un 
tinjp cit mai scurt în parametrii teh
nici și economici proiectați. Colecti
vul noii rafinării este pe cale de a 
fi constituit integral, dar se simte 
nevoia intensificării acțiunii de cali
ficare și specializare a oamenilor, 
pentru a face față proceselor tehno- 

administrație al O.I.M. (18—21 no
iembrie), în care țara noastră este 
membră pe perioada 1969—1972.

în aceeași zi, oaspetele a vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale „România 1969“.

★
Sîmbătă seara Abbas Ammar a 

părăsit Capitala, plecînd spre Sofia.
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 

oaspetele a fost salutat de Ion Păcu
raru, adjunct al ministrului muncii, 
Ion Niculescu, directorul Centrului 
de perfecționare a pregătirii cadre
lor de conducere din întreprinderi 
(CEPECA), de funcționari superiori 
din Ministerul Muncii și Ministerul 
Afacerilor Externe.

A fost, de asemenea, prezent, En
rico Pauli, șef de proiect al Biroului 
Internațional al Muncii la CEPECA. 

(Agerpres)
★

Karel Kurka, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București.

★
în dimineața aceleiași zile, oaspe

tele a făcut o vizită la Ministerul 
Industriei Alimentare, unde a avut 
o întrevedere cu ministrul Gheor
ghe Moldovăn și a vizitat Expoziția 
realizărilor economiei naționale „Ro
mânia 1969“.

După-amiază, ministrul cehoslovac 
a părăsit Capitala. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, erau prezenți 
Nicolae Glosa», președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, alți 
membri ai conducerii consiliului, 
precum și ambasadorul cehoslovao, 
Karel Kurka.

leanu — Dinu, Nunweiller VI — 
DembrovschI, Dumltrache, Dobrln, 
Lucescu ;

PORTUGALIA : Damas, Pedro 
Gomez, Batista, Humberto, Hila- 
rlo. Toni, Jose Maria, Nelson, Tor
res, Eusebio, Simoes.

In prezent, clasamentul grupei 
este următorul : 1. România — 5 
puncte ; 2. Grecia — 4 puncte 
(8—7) ; 3. Elveția — * puncte 
(3—3) ; 4. Portugalia — 3 puncte.

Exceptînd meciul de astăzi, în 
grupă, mai rămîn de disputat ur
mătoarele trei ntwțide '•

Grecia—Elveția-^ 15 octombrie, 
la Salonic) ; Elveția—Portugalia 
(la 2 noiembrie, la Berna) șl Ro
mânia—Grecia (la 16 noiembrie, la 
București).

iar Matulovlci l-a învins pe Hibner 
Forintos a remizat cu Csom.

în clasament conduce Jansa (Ce
hoslovacia) 5,5 puncte, urmat de 
Matulovici (Iugoslavia), Spiridonov 
(Bulgaria) — 5 puncte, Gheorghiu 
(România) — 4,5 puncte, Nicevski 
(Bulgaria), Hort (Cehoslovacia) — 4 
puncte etc.

în runda a 4-a ■ turneului zonal 
feminin de șah de la Veselina-Mo- 
rave (Cehoslovacia). Suzana Makai 
a învins-o pe Margareta Teodorescu. 
Nowarra (cu piesele albe) a pierdut 
la Szaday, iar Gheorghieva a cîști
gat la Vokralova. Restul partidelor 
s-au întrerupt

Campionatele mondiale de scrimă 
au continuat la Havana cu desfășu
rarea finalei probei de spadă indivi
dual. Titlul de campion al lumii a 
revenit polonezului Bogdan Andrze- 
jewski, care l-a învins în meci de 
baraj cu 5—3 pe Nikancikov 
(U.R.S.S.). Suedezul Carl von Essen 
a cucerit medalia de bronz.

logice, echipamentului și aparaturii 
moderne cu care sînt prevăzute in
stalațiile de prelucrare de aici.

Dezvoltarea potențialului tehnic al 
țării noastre, înzestrarea tuturor ra
murilor economiei cu mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate solicită din 
partea industriei petroliere combusti
bili și lubrifianți în sortimente di
versificate și de calitate superioară. 
Cercetătorii din institutele de specia

litate, cadrele din rafinării au posi
bilitatea, printr-o conlucrare strînsă 
cu beneficiarii, să asimileze in fa
bricație noi tipuri de carburanți, ule
iuri, unsori etc pentru locomotivele, 
tractoarele, autocamioanele și auto
turismele de fabricație românească, 
sau aduse din import, ca și pentru o 
serie de instalații șj agregate impor
tate. Se va elimina astfel importul 
unor produse petroliere speciale și 
se vor crea disponibilități mai mari 
pentru export.

Capacitatea creatoare și experi
ența specialiștilor din unitățile de 
cercetare, proiectare și întreprinde
rile industriei petroliere au devenit, 
tot mai cunoscute peste hotare, ca
drele noastre fiind solicitate să par
ticipe la realizarea unor obiec-

Cehoslovace, Jan

TELEGRAMA
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mânescu, a adresat o telegramă de 
felicitări și urări de noi succese, mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste " ,
Marko, cu prilejul realegerii sale in 
această funcție.

★
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat In 

Capitală Dumitru Mosora, ministrul 
industriei materialelor de construcții 
care, la invitația ministrului cons
trucțiilor și industriei 
de construcții al R. P. 
drej Giersz, a 
ceastă țară.

materialelor 
Polone, An- 
vizită în a-făcut o

★
Iranului la Bucu- 

V. Sanandaji, a ofe-
Ambasadorul 

rești, Soltan H. 
rit sîmbătă, un dejun cu prilejul tur
neului întreprins în țara noastră de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare și naționale din Iran.

Au participat Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

★
Sîmbătă a avut loc în Capitală o 

consfătuire, inițiată de Consiliul 
Central al U.G.SiR., Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și Comi
tetul Central al U.T.C. Au fost dez
bătute probleme privind deschiderea 
noului an de învățămînt în univer
sitățile populare și muncitorești, 
care, începînd cu acest an, vor func
ționa în organizarea comună a ce
lor trei foruri.

