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PRIMIRI LA TOVAliĂȘlilNtCOLAE CEAUȘES^U
Delegația guvernamentală 

economică a R. D. Vietnam

Primul tren

PROBLEMELE ÎNDEPLINIRII
INTEGRALE PLANULUI - 
subiect major pe agenda 
comitetelor de direcție

® ANGAJAMENTUL ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI A FOST ÎNDEPLINIT ÎNAINTE DE TERMEN ® 0 EXPERIENȚA 
POZITIVĂ — DAR Șl CARENȚE ÎN RELAȚIILE MINISTERELOR CU ORGANELE DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit, la Predeal, dele
gația guvernamentală economică a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepremier al guvernu
lui R. D. Vietnam.

La primire a luat parte tova
rășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

A fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a făcut 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor privind lărgirea relații-

Ambasadorul

lor prietenești de colaborare mul
tilaterală dintre cele două țări.

Tovarășul Le Thanh Nghi, vice
premier al guvernului R.D. Viet
nam, șeful-delegației guvernamen
tale economice a R.D. Vietnam, a 
transmis din partea partidului, 
guvernului și poporului vietnamez 
sincere mulțumiri pentru ajutorul 
internaționalist pe care România 
îl acordă poporului vietnamez în 
lupta sa dreaptă împotriva agre
siunii imperialismului american.

Mulțumind pentru cuvintele de 
apreciere la adresa țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat sentimentele de solidari
tate frățească ale poporului român 
față de poporul vietnamez, care 
luptă eroic pentru a-și redobîndi 
libertatea și dreptul sacru de a 
hotărî de sine stătător destinele 
patriei sale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

R. D. Vietnam
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat, a 
primit marți, la Predeal, pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Vietnam la București, Hoang Tu,

în legătură cu plecarea sa defini
tivă din țara noastră.

în cursul întrevederii a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească. (Âgerpres)

Cînd afirmăm că majoritatea comi
tetelor de direcție ale întreprinderi
lor din municipiul Botoșani au reu
șit să-și dovedească maturitatea și 
competența în procesul de continuă 
perfecționare a metodelor de condu
cere și de organizare a activității e- 
conomico-financiare, ne gîndim că 
singurul criteriu de apreciere îl con
stituie — în ultimă instanță — rezul
tatele din producție, rezultatele în
deplinirii planului. Dim acest punct 
de vedere, pentru început, precizăm 
că în trei trimestre din anul curent, 
pe ansamblul municipiului, realiză
rile în producție sînt net superioare 
celor obținute în perioada corespun
zătoare a anului precedent. Toate u- 
nitățile industriale și-au realizat și 
chiar depășit principalii indicatori 
de plan, dînd suplimentar o producție 
globală ce trece de 7,7 milioane lei. 
A crescut și media productivității

Constantin IUREA
prim-secretar al Comitetului municipal Botoșani al P.C.R.

muncii consemnată pe ansamblul e- 
conomiei municipiului ; mai bine de 
70 la sută din sporul de producție 
obținîndu-se pe seama creșterii pro
ductivității muncii. S-au produs su
plimentar : 37 000 mp țesături de 
bumbac, 12 000 kg fire tip bumbac, 
diferite confecții în valoare de peste 
1,5 milioane lei. Uzina de reparații, 
de exemplu, a livrat peste plan di
ferite piese de schimb. în valoare de 
circa 600 000 lei.

Asemenea rezultate pozitive au în
registrat și alte colective de între
prinderi. Evidențiem, în acest sens.

faptul că, în urma realizărilor poziti
ve obținute de Fabrica de confecții 
Botoșani — unde s-au realizat eco
nomii la prețul de cost și beneficii 
de peste 9 milioane lei — rentabili
tatea producției este la ora actuală 
cu aproape 2 la șută mai mare față 
ae anul trecut. Mai mult, de 700 000 
lai reprezintă economiile la prețul 
de cost și beneficiile peste plan în
registrate la uzinele textile „Moldo- 
va“. Din firele de bumbac produse 
în plus s-ar putea fabrica articole 
textile valorînd circa 1.6 milioane lei. 
Din anul 1966, cînd a intrat în func

țiune, niciodată această unitate n-a 
obținut, trei trimestre consecutiv, 
realizări mai frumoase. Este meritul 
colectivului uzinei, al organizației de 
partid, al comitetului de direcție că, 
în prezent, toate sortimentele fabri
cate sînt rentabile : cu doi ani în ur
mă, încă se mai planificau aici sor
timente eu pierderi bănești însemna
te Muncind în acest fel, colectivele 
unităților industriale din municipiu] 
nostru au izbutit, cu un trimestru 
mai devreme, să-și îndeplinească in
tegral angajamentul anual privind 
creșterea producției industriale — 
angajament luat în cinstea Congre
sului al X-Iea al P.C.R. și a celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării 
țării.

Poate că unii vor spune că cifrele 
amintite nu sînt atît de mari ; chiar
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să-si aducă o contribuție cit mai mare 
ia formarea fondului centrai de produse agricole

pe noua 
magistrală 

electrificată 
Craiova-Filiași

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii"). Ieri la orele 14,06, 
din stația C.F.R. Craiova s-a 
dat cale liberă pe ruta Craio
va-Filiași primei garnituri de 
tren remorcată de o locomotivă 
electrică. în acest an va fi da
tă în funcțiune și porțiunea de 
cale ferată electrificată dintre 
Filiași și Caransebeș.

ÎN PAGINA A III-A

o Un spor de produc
ție de peste 2 miliarde 
lei © Excedent de pla
nuri — deficit de furaje 
și adăposturi © „Mici 
neajunsuri" și mari 

întîrzleri

Si A MINISTRUlOi AFACERILOR EXTERNE

In întreaga țară, aceste zile de 
toamnă pun în fața oamenilor mun
cii de pe ogoare înalta răspundere 
a desfășurării unei muncj pline de 
avînt. și hărnicie peiitru încheierea 
în condiții optime a lucrărilor agri
cole. Avem o toamnă rodnică și, în 
pofida condițiilor climatice nefavora
bile care, pe alocuri, au prejudiciat 
producțiile la unele culturi, recolte
le sînt bogate. Cooperativele agrico
le de producție au obținut producții 
bune de porumb, 
furi, fructe etc, și-au 
de animale, 
își reflectă 
însemnate 
operatori pe loturile 
rezultatele bune ale agriculturii țării 
în ansamblul ei.

Există, așadar, toate premisele ca 
agricultura să-și aducă din plin con
tribuția, Ia asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației, să furnize
ze industriei materiile prime nece
sare. Condiția fundamentală a în
deplinirii acestui obiectiv de primă 
importanță este, după cum se știe, 
formarea fondului centralizat al sta
tului, pe baza căruia se planifică a- 
provizionarea populației, se asigură 
materia primă necesară industriei 
alimentare, precum și livrările pen
tru exDort.