Au fost analizate sarcinile ce re- 
y ‘ J't 

.......... .... i.......................

si-a încheiat vizita în tara noastră
Sîmbătă dimineață, membrii dele

gației Comitetului pentru știință și 
tehnologie din cadrul Grupului par
lamentar laburist englez, condusă de 
Eric Moonman, președintele comite
tului, s-au întîlnit, la Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, cu Ște. 
fan Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
consiliului, și Emilian Rodeanu, se
cretar general al Comitetului pentru 
energia nucleară.

în dimineața aceleiași zile, Eric 
Moonman, împreună cu Lewis Carter 
Jones și William Howie, membri ai 
delegației, au făcut o vizită la Centrul 
de perfecționare a pregătirii cadrelor 
de conducere din întreprinderi.

Pentru turistul domic de cu
noaștere, Clujul înseamnă o 
istorie mai mult decît bimile
nară. Municipiul de astăzi, si
tuat la poalele Feleacului, pe 
malurile Someșului Mic, este 
amintit — sub denumirea-i 
veche de Napoca — de astro
nomul și geograful grec Pțo- 
lemeu. „Colonia Aurelia Na
poca', oraș însemnat pe dru
mul roman ce ducea de la 
Apulum la Porolissum, a de
venit cîtva timp chiar capitala 
Daciei Porolissensis. Dar Clu
jul este și păstrătorul unei 
bogate și valoroase tradiții 
culturale, precum și centrul 
unor importante realizări con
temporane.

Pentru cazarea turiștilor — 
în număr din ce în ce mal 
mare în acest oraș — s-a în
ființat CAMPINGUL „FĂGET". 
Bine amplasat, acest camping 
este solicitat și apreciat de 
turiștii din țară și străinătate, 
datorită condițiilor șl deser
virii exemplare pe care le 
oferă. Recent capacitatea 
campingului s-a extins cu încă 
28 de căsuțe originale din 
lemn. De asemenea, s-a pus în 
funcțiune și al doilea grup 
sanitar în incinta campingului.

Campingul „Făget' — Cluj 
are In prezent o capacitate de 
cazare de 252 locuri.

tive și lucrări de specialitate în alte 
țări Vor fi depuse eforturi pentru 
creșterea eficienței economice la ex
portul de lucrări, studii, analize și 
cercetări tehnice și tehnico-econo- 
mice, în acordarea de asistență la 
execuția de prospecțiuni și lucrări 
de foraj, construcția de instalații de 
prelucrare a țițeiului, pe această cale 
sporind aportul petroliștilor, al Ro
mâniei la circuitul de valori pe plan 
mondial.

înfăptuirea marilor sarcini care 
ne revin în acest an, în 1970 și în 
anii următori presupune o maximă 
atenție formării și instruirii cadrelor 
de specialitate, îmbunătățirii utiliză
rii forței de muncă. înființarea gru
purilor și centralelor industriale, pre
cum și perfecționarea cadrului de 
desfășurare a activității aparatului 
central al ministerului — pe baza 
hotărîrilor Conferinței Naționale și 
Congresului al X-lea al partidului 
— constituie o premisă fundamentală 
în acest sens. Aceste măsuri permit 
eliminarea paralelismelor și supra
punerilor, trecerea unor atribuții de 
la minister la centrale și grupuri in
dustriale, simplificarea aparatului 
administrativ și îmbunătățirea rapor
tului dintre personalul de conduce
re și cel de execuție, asigurarea unei 
informări mai operative asupra mo
dului de realizare a sarcinilor de 
plan. în același timp — și ceea ce 
este mai important — se asigură o 
repartizare mai judicioasă a specia
liștilor în sectoarele hotărîtoare ale 
producției acolo unde priceperea 
cunoștințele și experiența fiecăruia 
sînt cel mai bine valorificate

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
petroliști din țara noastră sînt ferm 
notărîți să-și îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile ce le revin în ac
tualul cincinal și în perspectivă, a- 
dueîndu-și o contribuție sporită la 
înflorirea și progresul continuu al 
României socialiste, răspunzînd cu 
cinste chemării partidului, atenției 
acordate muncii și vieții lor. 

vin comitetelor de cultură și artă, 
organelor teritoriale ale sindicatelor 
și ale U.T.C. în legătură cu întocmi
rea programelor de învățămînt, pre
gătirea metodică a lectorilor, precum 
și planul de măsuri al organelor 
centrale privind îndrumarea și spri
jinirea activității universităților 
populare și muncitorești în anul de 
învățămînt 1969—1970..

In noul an de învățămînt vor 
funcționa în întreaga țară 74 
de universități populare și 32 uni
versități muncitorești, organizate în 
marile întreprinderi și instituții.

★
S-a înapoiat de la Milano, dr. Tu- 

dorel Baicu, directorul Institutului 
de cercetări pentru protecția plan
telor, care a participat la lucrările 
celui de-al III-lea Congres interna
țional de produse fitofarmaceutice.

în ședința Comitetului internațio
nal de, produse fitofarmaceutice, care 
a avut loc cu acest prilej, prof. dr. 
David Davidescu a fost ales vice
președinte al comitetului.

★
Grupul de profesori, asistenți și 

studenți ai Seminarului pentru pro
bleme economice și sociale sua-est 
europene al Universității din Miin- 
chen, care întreprinde o călătorie de 
studii în țara noastră, sub conduce
rea prof. dr. Herman Gross, pre
ședinte, a făcut o vizită sîmbătă di
mineața la Consiliul Superior al 
Agriculturii.

Oaspeții au fost primiți de prof, 
dr David Davidescu, vicepreședinte 
al consiliului, care le-a înfățișat as
pecte ale dezvoltării agriculturii în 
țara noastră. (Agerpres)

Un alt membru al delegației, Ar
nold Gregory, a vizitat reactorul, 
ciclotronul și alte instalații de la In
stitutul de fizică atomică.

în continuare, parlamentarii bri
tanici au vizitat Expoziția realizărilor 
economiei naționale „România 1969“.

La amiază. Constantin Dinculescu, 
președintele Comisiei pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a Marii Adu
nări Naționale, a oferit un dejun în 
onoarea delegației parlamentarilor 
laburiști.

Seara, delegația Comitetului pentru 
știință și tehnologie din cadrul 
Grupului parlamentar laburist englez 
a părăsit Capitala. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, se aflau Constan
tin Dinculescu, Roman Moldovan, 
Ștefan Bîrlea, deputați în Marea A- 
dunare Națională, șl alte persoane 
oficiale. (Agerpres) 

necesară chiar și pentru 2—3 ani de 
secetă consecutivă. Totodată, salba 
de hidrocentrale de pe marile fluvii 
generează azi energii de milioane 
kilowați. Este semnificativ că produc
ția de energ’e electrică a crescut în 
ultimele două decenii de șase ori.

Un alt exemplu : față de necesită
țile agriculturii indiene, producția 
actuală de îngrășăminte chimice 
este neîndestulătoare. Industria, chi
mică a fost însă practic inexistentă 
pînă la independență, ca și mul
te alte Industrii, pentru că interesele 
poporului indian, năzuința lui de a-și 
valorifica bogățiile solului și subso
lului în scopul propriei dezvoltări s-au 
izbit întotdeauna de bariera inte
reselor monopolurilor străine. Azi, 
India Iși creează o industrie pro
prie. Grăitoare este în acest sens 
dezvoltarea extracției și prelucrării 
petrolului. Vreme îndelungată a 
existat opinia că subsolul indian nu 
posedă zăcăminte de petrol. Re
cente forări în Gujarat și Punjab au 
dus la descoperirea unor adevărate 
mări subterane de „aur negru". De 
pe acum se poate acoperi din produc
ția indigenă necesarul intern la o 
serie de produse petroliere. Lista e- 
xemplelor ar putea fi continuată. Re
țeaua de căi ferate a Indiei este t— 
în mod firesc, ținînd seama de dis
tanțele mari — una dintre cele mai 
întinse din lume. Dar întregul echi
pament de transport era pînă nu de
mult importat. în prezent mii de lo
comotive cu aburi și Diesel, construite 
la uzinele de la Chittaranjan, Vara
nasi și Madras, cutreieră drumurile 
de fier ale țării. Directorul uzinei de 
la Madras ne vorbea cu mîndrie des
pre dezvoltarea uzinei, de la o mo
destă întreprindere de reparații, la 
un gigantic complex industrial, ale 
cărui produse se bucură de apreciere 
peste hotare.

Desigur, problemele care confrun
tă azi India sînt multiple, iar solu
ționarea for nu este simplă. Moște
nirea colonialismului era, într-o vre
me, sufocantă. Eforturile guvernului 
se desfășoară tocmai în direcția de
pășirii consecințelor îndelungatei 
perioade de oprimare, prin dezvolta
rea unei economii naționale de sine 
stătătoare, ameliorarea traiului mi
lioanelor de oameni și în primul 
rînd îngrădirea flagelului foametei, 
extinderea asistenței medicale, li
chidarea analfabetismului. Capacita
tea creatoare, inventivitatea și mă
iestria poporului indian și-au găsit, 
în anii independenței, materializare 
în opere ce stau, cu deplin temei, 
alături de vestitele creații ale anti
chității. Cele de azi, însă, nu mai 
sînt închinate zeilor, ele sînt desti
nate omului. Cînd, Ia 15 august 
1947, Jawaharlal Nehru înălța dra
pelul indian pe Fortul Roșu din 
Delhi, el își exprima dorința ca po
porul să cîștige în cîteva decenii 
ceea ce s-a pierdut în cîteva secole. 
Cuvintele vizionarului și conducăto
rului de atunci al luptei poporului 
indian, discipol și tovarăș de idei și 
idealuri al lui Mahatma Gandhi, 
sînt astăzi de o deosebită actualita
te • India se află angajată ireversi
bil în această cursă spre progres.

Principala preocupare a factorilor 
de răspundere ai Indiei în etapa 
actuală este angrenarea în acest 
efort a întregului său potențial ma-

DIN TG. MUREȘ
în cadrul manifestărilor prile. 

juite de împlinirea a 50 de ani da 
existență a liceului „Al. Papiu Ilar 
rian“ din Tg. Mureș, în sala de fes
tivități a liceului a avut loc o sesiune 
științifică. Au fost prezenți Nicolaa 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, 
activiști de partid și de stat, nu
meroși oameni de știință și cultură, 
foști elevi ai liceului

Participant» la sesiune, corpul 
profesoral și elevii liceului sărbă
torit au fost salutați de Miron Conv 
stantinescu, ministrul învățămîntului, 
care a subliniat sarcinile deosebita 
ale învățămîntului din țara noastră 
ce decurg din documentele Congre
sului al X-lea al partidului.

Au fost apoi prezentate comuni
cări științifice de către prof. univ. 
dr. docent Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei, rectorul 
Universității „Babeș Bolyai" din 
Cluj, conf. univ.'Emil Cernea, de la 
Facultatea de drept a Universității 
din București, lector univ. Teodor 
Pompiliu, de la Facultatea de iștorie 
a Universității din Cluj, dr. Vasile 
Netea, cercetător principal la Insti
tutul de istorie „N. Iorga“ al Acade
miei, Constantin Rusu, Erdely Ște
fan, Valeriu Nițu, Finyiak Tiberiu, 
Bazil Ciacoi și Alexandru Sabău.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 octombrie. Vremea 
se menține, în general, frumoasă 
la începutul intervalului, apoi va 
deveni schimbătoare. Cerul se 
va înnoura treptat, devenind 
favorabil ploilor slabe locale. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului. Mi
nimele vor oscila între 3 și 13 
grade, iar maximele între 13 și 
23 de grade. Ceață locală dimi
neața. In București : vremea se 
menține frumoasă la începutul 
intervalului, apoi va deveni 
schimbătoare. Cerul se va în
noura treptat, devenind favora
bil ploii slabe. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară spre sfîrșitul inter
valului.