înțelegînd înalta semnificație ce
tățenească a îndeplinirii riguroase 
a obligațiilor asumate prin contracte
le încheiate cu statul, numeroase co
operative agricole de producție și-au 
onorat angajamentele, livrînd în în
tregime cantitățile prevăzute, iar în

Toamna 
rodnicia 

realizate

legume, zarzava- 
sporit șeptelui 

anuluj 1969 
și în .recoltele 
de țăranii co- 
individuale, în

urma reevaluării posibilităților și 
resurselor de care dispun, au hotărit 
să-și mărească aportul la constitui
rea fondului central al statului. în 
acest sens este meritoriu exemplul 
celor 19 cooperative agricole de 
producție din județul Brăila care 
și-au suplimentat, cu importante
cantități, contractele de livrare către 
stat, sau cel al cooperatorilor din ju
dețul Olt care au hotărît să adauge 
cantităților contractate, încă 30 000 
tone de porumb și alte 
gricole. Aceste inițiative 
organizațiilor de partid, 
lor din respectivele 
agricole de producție, 
ților, consiliilor de 
gospodari destoinici, 
intați care au , . . ..
cipa într-o măsură tot mai mare la 
formarea fondului central agro-ali- 
mentar este o înaltă îndatorire ce
tățenească, un act de patriotism iz- 
vorît din conștiința că progresul și 
bunăstarea poporului se sprijină pe 
aportul însuflețit al fiecărui om al 
muncii. O asemenea atitudine este 
determinată de convingerea că achi
tarea integrală a obligațiilor con
tractuale, suplimentarea lor este în 
folosul întregului popor și, conco
mitent, în propriul lor avantaj, 
fiindcă prin aceasta își asigură im
portante venituri, și, totodată, con
tribuie la dezvoltarea economiei 
naționale, a industriei care furnizea
ză satului o gamă largă de produse 
esențiale pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și creșterea nivelu
lui de trai al țărănimii.

produse a- 
fac cinste 

comuniști- 
cooperative 

președin- 
conducere, 

oămeni îna- 
înțeies că a parti-

Există însă cooperative agricole de 
producție în care aceste deziderate 
nu sînt înțelese la semnificația lor 
majoră. Sînt cazuri unde cooperati
ve agricole consideră că, o dată cu 
livrarea produselor contractate, ar fi 
absolvite de orice datorie față de so
cietate, chiar dacă posibilitățile se 

, dovedesc a fi mult mai mari decît 
se prevăzuse la încheierea contractu
lui ; mai există, de asemenea, cazuri 
de cooperative care sînt mult ră
mase în urmă în ce privește livra
rea produselor pentru care s-au an
gajat sau chiar se sustrag de la în
deplinirea obligațiilor minime asu
mate prin contract. Or, este bine cu
noscut că participarea la formarea 
fondului ..centralizat al statului nu re
prezintă un act, oareeare, de vînzare-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Convorbiri oficiale

energetic
a intrat
faza finalăin

(Continuare în pag. a III-a)

LA DEVA

Foto : Gh. Vințilă

agri-
E- 
la 
în

Punerea
în funcțiune a

Pe șantierul centralei termo
electrice de 800 megawați de la 
Deva au intrat în faza finală 
lucrările aferente punerii în 
funcțiune a primului grup ener
getic. S-a terminat finisarea și 
spălarea acidă a cazanului nr. 1, 
care va produce în fiecare oră 
660 tone abur, la o temperatu
ră de 540 grade. S-au încheiat 
și probele mecanice la instala
țiile vacuum ale turbinei și a 
fost pusă sub tensiune stația 
pentru alimentarea cu energie 
electrică a instalațiilor și agre
gatelor ce vor intra In func- 
țiune în prima etapă.

(Âgerpres)

Telegramă
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și. 
al meu personal vă rog să primiți, stimate tovarășe președinte, expresia 
sentimentelor de profundă compasiune în legătură cu pierderile umane 
și materiale suferite în urma cutremurului de pămînt în regiunea 
Bania Luka și a accidentului de cale ferată din localitatea Okuceani.

Totodată, vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sincerele noastre 
condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de stat 
al Republicii Socialiste România

1 •»
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La Palatul Consiliului de Mi
niștri au avut loc, marți diminea
ța, convorbiri oficiale intre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al Olandei, Piet de Jong, și 
ministrul afacerilor externe, Jo
seph Luns.

La convorbiri au participat Cor
nel Burtică, ministrul comerțului

PROMENADA PE STRADA 1000

exterior, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Morega, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului 
culturii și silviculturii, George 
lian, ambasadorul României 
Haga, Cornel Vladu, director 
M.A.E.

Din partea olandeză, la convor
biri au participat Dirk van Ey- 
singa, ambasadorul Olandei la 
București, J. A. de Ranitz, direc
tor general al afacerilor politice 
din M.A.E., D. M. Ringnalda, con
silier la cabinetul primului mi
nistru, K. W. Reinink, șeful di
recției Europa din M.A.E., C. J. 
Wackwitz, secretar particular al 
ministrului afacerilor externe, 
Borgman-Brouwer, asistentă per-

sonală a ministrului afacerilor ex
terne, Arnold van Walsum, secre
tar al Ambasadei Olandei la Bucu
rești.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă. A fost apreciată e- 
voluția armonioasă, ascendentă a 
relațiilor dintre România și Olan
da și s-a exprimat dorința co
mună de a dezvolta colaborarea 
bilaterală. Au fost analizate mij
loacele de valorificare mai largă 
a posibilităților care există în ve
derea adîncirii și diversificării co
laborării economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale româno-olan- 
deze. De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor as
pecte ale situației internaționale, 
de interes comun. (Âgerpres)

Prin construcția marelui 
complex hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile 
de Fier, în! spatele barajului 
se vor acumula miliarde de 
metri cubi de apă. Noua 
„mare" va umple văi, va 
face să crească adîncul în 
■care zac vechi epave, va a- 
coperi pămînturi și vechi a- 
șezări omenești, determinîn- 
du-le renașterea în alte 
puncte geografice. De pe a- 
cum, satul Vîrciorova nu 
mai există decît ca o amin
tire, la Ada-Kaleh iarba a 
și acoperit dărîmăturile, sa
tul Jupalnic e în plin proces 
de integrare în noul oraș 
Orșova ; la fel stau lucru
rile cu satele Tufări și Co- 
ramnic.

Peste jumătatea dinspre 
Dunăre a vechiului oraș Or
șova, buldozere uriașe, trec 
în lung și în lat amestecînd 
ca îrlr-un mojar o pastă 
cenușie în care se topesc 
pentru a constitui așternu
tul viitorului lac de acumu
lare, frînturi de casă, ziduri 
ce și-au pierdut căldura și 
rostul, obiecte casnice spar
te și abandonate, amintiri.

Vechea stradă principală a 
orașului a devenit linie de 
demarcație longitudinală în
tre partea de oraș care a 
dispărut și între jumătatea 
în care viața încă își ur
mează cursul. Peste un an 
buldozerele vor urca și aici, 
în felul acesta existența o-

și așezat în noile lor 
amplasamente, blocurile de 
lo'cuințe s-au 'înșiruit în 
ghirlandă de-a lungul viito
rului dig de protecție, au a- 
părut străzi. Străzile n-au 
primit încă denumiri, poartă 
deocamdată numele de or
dine din proiect. Stțada

Reportaj din noua Orșova 

de Mihai CARANFIL

rașului se strămută lent, 
parcă pe principiul vaselor 
comunicante, într-un oraș 
nou care s-a și născut, la 
cîțiva kilometri, într-un nou 
perimetru, săpat în trepte al 
colinelor din apropiere.

Orașul acesta a și căpătat 
contur, s-a constituit în da
tele lui esențiale, duce o 
viață de sine stătătoare, ca 
și cum totul ar fi fost o>rîn- 
duit așa de sute și sute 
de ani. Principalele între
prinderi și instituții s-au

1 000, strada 1 500, strada 
1 700...' Dar o comisie, de
semnată de consiliul popu
lar al orașului, se preocupă 
să le găsească cele mai fru
moase nume în concor
danță cu noua istorie 
a orașului și care să se in
tegreze în ambianța noii ar
hitecturi. încă nu sînt gata 
toate aleile, nu pe toate 
străzile se poate circula, 
spațiile verzi mai stau în 
sacii cu semințe ai între
prinderii comunale, trotua-

rele mai așteaptă pe hîrtia 
de calc a proiectului, dar un 
contur general există și pu
tem parcurge, de exemplu, 
strada 1 000, principala ar
teră a orașului, cu senti
mentul că ne aflăm într-un 
oraș modern care nu se mai 
aseamănă cu 
zare din care s-a desprins.

Strada 1 000 nu este alt
ceva decît o prelungire a 
șoselei ce leagă Orșova 
nouă de Orșova veche. 
Este, de fapt, artera prin 
care npul oraș absoarbe 
treptat ceea ce a mai rămas 
din orașul vechi. Așadar, 
strada care te introduce în 
inima orașului. Blocuri 
și balcoane noi, în fața 
blocurilor — copii (o gră
diniță a ieșit la plimbare, 
copiii merg în șir indian, ți- 
nîndu-se unul de altul), 
elevi care se întorc de la 
școală, gospodine cu sacoșe, 
constructori, zugravi, un 
rînd la un chioșc de ziare, 
camioane încărcate cu pă
mînt, tractoare cu remorci 
vîrfuite cu elemente pre-

A V-A

vechea așe-

(Continuare în pag. a Ii-a)

ALTE RELATĂRI DESPRE VIZITA ÎNALȚILOR OASPEȚI
OLANDEZI

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

ANKARĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Turcia, îmi este deo

sebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări, precum 
și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prospe
ritatea poporului turc.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

I
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Mara NICU
comuna Schitu-Golești, 
județul Argeș

P. P. PANAIT
str. Dionisie Lupu 74 
București

Păzea, ursul!

CADARIU
Ineu 12 — Cluj

prof. dr. docent 
Ion 
str.

Un qrup de tineri 
constructori 
de Ic lotul Mănăileasa 
al IC.H. — Lotru

Adunare generală nu înseamnă
adunare pentru generalități" I ® SESIZAR

Invitație
9

la stop
Intr-una din serile trecute, mai 

mulfi cetățeni din Bulevardul 1 
Mai (București) au fost marto
rii unei abateri grosolane de la 
regulile circulației rutiere. Ingi
nerul Diamandi Guciu (Bulevar
dul 1 Mai 339. ap. 139, Sc. E), 
conducătorul autoturismului 1 
B — 6 043, era vizibil sub in
fluența alcoolului.
tind stăpîni volanul, a urcat pe 
bordură și — după ce a făcut 
slalom printre stilpii de susține
re a cablurilor electrice — a tam
ponat o motocicletă șt o moto
retă. La intervenția cetățenilor 
și a Unui echipaj de circulație 
al I.M.M.B., inginerul a în
ceput să se laude că este rudă 
cu coloneii... X și Y de la Mi
liția Capitalei. Voia, chipurile, 
să intimideze. Se înțelege că n-a 
izbutit. E sigur însă că și-a gă
sit nașul. El a vrut-o.

impostori
Si citi

9 9

vinovați ?
»
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Șl AUTOMULȚUMIRE • TOVARĂȘII DE LA COMITETUL MUNICIPAL „NU AU TIMP 

PENTRU CEL MAI IMPORTANT MOMENT DIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR © RĂSPUNSURI

Este greu de imaginat 
multă superficialitate 1 Timp de 
mai mulți ani, unsprezece per
soane (deocamdată, pentru că 
cercetările continuă) au funcțio. 
nat cu diplome false — con
fecționate „pe bandă rulantă" de 
Stelian Negulescu (București, 
strada Mihail Eminescu 8 B. de 
profesie cartograf) pe diverse 
posturi : ingineri, arhitecți, e- 
conomiști. Cei unsprezece au 
lucrat în acest timp la... 26 de 
întreprinderi și instituții, între 
care ministere, institute de cer
cetări. Existau deci, suficiente 
„bariere" pentru ca falsurile să 
poată fi descoperite. Insă lu
crurile au mers... înainte. Mai 
mult, în referințele acordate de 
serviciile de personal ale unită
ților în. cauză, se specifică fap
tul că falșii ingineri, economiști 
ș.a.m.d., s-au achitat... exemplar 
de îndatoririle de serviciu (!) Este 
uluitor 1 Nici măcar acum, în 
ceasul al doisprezecelea, nu se 
recunoaște vina de a fj angajat 
— pe ce baze? — niște oameni 
fără pregătirea, corespunzătoare, 
în ceasul al 13-lea să nu 
prea tîrziu 1

Uzina de vagoane din Turnu-Se- 
verin a cunoscut în ultimii ani trans
formări radicale. Au crescut capa
citățile de producție, a sporit nu
mărul thundtorilor, iar cu fiecare 
în ce a trecut au fost asimilate noi 
produse. Anul acesta, de aici a ple
cat cel de-ai 20 000-lea vagon de 
marfă Comparativ cu 1966, în 1969 
se înregistrează o producție cu 53 
la sută mai mare. în toate aceste 
rezultate se află încorporate, în mod 
firesc, eforturile și hărnicia celor 
aproape 1 000 de comuniști ce acti
vează în organizațiile de bază din 
întreprindere.

Deci, cum s-ar spune, o fișă de 
activitate bogată în preocupări și în 
probleme, cu atît mai mult cu cît 
apropierea sfîrșitului de an impune 
și la uzina din Turnu-Severin o con
centrare maximă a eforturilor pen
tru, îndeplinirea planului, spre pre
gătirea în condiții optime a pro
ducției din 1970. Și unde trebuie 
să pulseze mai puternic ritmul înalt 
al realităților întreprinderii decît în 
viața organizațiilor de partid, unde 
își găsește locul cel mai potrivit, in 
aceste zile, dezbaterea profundă a 
preocupărilor și sarcinilor colecti
vului, decît în organizațiile de par
tid ? Spre a le surprinde pe viu, am 
participat, deci, la cîteva din adună
rile generale de dare de seamă ale 
organizațiilor de partid din. uzină.

La organizația de bază nr. 4 din 
secția a Il-a — secție principală în 
cadrul uzinei, fiindcă aici se debi
tează diferite profile de metale și se 
confecționează șasiuri și cutii pen
tru vagoane — împreună cu 62 de co
muniști (din 65 cîți numără organi
zația de bază) ascultăm o dare de 
seamă în care se amintește fugar 
despre realizările în producție, acti
vitatea organizațiilor de masă, în- 
vățămînt de partid, viață internă de 
partid... Se înșiră cîteva exemple 
pozitive și negative, se formulează 
sarcini generale pentru un viitor 
cam tot așa de general. Urmează dis
cuțiile. „Tonul" dat de darea de 
seamă este, din păcate, preluat de 
majoritatea vorbitorilor. Problemele 
esențiale ale organizației (la unele 
m-am referit anterior) sînt absente 
sau cunosc o tratare superficială.