terial și uman. Țelul acesta implică 
un control direct asupra resurselor 
imense ale țării, canalizarea lor 
spre ramurile prioritare pentru dez
voltarea economică. în acest context 
se înscriu și recentele măsuri de 
naționalizare a principalelor bănci 
din India, acțiune care s-a bucurat 
de sprijin din partea tuturor forțe
lor politice progresiste, a celor mai 
largi pături ale populației. în mo
mentul de față, statul controlează 
85 la sută din totalul depozitelor 
bancare, fapt ce îi dă posibilitatea 
să gospodărească, în conformitate cu 
interesele națiunii, fondurile de in
vestiții interne, ca și pe cele destinate 
intensificării comerțului exterior. 
Măsurile de naționalizare a bănci
lor sînt parte componentă a unui 
program mai amplu, inițiat de pri
mul ministru Indira Gandhi, care 
prevede 'limitarea activității mono
polurilor și întărirea sectorului de 
stat. Adoptarea acestor măsuri a în- 
tîmpinat, după cum se știe, opo
ziția virulentă a monopolurilor șl 
chiar a unor grupuri influente din 
partidul de guvernămînt legate de 
marele capital. înfruntarea a luat 
proporții cu ocazia recentelor ale
geri prezidențiale. Dar toate mane
vrele dreptei au eșuat. Președinte al 
Indiei a fost ales, candidatul forțe
lor progresiste, V. V Giri.

Am avut adesea prilejul în India 
să constat prețuirea de care se 
bucură România ca partener comer
cial și colaborator In realizarea 
unor impprtante obiective economi
ce pe pămîntul indian. „Nu putem 
să uităm — îmi spunea dl. Raghu 
Ramaiah, ministru de stat la Minis
terul Petrolului — că România a 
fost primul nostru colaborator în 
extracția și prelucrarea «aurului ne
gru». Cu ani în urmă, specialiștii 
români au fost primii care au găsit 
petrol în partea de nord-vest a țării. 
De atunci, cooperarea noastră în 
acest domeniu s-a extins continuu". 
Numeroase sonde românești forează 
azi în diferite regiuni ale Indiei. Ro
mânia, care a contribuit la construi
rea rafinăriei de la Gauhati, prima 
din sectorul de stat indian, a livrat 
apoi echipament tehnic pentru rafi
năria de la Barauni. Gama produse
lor din circuitul de 
indian se extinde 
Nu demult, a fost 
tract pe zece ani, 
România va importa 
importantă cantitate de minereu de 
fier. Aflîndu-se antrenate într-un 
proces de dezvoltare multilaterală a 
economiilor lor naționale, România 
și India sînt interesate în dezvol
tarea continuă a colaborării dintre 
ele, aceasta corespunzând intereselor 
ambelor părți.

Un rol deosebit în dezvoltarea re
lațiilor româno-indiene de-a lungul 
anilor l-au avut vizitele reciproce și 
convorbirile dintre cei mai înalți re
prezentanți ai țărilor noastre. Vizita 
oficială în India a 
Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu, 
dinteluj Consiliului 
Ion Gheorghe Maurer, la invitația 
președintelui Indiei. V. V. Giri, și a 
primului ministru, Indira Gandhi, 
va marca un moment de seamă în 
evoluția relațiilor dintre România și 
India, va însemna un nou pas pe ca
lea dezvoltării prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele noastre

mărfuri româno- 
cu fiecare an. 
semnat un con- 

potrivit căruia 
din India o

presedintelui 
a] României, 
și a nrese- 
de Miniștri,
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„Piazza Bucarest" din Roma

viața internațională
La 15 octombrie - „Ziua moratoriului O. N. u. Dezbaterile

din Comitetul politic
In Uniunea Sovietică a fost lansat

CORESPONDENȚĂ DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

La etajul al 8-led al clădirii cu nu
mărul 1029 de pe bulevardul Vermont 
din Washington s-a instalat, de ci- 
teva săptămâni, cartierul general pen
tru organizarea a ceea ce se pre
vede a fi cea mai grandioasă mani
festație de protest a tineretului ame
rican împotriva războiului din Viet
nam. Aici, în cîteva apartamente 
transformate în birouri, lucrează din 
zori și pînă în . noapte numeroși ti
neri, printre care se află și cîțiva 
membri ai comitetelor de organizare 
a. campaniilor electorale ale fraților 
John și Robert Kennedy și ale fos
tului candidat la președinție McCar
thy. Se tipăresc zeci de mii de ma
nifeste, foi volante, insigne și în
semne, se scriu lozinici antirăzboi
nice. Peste 1 500 de școli, colegii, in
stitute și universități din întreaga 
țară și-au anunțat participarea la 
,.M-day“ — Ziua moratoriului. Prin
tre acestea se află prestigioase 
instituții de învățămînt supe
rior: Institutul tehnologic din Mas
sachusetts, universitățile și colegiile 
din Yale, Harvard, Columbia, Prin
ceton, Kansas, Pennsylvania, Califor
nia.. La 15 octombrie, tineretul ame
rican, în cadrul unor manifestații or
ganizate pe întreg teritoriul țării, își 
va face din nou cunoscută opoziția 
fermă față de continuarea războiului 
agresiv dus de S.U.A. în Vietnam.

Tn toate orașele mari ale Statelor 
Unite au fost înființate comitete lo
cale de organizare a manifestațiilor, 
care țin o permanentă legătură cu 
cartierul general din Washington. La 
nivelul universităților și colegiilor au 
fost formate alte comitete de orga
nizare. Pe adresele acestora sosesc 
zilnic mii de plicuri cu bani, man
date sau cecuri, trimise de persoane 
de cele mai diferite profesii și con
vingeri politice care doresc să con
tribuie la pregătirea acestei largi 
campanii naționale al cărei cuvînt de . 
ordine este : „Cerem retragerea ime
diată și necondiționată a tuturor fra
ților, rudelor, prietenilor și celorlalți 
semeni ai noștri din Vietnam ! Să /. 
se pună capăt vărsărilor de singe !“.

In cadrul marșurilor și mitingurilor, 
la 15 octombrie, demonstranții vor 
purta pancarte cu portrete ale celor 
căzuți în războiul din Vietnam, război 
in care au fost tîrîți împotriva vo
inței lor, se vor organiza impună
toare mitinguri de doliu. In unele o- 
rașe vor suna clopotele în memoria 
celor aproape 40 000 de tineri, vic
time ale acestui război. La oficiile 
de recrutare se vor instala pichete.