De ce atîta gr abă ? De ce atîta 
superficialitate ? Oare, realmente, 
nu avea ce dezbate această adunare 
generală ? Cu puțin timp înainte de 
adunare am discutat cu tov. Ilie Do- 
brin, secretarul comitetului de partid 
din uzină. Am vrut să-i cunoaștem 

■ părerea despre obiectivele mai im
portante care stau în fața comuniști-

lor de aici. „Nu sînt probleme în 
această organizație de bază. Nu ne 
dă bătaie de cap. Secția a doua este 
una din cele mai bune din uzină" — 
a conchis interlocutorul. Intrînd însă 
„în amănunte", am aflat că totuși la 
această secție „fără probleme" au 
loc acte de indisciplină, nu întot
deauna se respectă normele de mun
că și de tehnica securității muncii. 
Sînt locuri unde operațiile de trans
port și manipulare se fac manual, 
greoi și, în general, procesul de pro
ducție este pasibil de perfecționări 
(în . domeniul aprovizionării cu ma
terii prime și scule etc).

Ca să constate neajunsurile, or
ganizatorii adunării generale ar li 
fost suficient să stea de vorbă cu 
muncitorii din secție. Așa ar fi fost

numele comuniștilor și ale organi
zației de bază. Cum s-a procedat la 
pregătirea acestor adunări generale 
de dare de seamă, moment atît de 
important în viața organizației de 
partid ? Aflăm, de pildă, că secreta
rul oragnizației de bază nr. 10, după 
ce s-a „înarmat" cu cîteva cifre și 
nume de comuniști, a întocmit singur 
darea de seamă. La organizația de 
bază nr. 2, după cum s-a arătat cu 
prilejul adunării, darea de seamă a 
fost întocmită numai de doi membri 
ai biroului...

Evident, ne aflăm în fața unor 
manifestări de formalism despre al 
căror efect dăunător credem că nu 
sînt necesare alte argumente. Cum 
de s-a ajuns însă la aceste abateri 

■ de la normele elementare ale mun-

Adunări generale de dări de seamă 
ale organizațiilor de partid

normal, după cum firesc era ca to- 
. varășii care au condus adunarea să 
fi ajutat comuniștii să-și orienteze 
dezbaterile spre problemele și preo
cupările esențiale ale organizației de 
partid. Dar cum lucrările adunării au 
fost conduse de tov. Ilie Dobrin, ale 
cărui păreri despre activitatea orga
nizației de bază și a secției le-am 
expus mai înainte, lipsa acestui aju
tor este cumva explicabilă. Ar fi 
avut posibilitatea să facă acest lu
cru reprezentanții comitetului muni
cipal de partid și ai comitetului ju
dețean de partid. Totuși, n-au fă
cut-o. De ce ? De la comitetul mu
nicipal de partid a fost împuternicit 
să participe ia această adunare ge
nerală un activist nesalariat care 
este muncitor în uzină, iar instructo
rul comitetului județean de partid 
se afla aici ca „observator", întrucât 
venise doar să culeagă aspecte pen- 

■ tru o informare..
Cum s-au desfășurat lucrările adu

nărilor generale în alte organizații 
de partid’? în ziua următoare am 
participat la adunarea generală a 
organizației de bază nr. 2 din sec
ția I mecanică a uzinei de vagoane. 
Ceea ce a devenit imediat evident a 
fost același mod de pregătire a adu
nării. Darea de seamă era alcătuită 
pe același calapod. Altele erău doar

cii și democrației de partid ? De la 
bun început este limpede că înșiși 
membrii biroului Comitetului muni
cipal de partid Turnu-Severin 
tratat cu ușurință obligațiile 
reveneau în sprijinirea birouri'

au 
„ . ce le 

reveneau în sprijinirea birourilor or
ganizațiilor de bază pentru buna 
pregătire a adunărilor generale de 
dare de seamă In mod cu totul 
inexplicabil, tovarășii de la munici
piu „nu și-au făcut timp" să ajute 
birourile organizațiilor de bază pen
tru a imprima, în primul rînd, dă
rilor de seamă un conținut pe mă
sura sarcinilor ce stau în fața colec
tivelor de muncă. Cît despre parti
ciparea directă la desfășurarea adu
nărilor generale, în majoritatea cazu
rilor această răspundere a fost în
credințată unor tovarăși din cadrul 
unităților respective, care, uneori, nu 
au avut posibilitatea să abordeze cu 
suficient spirit critic neajunsurile 
existente.

S-ar putea obiecta că cele rela
tate despre adunările generale de la 
uzina de vagoane se referă la ca
zuri singulare. Faptele demonstrează 
contrariul. La adunarea comuniști
lor din organizația de bază energo- 
montaj din cadrul Sistemului ener
getic și de navigație Porțile de Fier 
a participat, tovarășul Dumitru Tu-

, dose, secretar al Comitetului muni- 
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cipal de partid Turnu-Severin, care 
s-a arătat foarte nemulțumit de fe
lul în care au fost întocmite darea de 
seamă și planul de măsuri (o dare 
de seamă „tehnicistă", sumară etc). 
Ascultînd însă aceste critici, juste, de 
altfel, ale secretarului comitetului 
municipal de partid, îți pui, pe bună 
dreptate, întrebarea : oare de ce se
cretarul comitetului municipal a aș
teptat adunarea generală tocmai ca 
să formuleze aceste observații cri
tice ?

— Nu eram planificat să vin la a- 
ceastă adunare, ne explică tovară
șul Tudose. Dar pentru că tot mă 
aflam în întreprindere ca să semnez 
niște documente la comitetul de par
ted pe sistem, am hotărît să parti- 

s cip și la adunare.
Comentariile sînt de prisos. De la 

comitetul județean de partid am 
aflat că acest procedeu e aproape 
curent. Chiar unii membri ai comi
tetului județean au ajuns la conclu
zia că adunările pentru dări de 
seamă la o mare parte din organi
zațiile de bază din municipiul Turnu- 
Severin au un caracter formal și. in 
consecință, au hotărît să se amîne 
data ținerii lor. Aceasta, cu scopul 
de a ajuta organizațiile de bază să 
îmbunătățească conținutul materiale
lor, ca desfășurarea adunărilor ge
nerale să-și atingă scopul propus. 
Firește, acest ajutor va remedia 
multe din defecțiunile la care m-am 
referit, va sprijini organizațiile de 
partid ca să imprime adunărilor ge
nerale de dare de seamă acel carac
ter de lucru, de instrumente efi
ciente pentru perfecționarea întregii 
activități,, în scopul creșterii rolului 
lor conducător în viața colectivului. 
Nu putem însă să nu ne exprimăm 
dezacordul față de stilul de muncă 
folosit pînă în prezent, față de a- 
ceastă practică a ajutorului de ultim 
moment, potrivit căreia prezența în
drumării organizațiilor de bază se 
face simțită abia după ivirea neajun
surilor. Socotim de aceea că e de 
datoria Comitetului județean de 
partid Mehedinți să acționeze neîn
târziat pentru transferarea centrului 
de greutate a muncii de îndrumare 
și control în organizațiile de bază, 
în mijlocul comuniștilor. Fără îndo
ială că perfecționarea activității de 
îndrumare se va reflecta pozitiv in 
însăși perfecționarea muncii organi
zațiilor de bază, în creșterea eficien
ței eforturilor lor pentru mobilizarea 
întregului colectiv Ia înfăptuirea 
sarcinilor politice și economice.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

ÎNCURCA LUME 
LA GHIȘEU

S-A REAPRINS
LUMINA-N SAT

Complici 
fără voie

Două controale inopinate, 
cent efectuate la Bacău și 
hui Silvaniei de către inspectori 
ai Uniunii naționale a coopera
tivelor meșteșugărești, s-au sol
dat cu rezultate surprinzătoare; 
La zece din cele douăsprezece 
unități verificate s-au descope
rit 22 de comenzi neînregistrate 
(deci pentru care nu se emise- 
seră bonuri de comandă) în va
loare de mii de lei. Un semn de 
întrebare asupra corectitudinii 
unor meseriași și, în același 
timp, o notă proastă pentru ce
tățenii, complici fără să-și dea 
seama, la aceste ilegalități. Pen
tru că cei ce nu solicită bonuri 
de comandă creează indivizilor 
incorecți posibilități de venituri 
ilicite, frustrînd astfel organiza
ția cooperatistă. De aceea, rîn- 
durile de față se adresează, în 
primul rînd, omului de pe stra
dă. cetățeanului.

Ocolul silvic Băile Hercu- 
lane înregistrează, in ultima 
vreme, o neașteptată avalanșă 
de urși. După aprecierile tehni
cienilor ocolului, numărul ur
șilor se ridică la peste o sută. 
Ei au început să atace și gos
podăriile localnicilor. Astfel, în 
satul Pecenișca au distrus o li
vadă, culcînd la pămint... 46 de 
pruni; în satul Cornereva au 
sfișiat 2 cai și 3 capre, aparți- 
nînd cetățeanulu Ștefan Gher- 
ghinescu. De asemenea, s-au 
semnalat cazuri in care urșii au 
atacat porcii mistreți, prezenți 
și ei în această zonă. Deși pro
mite într-una organizarea unei 
vînători, filiala de vinătoare n-a 
luat pînă acum nici o măsură. 
Cu alte cuvinte, ne vind... 
na ursului din pădure !

Diogene

bla-

la Bîldana
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O datorie de cinste fața de întreaga societate

Semnalam în urmă cu un 
faptul că, deși rețeaua electrică 
trece doar la doi pași, stația 
C.F R. Bîldana (Ilfov) continuă 
să rămînă în întuneric. „Scurt
circuitată", se pare, de critică, 
întreprinderea electrică de cons
trucții a căilor ferate a început 
lucrările, aprinzînd o... rază de, 
speranță în inimile celor de la 
gară. N-a fost însă decît un foc 
de paie. Prin trimestrul doi al a- 
nului acesta, lucrările au fost 
sistate — și sistate au rămas. 
Oare așa de repede se „sting" 
semnalele criticii la întreprinde
rea cu pricina ? în cazul aces
ta, ce-i de făcut ? Mai băgăm 
o dată „în priză". Vedeți, cumva, 
altă alternativă ?

I
I
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i
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cumpărare. Prin aportul la aprovi
zionarea populației și a industriei, 
țărănimea se achită de îndatoririle 
sale, răspunde ajutorului puternic 
ce-i este acordat de stat, rambursea
ză societății investițiile sociale și ma
teriale de care beneficiază satul so
cialist. Valorificînd acest sprijin prin 
munca lor harnică, țăranii coopera
tori au dobîndit an de an recolte tot 
mai bogate, care au dus implicit la 
întărirea economico-organizatorică a 
cooperativelor de producție. De ace
ea. este datoria organizațiilor de 
partid din cooperativele agricole de 
producție să situeze îndeplinirea e- 
xcmplară a obligațiilor către stat în 
centrul întregii lor activități organi
zatorice și politico-educative.

Nu există și nu poate exista în a- 
ceste săptămîni alt obiectiv mai im
portant al muncii de partid la sate. 
Toate mijloacele propagandei de par
tid, ale muncii politice și cultural- 
educative să fie folosite din plin în 
vederea creării unei opinii publice 
combative care să impună respecta
rea riguroasă a contractelor ‘înche
iate, subliniind că aceasta reprezintă 
1111 numai o îndatorire juridică, le
gală, ci și o obligație mo
rală a țărănimii. Organizațiile de 
partid trebuie să reamintească argu
mentat și convingător țăranilor coo
peratori că progresele realizate în ul
timul sfert de veac în modernizarea 
agriculturii, în sporirea producției a- 
gricole, sînt indisolubil legate de în
făptuirea consecventă a politicii de 
industrializare socialistă, de schim
bare radicală a condițiilor de muncă 
ale țărănimii ca urmare a realizări
lor obținute în mecanizarea, chimiza
rea și mecanizarea agriculturii. Creș
terea de 16 ori față de 1950 a investi
țiilor pentru agricultură, la care se 
adaugă creditele de 4—5 miliarde lei 
acordate anual agriculturii coopera
tiste ; cele aproape 147 000 tractoare, 
semănători .mecanice, combine și alte 
mașini agricole care deservesc coo
perativele agricole de producție; 
executarea în cooperative a unor lu
crări de irigații în suprafață de 350 
mii hectare, în mare parte cu.fonduri 
și sprijin tehnic din partea statului t 
cei peste 10 000 specialiști, care lu
crează ca salariați de stat în coope
rativele agricole — iată numai cîteva 
ilustrări concrete ale sprijinului mul 
tilateral pe care statul socialist îl a- 
cordă țărănimii cooperatiste. Ima
ginea luminoasă a satului socialist 
este oglindită de cele 1 100 000 case 
noi construite în ultimii ani, de exis
tența a 9 200 sate electrificate, de 
faptul că nu există comună în care 
să nu funcționeze cel puțin o școa
lă de cultură generală, de larga 
dezvoltare a rețelei unităților sa
nitare la sate. îmbunătățirea 
c'ontinuă a condițiilor de confort și 
civilizație, de aprovizionare și de
servire la sate, amploarea lucrărilor 
gospodărești-edilitare reflectă, la 
rîndul lor, sprijinul permanent pe 
care statul socialist îl acordă țărăni
mii cooperatiste. Toate aceste reali
tăți de. necontestat trebuie folosite de 
organizațiile de partid ca argumente 
convingătoare spre a cultiva în rîn- 
durile maselor țărănimii cooperatiste 
o înaltă conștiință civică, sentimentul 
responsabilității, al datoriei patrio
tice de a-și aduce contribuția efec
tivă, pe măsura forței ei economice 
sporite, la progresul societății, la 
bunăstarea întregului popor

Organizațiile de partid de la sate 
trebuie să militeze ca fiecare coope
rativă agricolă de producție, parale)

cu îndeplinirea integrală a obligații
lor contractuale, să-și reevalueze cu 
spirit de răspundere resursele 
și posibilitățile, găsind modalitățile 
de a livra statului, suplimentar, can
tități sporite de porumb, cartofi, 
carne, fasole, etc. : să desfășoare, tot
odată, o intensă muncă de convin
gere în rîndul țăranilor cooperatori 
pentru ca aceștia să vindă statului o 
parte din produsele obținute ca re
tribuție la ziua-muncă și de pe lotul 
personal. Un rol important în acest 
sens revine exemplului direct al 
comuniștilor, chemați să fie în pri
mele rînduri ale acțiunii pentru 
stricta respectare a obligațiilor con
tractuale.

Comuniștii din cooperativele agri
cole de producție ‘ ~ "
ca propagandiști înflăcărați pentru 
înfăptuirea liniei politice a partidu
lui, a sarcinilor trasate de partid, să 
explice țăranilor cooperatori că a- 
portul lor la aprovizionarea popu
lației și a industriei constituie răs
punsul firesc la sprijinul multilateral 
pe care îl primesc din partea statu
lui. Viața arată că forța de mobili
zare a muncii politico-educative a 
organizațiilor de partid de la sate 
este cu atît mai mare cu cît cuvîntul 
comuniștilor este întărit prin exerrf- 
plul personal în respectarea obliga
țiilor asumate prin contract.