La cartierul general al lui „M.-day“ 
din Washington s-a anunțat că in 
marea majoritate a lăcașurilor de în
vățământ superior, care și-au anunțat 
participarea la moratoriu, profesorii 
s-au alăturat apelului lansat de stu- 
denți. In unele orașe, consiliile didac
tice centrale au anunțat că absențele 
studenților și elevilor vor fi moti
vate pentru ziua de 15 octombrie. La 
manifestările de protest și-au anun-

țat sprijinul și participarea numeroși 
senatori și membri ai Camerei re
prezentanților, printre care McCar
thy, McGovern, Fulbright, Edward 
Kennedy, Hatfield, Mansfield, Wayne 
Morse, soția pastorului Martin Luther 
King, mii de profesori universitari, 
oameni de știință, artă și cultură, 
sute de organizații pacifiste.

De subliniat că demonstrațiile de 
la 15 octombrie constituie prologul.u- 
nui vast program de acțiuni care vor 
culmina o lună mai târziu cu un mare 
marș spre Washington, prevăzîndu-se 
participarea a sute de mii de per
soane.

Valul de sprijin popular față de 
Inițiativa tineretului american, pre
gătirile ce se fac in întreaga țară in 
acest ajun de „M-day“ sporesc în
crederea opiniei publice americane 
în forțele, în capacitatea ei de a de
termina retragerea trupelor S.U.A. 
din Vietnam, ca singură soluție ra
țională pentru a se pune capăt răz
boiului, pentru a se aduce pacea și 
liniștea în căminele vietnameze și 
americane.

*
• Casa Albă a anunțat înlocuirea ge

neralului Lewis Hershey din impor
tanta funcție de conducător al Siste
mului național de recrutări. Hershey 
a constituit în ultima vreme ținta a- 
tacurilor presei și demonstranților 
■pentru felul cum a organizat siste
mul de recrutări în S.U.A. și, mai 
ales, pentru trimiterea tinerilor stu- 
denți să lupte pe fronturile sud- 
vietnameze. Observatorii din Washing
ton, scrie agenția Reuter, văd in în
locuirea lui Hershey o încercare a 
președintelui Nixon de a contracara 
acțiunile tineretului american împo
triva războiului din Vietnam.

o Sîmbătă a avut loc o întrunire 
a președintelui Nixon cu principalii 
săi consilieri militari, consacrată exa
minării situației din Vietnam. Cu a- 
cest prilej a fost audiat un raport 
prezentat de generalul Earle 
WReeler, președintele Comitetului . 
mixt al șefilor de .state, majore, care . 
s-ă înapoiat dintr-o. inspecție făcută 
în Vietnamul de sud.

PARIS 11 (Agerpres). — Condu
cătorul delegației R. D. Vietnam la 
conferința cvadripartită în proble
ma - vietnameză, ministrul Xuan 
Thuy, s-a reîntors vineri la Paris, 
într-o conferință de presă organi
zată la sosire, el a declarat că pen
tru reușita conferinței sînt necesare

NEW YORK 11 (Agerpres). — In 
Comitetul politic al Adunării Generale 
a O.N.U. au început dezbaterile pe 
marginea propunerii sovietice privind 
„întărirea securității internaționale". 
Luînd cuvîntul, Iakov Malik, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., a.arătat că examinarea acestei 
probleme nu trebuie să se limiteze la 
discuțiile din actuala sesiune a Adu
nării Generale și . Ia adoptarea Apelu-

lui către toate statele lumii, care con
ține propunerile sovietice în chestiu
nea respectivă. Studierea răspunsurilor 
guvernelor la acest apel, a adăugat el, 
ar constitui o bază bună pentru exa
minarea la sesiunea a 25-a a Adunării 
Generale a problemei cu privire la 
„înfăptuirea de către state a măsurilor 
pentru întărirea securității internațio
nale".

scena Națiunilor Unite

ROMA 11. — (Agerpres). —
Delegația Consiliului popular al 
municipiului București, condusă 
de Dumitru Popa, președintele Co
mitetului Executiv, primarul gene
ral al Capitalei, a sosit vineri în 
capitala Italiei, unde face o vizită 
la invitația primarului orașului 
Roma, dr. Clelio Darida. La sosirea 
pe aeroportul „Leonardo da Vinci", 
delegația a fost întîmpinată de pri
marul Romei și de consilieri muni
cipali. A fost de față ambasadorul 
României în Italia, Iacob Ionașcu.

Primarul Romei, dr. Darida, a 
oferit în onoarea delegației româ
ne un dineu, la care au participat, 
de asemenea, consilieri 
din Roma, ambasadorul 
și membri ai ambasadei, 
general al Bucureștiului 
rul Romei au rostit toasturi în care 
s-au referit la tradiționalele legă
turi de prietenie dintre cele două 
țări și popoare.

Sîmbătă dimineața, delegația 
Consiliului popular al municipiului 
București a depus o coroană de 
flori la Mormîntul soldatului necu
noscut, din Piazza Venezia. In a- 
ceeași zi, la Villa Borghese din 
Roma s-a desfășurat festivitatea 
prilejuită de conferirea numelui de 
„Piagza Bucarest" ,.unei. piețe din.. 
Roma,. Dumitru Popa a dezvelit 
tăblița cu noul nume al pieței.

două condiții : retragerea totală și 
rapidă, eșalonată în cîteva luni, a 
trupelor americane și a celor ale 
aliaților lor și formarea unui gu
vern provizoriu de coaliție însărci
nat cu. organizarea alegerilor gene
rale, libere și democratice.

NEW. YORK 11. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Vi
neri seara „Madrigalul" bucu- 
reștean a făcut cunoștință cu 
scena Națiunilor Unite din New 
York, unde a susținut un concert 
extraordinar. Șefi de delega
ții, ambasadori, funcționari in
ternaționali și diplomați acredi
tați pe lîngă O.N.U. au răsplătit 
cu vii aplauze pe membrii, an
samblului românesc.

Secretarul general adjunct, 
Agha Abdul Hamid, salutînd 
prezența pe scena Națiunilor 
Unite a ansamblului românesc, a 
relevat că asemenea manifestări 
artistice și culturale sînt mij
loace eficiente pentru a-i apro
pia pe oameni, pentru a-i înălța 
spre acele mari idealuri umane 
— pacea și înțelegerea între po
poare.

Atomul m slujba 
construcției pașnice

BASEL 11 
respondență 
Simbătă s-a 
internațional 
cleare puse in slujba 
țiilor pașnice: 
. Prfezentă peni.ru .intiia: pară 
■la ‘ acpst tirg, .România 
a,;..,, .demonstrat , .yidiuritatea, 
tehnicii sale nucleare. Dintre a- 
paratele expuse au atras aten
ția prin înaltul lor grad de teh
nicitate : umidimetrul masic, 
laserul de putere cu bioxid de 
carbon, generatorul goma, insta
lația de nivel diferențial și de- 
fectoscoapele. Demonstrațiile — 
care au atras un mare număr 
de specialiști și vizitatori — au 
facilitat condițiile de cooperare 
și valorificare a produselor ro
mânești pe piața mondială.

„Nuclex ’69“ a constituit un 
mare succes al spiritului de coo
perare internațională.

(Agerpres). — Co
de la H. Liman . 

închis marele tirg 
al industriei' nu- 

construc- 
„Nuclex ’69“.

Astăzi. 15 milioane de a- 
legători urmează să desem
neze 450 de deputați în Ma
rea Adunare Națională a 
Turciei.

Campania electorală a 
fost precedată de o încleș
tare strînsă a diverselor 
tendințe din cadrul parti
delor, pentru trecerea pe--' 
lista de candidați a adep- 
ților unei orientări sau ai 
alteia. în Partidul Dreptă
ții, de pildă, aflat la putere, 
tendința moderată, avîn- 
du-1 ca exponent pe Su
leiman Demirel. actualul 
premier, se confruntă cu 
gruparea de extremă 
dreaptă, condusă de fostul 
ministru al transporturilor, 
Bilcic, în timp ce ambele 
curente s-au aflat sub fo
cul criticii partizanilor 
platformei liberale a pro
fesorului Yalcin. O altă 
grupare, exprimînd intere
sele marii moșierimi și 
clerului islamic, s-a des
prins din partid după ce li
derul ei, Erbakan, a fost 
exclus de pe lista de can
didați, constituindu-se, îm
preună cu dizidenții al
tor partide, într-o forma
țiune aparte care participă 
la alegeri în baza unui pro
gram „independent". Con
fruntări asemănătoare — 
deși mai puțin vizibile — 
au avut Ioc și în Parti
dul Republican Popular 
(P.R.P.) condus de octoge
narul Ismet Inonii — prin
cipalul partid de opoziție în 
legislatura ce ia sfîrșit o 
dată cu noile alegeri.

Existența numeroaselor 
curente în cadrul fiecăruia 
dintre partide, lupta ascu
țită dintre ele reflectă 
complexitatea vieții politi
ce a Turciei în perioada 
actuală, iar aceasta nu este 
altceva decît expresia pro
cesului de diversificare so
cială prin care trece ța»a.

Confruntarea deschisă 
din sinul partidelor a Inat 
sfîrșit o dată cu desemna
rea listelor de candidați. 
Din cele 39 de formațiuni 
politice existentș' în țară, 
numai B s-au decis să ia 
parte Ia competiția electo
rală. Buletinele de vot 
sînt în așa fel întocmite în- 
cît electorul votează nu 
direct pentru candidatul 
preferat, ci pentru partidul 
din care acesta face parte.

Programele electorale ațe 
partidelor au fost larg dez
bătute în presă Platforma 
Partidului Dreptății — a- 
flat la putere din 1965 și 
care, potrivit cvasitotali- 
tății opiniilor, numai în 
urma unei surprize ar pu
tea pierde majoritatea - în 
noul Parlament — se pro
nunță pentru dezvoltarea 
în continuare a industriei, 
prin identificarea și valo
rificarea complexă a bo
gățiilor solului și subso-

rîndul lor, că rezultatele din 
ultimii ani în economie și 
cultură se datoresc tocmai 
însemnatelor investiții (pes
te 50 la sută) făcute de stat, 
preocupării publice pentru 
crearea de școli, institute 
de învățămînt superior și 
că interesele dezvoltării în 
continuare a țării impun 
creșterea și nicidecum di
minuarea ponderii .sectoru
lui etatizat.

în timpul campaniei e- 
lectorale, Partidul Dreptă-

Azi, alegeri
în Turcia

CORESPONDENȚA DIN ANKARA DE LA
AL. CÎMPEANU

Iu lui țării, tinzînd, în ace
lași timp, spre stimularea 
capitalului privat și limi
tarea extinderii sectorului 
de stat, ca și spre favo
rizarea activității unor 
mari companii străine, care 
își sporesc ponderea în in
dustria petrolieră, chimică, 
de prelucrare a metalelor 
etc. în sprijinul progra
mului său, Partidul Drep- • 
tații a folosit din plin ar
gumente furnizate de sta
tistică, atestînd un ritm a) 
creșterii industriale în pe
rioada guvernării sale de 
circa 7 la sută pe an, în
ființarea și dezvoltarea _ u- 
nor noi ramuri economice, 
creșterea venitului națio
nal, dezvoltarea învăță- 
mîntului, progrese în li
chidarea neștiinței de carte.