Răspunderi deosebite revin în a- 
ceastă privință președinților coope
rativelor agricole de producție, care, 
ca exponenți înaintați ai colectivelor 
de țărani cooperatori, sînt datori să 
militeze fără preget pentru ca în
treaga unitate agricolă socialistă, fie
care cooperator să dovedească o înal
tă conștiință în îndeplinirea sarcini
lor ce le revin în asigurarea' fondului 
central al statului. Membrii de partid 
de la sate nu se pot împăca și nu 
pot admite ca unii președinți de 
cooperative agricole să manifeste 
lipsă de răspundere în ce privește 
stricta respectare a prevederilor 
contractuale, șă neglijeze îndepli
nirea acestora sau să le considere ca 
o chestiune secundară, punînd pe pri
mul plan diverse interese înguste 
sau acceptînd „explicațiile" și „justi
ficările" unor oameni cu mentalități 
înapoiate, transformindu-se astfel, in 
oploșitori ai elementelor speculative. 
Asemenea 
intereselor 
tății cît și 
rativel și 
cît reduc 
economico-organizatorică ale coope
rativei, știrbesc posibilitățile statului 
de a le acorda, an de an, un Sprijin 
sporit Pentru fiecare președinte de 
cooperativă agricolă de producție sau 
membru al consiliului de conducere 
trebuie să fie absolut clar că nimeni 
și nimic nu le dă dreptul să încalce 
hotărirea prin care adunarea gene
rală. forul suprem al cooperativei 
agricole — a aprobat prevederile 
contractelor de livrare la fondul cen
tral al statului, hotărîre care are pu
tere de lege atît față de stat, cît Ș> 
pentru fiecare cooperator, indiferent 
de funcția sa.

Așa cum este știut, la sate lu
crează un mare număr de ingineri 
agronomi și zootehniști care, salari
zați fiind de stat. acordă sprijin 
cooperativelor de producție. Ca re
prezentanți ai statului socialist la 
sate specialiștii din cooperativele a- 
gricole sînt chemați să acorde tot 
sprijinul explicării în rîndul țărăni
mii a sensului maior al îndeplinirii 
obligațiilor contractuale, al livrării 
către stat a unor cantități supli
mentare de produse agricole. Trebuie

combătută cu hotărîre mentalitatea 
acelor ingineri și tehnicieni agronomi 
care consideră că misiunea lor s-a 
încheiat o dată cu strîngerea recol
tei, care se declară satisfăcuți doar 
de cifrele de producție realizate pe 
ogoare, în livezi sau grădini, fără să 
înțeleagă că rezultatul fina) al tutu
ror eforturilor din campania agri
colă este felul în care producția ob
ținută contribuie la aprovizionarea 
întregii populații, la furnizarea de 
materii prime industriei.

Consiliile populare, uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole de 
producție trebuie să acționeze în a- 
ceste săptămîni ca principalul factor 
organizator și coordonator al tuturor 
eforturilor consacrate îndeplinirii in
tegrale a contractelor de către fie
care unitate agricolă, să folosească 
întregul lor aparat de îndrumar,e 
pentru desfășurarea unei bogate 
munci educative la sate. In același 
timp, sînt necesare măsuri care să 
pună capăt oricăror tendințe de a va
lorifica produse agricole la supra- 
preț pe piața neorganizată, știut fiind 
că asemenea tendințe au un efect 
negativ asupra nivelului de trai al 
populației.

Comitetele județene de partid, că
rora le revine sarcina conducerii 
directe, concrete a întregului com
plex de activități din campania a- 
gricolă de toamnă, au datoria să 
pună în valoare toată capacitatea 
lor politică și organizatorică, bogata 
experiență acumulată, să utilizeze 
din plin marea varietate a mijloa
celor muncii politico-educative pen
tru a mobiliza masele de țărani

operatori să-și îndeplinească inte
gral obligațiile ce le revin prin con
tractele, încheiate, să livreze statului 
cantități suplimentare de produse 
agricole Mai mult decît oricînd; tre
buie clar înțeles pretutindeni că 
munca de partid nu constituie un 
scop în sine, nu se măsoară în func
ție de calitatea sau numărul infor
mărilor, rapoartelor, ședințelor, ci în 
rezultatele practice obținute în în
făptuirea -politicii partidului. In a- 
ceste săptămîni criteriul esențial de 
apreciere a muncii de partid la sate 
constă. în capacitatea acesteia de a 
convinge țărănimea cooperatistă să-și 
îndeplinească îndatoririle ce-i revin 
în constituirea fondului central de 
produse agro-alimentare, modul con
cret, cantitativ și calitativ în care 
fiecare cooperativă agricolă de pro
ducție, fiecare țăran cooperator con
tribuie la realizarea acestei înalte 
îndatoriri sociale.

Avem o toamnă bogată, o produc
ție agricolă bună, există toate posi
bilitățile ea acestea să se reflecte ne
mijlocit. în constituirea unui puternic 
fond central de produse agro-ali
mentare. Partidul, clasa muncitoare, 
întregul popor sînt încredințate 
că harnica noastră țărănime co
operatistă, conștientă de misiunea 
pe care o are în cadrul alian
ței muncitorești-țărănești., își va în
deplini cu cinste îndatoririle patrio
tice și sociale și, 'prin încheierea cu 
succes a campaniei agricole de 
toamnă, prin realizarea integrală și 
suplimentarea prevederilor contrac
tuale, își va spori aportul la prospe
ritatea României socialiste.

(Urmare din pag. I)

tendințe dăunează atît 
generale ale socie- 

înseși intereselor coope- 
cooperatorilor, întru- 
resursele de întărire

fabricate pentru viitoarele 
blocuri... Acesta este peisa
jul actual, divers și dina
mic, al noii Orșove Un 
oraș care trăiește din plin 
Noua lui condiție se și face 
simțită. întreprinderile in
dustriale, o dată cu stră
mutarea, au cunoscut rod
nice metamorfoze. Pentru 
că tot au trebuit să fie re
construite, pentru că tot a 
trebuit luat totul de la în
ceput, ele au fost concepute 
ca unități moderne. S-au 
născut, de fapt, întreprin
deri noi, de o cu totul altă 
factură decît cele care au 
„rămas" în Orșova veche.

Iată, undeva pe un pla
tou. în spatele orașului, 
poate fi admirată silueta 
țesătoriei „Cazanele". Zi
durile ei stnt încă de cu
loarea cărămizilor și a be
tonului dar ne lasă să în
trevedem culorile și suple
țea arhitectonică a ceea ce 
va fi peste cîtva timp. De 
cîteva luni, fabrica a și în
ceput să producă Am pă
truns' în sălile ei mari în
tr-o singură asemenea sală 
funcționează trei sute de 
războaie .moderne, nou- 
nouțe Lumina fluorescentă 
aruncă deasupra valurilor 
de pînză ape strălucitoare 
O boare de aer condiționat 
aduce în imensa hală mi
resme de pădure Fete în 
alb și albastru treo de la

un război la altul, suprave- 
ghindu-le Au un aer de
gajat și, desigur, trăiesc un 
alt sentiment al muncii de
cît între zidurile arhaicei 
țesătorii pe care au lăsat-o 
în orașul vechi. Țesătoria 
aceea, adăpostită într-o 
clădire întunecoasă, avea 
ceva peste 200 de războaie 
demodate. Noua fabrică