Partidele situîndu-se pe 
o platformă principial deo
sebită de aceasta, ca și unii 
comentatori, au arătat, la

ții și-a exprimat dorința de 
a modifica actuala consti
tuție în sensul reducerii 
prerogativelor Parlamentu
lui și sporirii drepturilor 
puterii executive. Potrivit 
ziarului guvernamental 
„Son I-Iavadis", dacă „gu
vernul va fi împuternicit să 
emită decrete-legi, hotă- 
rîrile guvernamentale nu 
ar mai întîmpina obstaco
lele ce le întîrzie sau le 
împiedică .realizarea". A- 
cest proiect a stîrnit vio
lente atacuri din partea ma
jorității celorlalte partide,, 
precum și în presă. Ziarul 
..Yeni Gazete" scrie că. 
preconizîndu-se modificarea 
procedurii în Parlament, se 
încearcă „respingerea în 
bloc a sugestiilor opoziției" 

tn proiectul său de modi
ficare a constituției, Parti-

• dui Dreptății preconizează, 
de asemenea, suprimarea

funcției de senator pe viață, 
funcție despre care ziarul 
„Hiirriyet" scrie că „este 
incompatibilă cu noțiunile 
democratice", precum și 
reorganizarea aparatului de 
stat, care datează „de pe 
vremea imperiului oto
man", pentru a-1 face „mai 
economicos, mai operativ;și 
mai eficient".

O vastă campanie a des
fășurat, de asemenea,-Parti
dul Republican Popular, p- 
ferind publicului o plat
formă sensibil deosebită ’de 
șceea a Partidului Dreptă
ții Formațiunea iui Inonii 
propune etatizarea ramuri
lor importante ale econo
miei, limitarea pozițiilor 
capitalului străin, întărirea 
controlului statului ’ asupra 
comerțului exterior, înfăp
tuirea reformei agrare și 
suprimarea vestigiilor feu
dale, o mai justă repartiție 
a venitului național și. a po
verilor fiscale. In nume
roase din prevederile sale, 
programul P.R.P ' se întâl
nește cu acela al Partidului 
Muncitoresc Turc, care, 
după cum au subliniat lide
rii săi în cursul campaniei 
electorale, apără interesele 
fundamentale ale populației 
muncitoare, iar pe plan ex
tern se pronunță pentru ie
șirea Turciei din N.A.T.O. 
și C.E.N.T.O, pentru lichi
darea bazelor militare ame
ricane.

Problemele de politică 
externă au ocupat un loc 
relativ redus în lupta elec
torală, principalele partide 
întîlnindu-se, în acest do
meniu, pe aceeași platformă 
a necesității promovării u- 
nei politici de pace, gene
rată de interesele naționale, 
de dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările, indiferent de 
regimul lor social-politic, 
de întărirea legăturilor cu 
țările vecine, cu statele din 
Balcani.

Intrucît, potrivit sonda
jelor de opinie, Partidul 
Dreptății are. toate șansele 

să obțină în Parlament o 
majoritate suficientă pen
tru a forma de unul singur 
guvernul, întrebarea ce și-o 
pun comentatorii este care 
din tendințele din această 
formație își va spori in
fluența asupra politicii vii
torului guvern.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I Bucureșa Plat»

OAMENI LA BORI

Transmisie în direct ae pe „Saiuz-6

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
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NAVA COSMICĂ „SOIUZ-6
CU DOI

MOSCOVA 11 (Ager
pres). — La 11 octom
brie, ora 14,10 (ora 
Moscovei), în Uniunea 
Sovietică a fost lansată 
o rachetă purtătoare cu 
nava cosmică ,,Soiuz-6“. 
Nava „Soiuz-6“ este pi
lotată de lt.-col. Gheor
ghi Șonin și de ingine
rul de bord Valerii Ku
basov, candidat 
ințe tehnice.

GHEORGHI ȘONIN

agențiile de presă

La Lima s-au încheiat fes
tivitățile prilejuite de cea 
de-a 41-a aniversare a în
ființării P.C. Peruvian. Jorge 
del Prado, secretar general al P.C. Pe
ruvian, a subliniat în cuvîntarea sa ros
tită cu prilejul aniversării partidului 
că P.O. Peruvian va sprijini toate mă
surile actualului guvern îndreptate 
spre asigurarea suveranității naționale, 
restituirea avuțiilor naturale exploa
tate de monopolurile străine și spre 
o politică externă independentă.

Congresul Federației in
ternaționale de astronau- 
tică, care și-a încheiat lucrările la 
Buenos Aires, a reales ca președinte al 
Federației pe academicianul român 
Elie Carafoli.

La Ujgorod s-au încheiat 
lucrările întîlnirii priete
nești a partizanilor păcii din 
unele țări socialiste euro
pene, 
riarului nașterii lui V.- L Lenin. La 
întîlnire a participat și o delegație a 
Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de acad. Dumitru Dumi
trescu, membru al Biroului Comitetu
lui.

consacrată sărbătoririi cente-

Walter UIbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
a avut convorbiri cu delegația de 
partid și guvernamentală a R. D. Viet
nam, condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, care a participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 20-a ani
versare a creării R. D. Germane.

0 comisie de coordonare 
în vederea realizării unității 
forțelor de stînga din Chile 
a fost creată de către partidele comu
nist, socialist, radical, social-democrat, 
Mișcarea de acțiune populară unitară și 
Mișcarea pentru o acțiune populară in
dependentă. Organizațiile menționate 
au hotărît, totodată, să creeze o co
misie specială care să elaboreze un 
program comun de acțiune pentru pe
rioada imediat următoare.

Convorbiri comerciale 
indo-bulgare au încePut la Delhi- 
Sint discutate probleme legate de dez
voltarea comerțului și colaborării eco
nomice între cele două țări.

Conferința anuală a Par
tidului conservator din Ma
rea Britanie ?i_a încheiat lucră
rile la Brighton, după trei zile de 
dezbateri asupra problemelor interne 
și externe.

Generalul Emilio Garras- 
tazu Medici, desemnat zilele tre
cute președinte al Braziliei, a de
clarat că preconizează admiterea exis
tenței unei „opoziții constructive". „A- 
ceasta, a afirmat el, poate să mă ajute 
în restabilirea procesului .democratic" 
în Brazilia.

Gaston Defferre, pnmarui o- 
rașului Marsilia, a fost reales în func
ția de președinte al Partidului Socia
list Francez.

0 sesiune a Consiliului 
ExeCUtiV al UNESCO s a des
fășurat la Paris, între 15 septembrie 
și 10 octombrie. La ordinea zilei au 
figurat probleme referitoare la execu
tarea programului UNESCO pentru 
1969—1970, metodele de lucru ale or
ganizației, precum și unele probleme 
administrative și financiare.