La 2 octombrie a.c., părinții 
mei, din Vărădia de Mureș, ju
dețul Arad, mi-au trimis prin 
poștă un colet ; in aceeași zi 
m-au anunțat, printr-o scrisoa
re, de expedierea lui. Scrisoarea 
mi-a parvenit a doua zi, dar nu 
și avizul 'de sosirea coletului. 
M-am dus de două ori la oficiul 
poștal nr. 1 Cluj, să mă intere
sez de colet, dar funcționarele 
de la ghișeu mi-au spus, în cele 
din urmă, că reclamația asupra 
coletului o poate face numai ex
peditorul. Le-am rugat, totuși, 
politicos, să vadă ce e cu cole
tul. Dar ele au refuzat catego
ric și m-au tratat cu o desăvîr- 
șită reavoință, trimițîndu-mă de 
colo-colo. Am scris atunci pă
rinților, care au reclamat co
letul prin poșta din Vărădia. 
Poșta din Cluj a răspuns că... 
am fost avizat la 3 octombrie 
și reavizat la 9 octombrie, dar 
eu nu m-am prezentat să ridic 
coletul 1 Cîte afirmații, atîtea 
neadevăruri. După toate acestea, 
am fost anunțat. într-adevăr, să 
ridic coletul, dar nu mi l-au 
dat. decît după achitarea unei 
amenzi pentru întîrzierea ridi
cării lui 1 La ghișeu mai erau 
și alți cetățeni care pățiseră la 
fel ca mine. De unde rezultă că 
salariatele oficiului respectiv 
procedează așa cu toți cetățenii. 
Le-a investit oare cineva cu o 
astfel de putere discreționară ?

Din cauza neglijenței unor 
salariați ai centrului de rețele 
electrice Babadag, care nu s-au 
îngrijit de remedierea deranja
mentelor apărute în rețeaua de 
iluminat public din satul Enisa- 
la (Tulcea), șoselele acestei lo
calități au fost lipsite de lumi
nă electrică o anumită perioadă 
din acest an. Sesizată de redac
ție asupra acestei stări de lu
cruri, conducerea întreprinderii 
de rețele electrice Constanța 
ne-a informat că a dispus lua
rea măsurilor necesare pentru 
repunerea în funcțiune a ilumi
natului public din acest sat; 
salariații vinovați de această 
neglijență au fost sancționați.

LUNG ÎI 
PÎN'LA

DRUMUL 
ȘCOALA

Pentru a se veni în sprijinul 
tinerilor constructori de pe șan
tierele hidrocentralei de pe Lo
tru care vor să-și continue stu
diile, anul trecut a luat ființă la 
Voineasa un liceu seral</Școala 
este frecventată de numeroși ti
neri constructori, de la diferi
tele loturi ale șantierului Unii 
tineri însă — cum sîntem noi, 
cei de la lotul Mănăileasa, aflat 
la o distanță de 14 km de Voi
neasa — n-avem la dispoziție 
nici un mijloc auto de deplasa
re la școală, fiind nevoiți, din 
această cauză, să parcurgem. în 
fiecare seară, această distanță 
pe jos — ceea ce este foarte 
obositor — sau să renunțăm la 
cursuri. De aceea, socotim ne
cesar să propunem conducerii 
întreprinderii să studieze posibi
litatea asigurării unor mijloace 
de transport, la ore potrivite, 
care să ne dea putința 
frecventăm cursurile serale.

NICI MĂSURI 
ȘI NICI RĂSPUNS

Școala noastră este abonată 
la o seamă de publicații coti
diene și periodice, a căror uti
litate pentru informarea corpu
lui didactic este, credem, inutil 
s-o demonstrăm. Spre regretul 
nostru, însă. în colecțiile de 
ziare și reviste ale școlii avem 
la ora actuală o seamă de go
luri. Aceasta, din simplul motiv 
că poșta nu ne aduce cu regu
laritate toate numerele din zia
rele și revistele la care avem 
abonament. Ne lipsesc, din a- 
ceastă cauză, o serie de nu
mere din „Contemporanul". 
„Gazeta învățămîntului", „Ro
mânia literară" etc. Am făcut 
reclamație la oficiul P.T T.R.- 
Butoiești, de care sîntem de
serviți, apoi la serviciul de di
fuzare a presei din cadrul di
recției județene de poștă , și te
lecomunicații, dar totul absolut 
în zadar. N-am primit, de luni 
de zile, nici măcar un răspuns 
la reclamațiile noastre, a.șa cum 
era normal și legal. De aceea 
credem că este nevoie de inter
venția M.P.T. pentru a pune lu
crurile la punct..

Coleclivul cadrelor didactica 
de la școala generală 
Grozești, județul Mehedinți

SESIZAREA A AVUT 
EFECTUL AȘTEPTAT

ÎN GARA
LA PLOIEȘTI-VEST

Am solicitat casierului stației 
C.F.R Ploiești-Vest, două bile
te clasa 1 pînă la București, 
pentru trenul personal nr. 3002 
(era în ziua de 19 octom
brie a.c.). Spre uimirea noastră 
însă, la sosirea trenului am 
constatat că acesta nu avea în 
componența sa nici un vagon de 
clasa I Din cauza aglomerației, 
a trebuit să călătorim pe culoar, 
la clasa a doua. Prin urmare, 
am plătit în plus 14 lei — di
ferența de clasă — ca să călă
torim în picioare, pe culoar. Se 
naște întrebarea firească : Oare 
casierul stației n-avea datoria 
să știe precis că trenul respec
tiv nu are în componența sa 
vagoane de clasa T ? ■ Și dacă 
avea, de ce și-a încălcat această 
elementară îndatorire?

adăpostite 
unor clădiri 
tură zveltă 
Toate instalațiile sînt noi. 
Reutilată și redimensionată, 
întreprinderea și-a triplat 
capacitatea și, bineînțeles, 
calitatea produselor sale 
(derivate ale unor mine
reuri în care e bogată zona 
Orșovei. a Toplețului și a

interiorul 
cu o arhitec- 

și atrăgătoare.

In urma unei sesizări primite (
la redacție în legătură cu capa- (
citatea insuficientă a sălii cine- i
matografului „Modern" din Rîm- ■ 1
nicu-Vîlcea, comitetul jude- S
țean pentru cultură și artă ne-a \
informat că, pentru înlătura- C
rea aglomerației ce se produce c
îndeosebi în cursul verii la a- c
cest cinematograf, s-a hotărît ?
construirea, anul viitor, a unei z
grădini de vară pe lingă actua- J
la sală de cinema. De asemenea, J
a fost îmbunătățit sistemul de S
ventilație al sălii și a fost în- s
locuit mobilierul (uzat) existent C
pînă de curînd. . C

Cei peste 400 de elevi ai șco
lii generale din Schitu Golești- 
Argeș s-au mutat în toamna a- 
ceasta într-o școală nouă. Nu
mai că meșterii de la întreprin
derea de construcții și proiec
tări Pitești, care au ridicat 
clădirea, au lăsat în urma lor 
o seamă de amintiri neplăcute;: 
instalația electrică netermina
tă in clase, mozaicul nefinisat, 
uși și ferestre defecte, geamuri 
sparte ș.a.m.d. Deși chemați de 
mai multe ori, de către condu
cerea școlii, să pună la punct 
ceea ce n-au terminat, construc
torii de la I.C.P, n-au venit nici 
pînă azi. Au plecat și... duși au 
fost ! O fi ea sănătoasă fuga — 
cum glăsuiește o zicală — dar în 
cazul de față nu se potrivește 1

mi curînd elevii. O casă 
de cultură și un cinemato
graf se află în plină con
strucție. Nu peste multă 
vreme vor fi gata spitalul 
și policlinica. Gara nouă 
din Orșova, cu aerul ei de 
hotel alpin, funcționează de 
aproape un an. Astfel, ora
șul dobîndește treptat toate 
atributele civilizației, ca-,

PROMENADA
PE STRADA 1000

este înzestrată cu 600 de 
războaie de ultimul tip, 
orînduite într-un flux de 
producție modern.