De la corespondentul nostru la Moscova 

Silviu PODINĂ

Primele comunicate 
ale agenției TASS 
nunță că nava s-a în
scris cu o înaltă preci
zie pe orbita prestabi
lită ; în cabina navei și 
în "compartimentul or
bital presiunea, tempe
ratura, umiditatea și 
Componența atmosferei 
corespund celor de pe 
Pămînt, iar cosmonau
ta se simt bine. Ei au 
și trecut la îndeplini
rea programului prevă
zut pentru acest zbor, 
care continuă cercetă-, 
rile cosmice complexe 
începute de navele 
„Soiuz-3“, „Soiuz-4“ și 
„Soiuz-5“.

Una din primele o- 
perațiuni efectuate de 
cosmonauți a fost, aceea 
de orientare a navei și 
de stabilizare a traiec
toriei. Orientarea s-a 
făcut manual, folosin- 
du-se! emițătorii de ori
entare și sistemele mi- 
cromotoare, care au 
produs impulsuri reac
tive într-o direcție sta
bilită.

Echipajul de pe „So- 
iuz-6“ are de efectuat 
o gamă largă de cer
cetări și experimente 
științifice și tehnice,, 
printre care verificarea 
complexă și încercarea 
sistemelor d^Jmrd și a 
complexului rac)ieto- 
cosmim-,fSoiuz“ ‘de con
strucție perfecționată; 
punerea în continuare 
la punct a sistemelor 
de comandă manuală, 
de orientare și stabili
zare a navei în con
diții grele de zbor și 
verificarea mijloacelor 
autonome de navigație ; 
efectuarea unui mare 
volum de observații 
științifice și de fotogra
fiere a unor obiective 
geologice și geofizice 
de pe Pămînt, precum 
și cercetarea atmosferei 
terestre, în scopul folo
sirii datelor obținute în 
economia națională; stu
dierea caracteristicilor 
fizice ale spațiului cos
mic circumterestru ; e- 
fectuarea de cercetări 
medico-biologice pen
tru stabilirea influenței 
factorilor zborului cos
mic asupra organismu
lui uman. Pentru prima 
oară, în cursul zborului 
vor fi experimentate, cu 
ajutorul unei aparaturi 
tehnologice unice, dife-

L-am rugat pe I. 
V BESTUJEV-LADA. 
doctor în științe isto
rice, unul dintre cei 
mai cunoscuți specia
liști sovietici în prog
noze științifice,- să ne 
spună cit.eva cuyinte 
despre perspectivele pe 
căre le deschide zborul 
navei „Soiuz-6". Iată 
ce ne-a declarat el : 
„Este un pas care des
chide perspective foar
te largi. Nu este vorba 
de recorduri, ci de pu
nerea la punct a unor 
sisteme tehnice care 
vor permite cucerirea 
sistematică a spațiului 
cosmic apropiat, iar a- 
poi și a Lunii, a pla
netelor Marte și Ve
nus. Conform datelor 
prognozei tehnico-ști- 
ințitice, încă în viitorii 
zece-cincisprezece ani, 
pe Lună, pe Marte și 
pe Venus vor exista 
stații de cercetări știin
țifice. Zborul navei 
„Soiuz-6" este un nou 
și important pas în a- 
ceastă direcție".

Televiziunea din Mos
cova a transmis sîm
bătă un reportai de la 
locul lansării navei 
,,Soiuz-6". Reportajul 
a început în. momen
tul cînd se făceau ul
timele pregătiri pentru 
lanstifre. Pe ecrane se 
putea vedea limpede 
racheta înconjurata^ & 
instalațiile de lansare.

Răspunzînd. unei în
trebări a comentatoru
lui

• Locotenent-colone 
nin, comandantul 
„Soiuz-6", s-a născut 
venki din Ucraina. 1 
ani el a intrat Ia școa 
Odessa, iar după trei a 
al Institutului de a’ 
militară. începînd dii 
activat în aviația flot 
apoi a celei nordice. /X 
a terminat cu rezultat' 
demia militară de av1 
Șonin, care are în pr
este căsătorit și are doi cop 
fiică de 14 ani și un băiat de

• Cosmonautul Valerii Kubas - 
ginerul de bord al navei s_ ; 
„Soiuz-6", a urmat cursurile Institu
tului de aviație din Moscova și a în
ceput să lucreze din anul 1,958 intr-un 
birou de proiectare. Kubasov și-a sus
ținut dizertația, obținînd titlul de can
didat în științe tehnice. Ei a efectuat 
în întregime programul de pregă
tire în detașamentul cosmonauților. 
Kubasov s-a născut în anul 1935, in 
orașul Viazniki, regiunea Vladimirsk 
(la nord-est de Moscova). Lidia, soția 
cosmonautului, a terminat, de aseme
nea, Institutul de aviație și lucrează 
în calitate de inginer. Katia, fiica lor, 
este în vîrstă de trei ani.

Nava cosmica sovietică „Soiuz-6" î'și continuă zborul, relatează 
agenția TASS; în timpul emisiei radio, comandantul navei, It. col. 
Gheorghi Șonin, a raportat că echipajul își desfășoară activitatea în 
conformitate cu programul stabilit. Cosmanauții au efectuat contro
lul parametrilor diferitelor sisteme ale navei și, paralel, au fost efec
tuate experimente medicale, s-au făcut observații si au fost fotogra
fiate unele obiective geologice și geografice de pe Pămînt.

Conform programului, Șonin a efectuat orientarea navei, iar la ora 
20,08 (ora Moscovei) a pus în funcțiune instalația motoare. Ca urmare 
□ impulsului transmis, a fost efectuată corecția orbitei. Tn timpul co
recției, stabilizarea navei s-a făcut cu ajutorul sistemului de coman
dă manuală.

începînd de la ora 22,00 și pînă la 12 octombrie, ora 7,40 (ora 
Moscovei), nava cosmică „Soiuz-6" va zbura in afara zonei de radio- 
vizibili>ate de pe teritoriul Uniunii Sovietice.
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