O altă unitate industrială 
a Orșovei — întreprinde
rea minieră — s-a mutat, 
de asemenea, /într-un alt 
perimetru, la cîțiva kilo
metri de Orșova nouă, pe 
Valea Cernei. spre Topleț. 
N-a fost o simplă mutare., 
întreprinderea a căpătat 
aspectul unei uzine, cu in
stalații tehnice complexe,

Herculanelor) înregistrează 
acum un salt pe măsura a- 
cestei tehnici evoluate Ur
mează să se mute în noua 
lor „reședință", și atelie
rele navale din Orșova. De 
asemenea, a intrat de cu
rînd în funcțiune o nouă 
fabrică de pîine.

Harta orașului se îmbo
gățește continuu. înregis
trează noi adrese. Fiind 
vorba de adrese, însăși 
poșta s-a mutat într-un se
diu nou. Liceul își va pri-

re-1 situează 
printre orașele 
țării.

Mi-am pus întrebarea 
dacă măcar ceva din noul 
peisaj urbanistic va aminti 
că originile Orșovei sînt 
adînc împlîntate în istoria 
acestor locuri, dacă măcar 
un oarecare amănunt va su
gera puntea de legătură în
tre cele două 
din existența 
zări omenești 
atît. de inedit.

cu cinste 
noi ale

mari etape 
acestei așe- 

cu un destin 
Deocamdată,

asaltate de numeroasele 
probleme ale genezei ur
bane, autoritățile locaie 
n-au avut încă răgazul să 
se ocupe și de astfel de de
talii. In schimb, cu totul 
întîmplător, am descoperit 
o mărturie de acest, gen.»

Intr-unui din balcoanele 
unui bloc am zărit o 
veche odaliscă, recupe
rată probabil din con
strucția cine știe cărei 
vechi clădiri din orașul 
care dispare. Era atît de 
stranie sărmana odaliscă, 
atît de stingherită părea în 
ambianța blocului modern... 
Brațele sale întinse deasu
pra capului — în zadar era 
efortul pe care i-1 impri
mase inițial sculptorul — 
nu atingeau plafonul logiei, 
iar asta dovedea într-ade
văr că prezența ei, acolo, 
nu avea decît o valoare de- 
corativ-documentară. Prin 
hazard ajunsese acolo, dar 
eu unul aș lăsa-o în locul 
și în poziția aceea, tocmai 
datorită discrepanței fla
grante cu tot restul.

Frumoasă odaliscă, aici, 
în noul oraș, nu vei atinge 
niciodată streașină casei, 
în schimb cu brațele ta le- 
albe vei sprijini cerul eu 
amintiri și vei da locuitori
lor orașului sentimentul că 
trăiesc într-o localitate cu 
o foarte veche și frumoasă 
istorld



La recoltarea porumbului

în județul Vaslui

„M i c i 
neajunsuri"

si mari
9

A j A ® ®inti rzieri
In aceste zile, oamenii muncii din agricultură acordă 

o deosebită atenție strîngerii întregii recolte de po
rumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, îngrijindu-se 
ca nimic să nu rămină pe cîmp, nimic să nu șe iro
sească. Această preocupare se evidențiază si în județul 
Vaslui, unde în ultimul timp au fost luate măsuri în 
vederea folosirii mijloacelor tehnice și de transport, 
pentru mobilizarea cooperatorilor și a lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de stat în vederea grăbirii lu
crărilor de sezon. Evident, recoltatul porumbului a 
fost intensificat mai ales după ce mijloacele mecanice 
și forța de muncă au fost eliberate de la însămînțări. 
Rezultatele obținute nu au darul să mulțumească și z 
iată de ce. Pînă în seara zilei de 27 octombrie, din cele 
80 500' hectare cultivate cu porumb în cooperativele agri
cole se recoltase doar 61 775 hectare, depănușatul s-a 
făcut doar pe 60 300 hectare, iar livrările în contul obli
gațiilor către stat s-au realizat numai în proporție de 
27 la sută.

Se pune întrebarea : oare în județul Vaslui nu sînț 
forțe capabile să asigure strînsul porumbului la timp și 
grăbirea livrărilor către stat a obligațiilor contractuale ? 
Răspunsul poate fi formulat fără echivoc. In județ sînt 
forțe suficiente — brațe de muncă, mijloace de transport 
mecanice puse la dispoziția cooperativelor, precum și 
mijloace mecanice și atelaje proprietate obștească, 
, Se perpetuează în schimb un fenomen . căruia _ orga
nele județene nu au găsit încă posibilitatea practică de 
ă-i anihila efectul dăunător : se irosesc, .aproape pre
tutindeni. mult tjmp: '<;șț- -\fprțe. La magaziile coo
perativei agricole Urițești 20 de _ atelaje _ aștep
tau să fie descărcate de ■ știuleți. Alături, că
ruțașii și cițiva cooperatori din brigăzile de cîmp aștep
tau și ei. Se putea organiza descărcarea . rapidă a po7 
-rumbului, dar din cei trei brigadieri ale căror brigăzi 
aduseseră porumbul la magazii numai unul era de față, 
Gheorghe Tămășanu. Dar nici el nu era preocupat de 
porumb, ci își transporta acasă griul cuvenit pentru 
zilele-m'uncă. în același timp, la sediul unității, conta
bilul șef Ion Burghelea se lăuda că lucrează 50 de ate
laje. Lucrau, este adevărat Dar unde ? Prin sat, pe la 
porțile oamenilor, stăteau multe atelaje pe care le cre
dea la lucru. întîrziind recoltatul, cooperativa agricola 
Unțești nu a livrat din obligațiile către stat decît 12 tone 
de porumb din 220 prevăzute.

Intr-o cooperativă agricolă vecină și anume la Bogdă- 
nești ni se dădeau asigurări cum că cele două autoca
mioane și remorca lucrau din plm la transportul po
rumbului la baza de recepție. La numai cîteva minute 
se putea face constatarea că afirmația nu corespunde 
realității. Șoferul Gheorghe Popa, ajutorul său Gheorghe 
Guzgal și unul din încărcători stăteau lîngă camion, în 
mijlocul'satului. Ne-au spus că fac numai un transport 
pe zi, în loc de 2-3 posibile, din mai multe motive. La 
încărcat, din cauză că sînt oameni puțini, pierd cîte 
două ore și jumătate ; în baza de recepție Banca, da
torită aceluiași motiv, se pierd cîte 3-4 ore. La pătule 
sînt scări rupte, lipsesc coșuri cu care să se poată ur
ca știuleții la o înălțime apreciabilă. Aceste așa-zise 
mici neajunsuri care duc, în ultimă instanță, la întîr- 
zierea lucrărilor sînt cunoscute de consiliul de condu
cere, de țeprezentanții organelor agricole care trec pe 
aici. Măsuri in vederea înlăturării lor nu se iau. Și 
așa lipsurile se perpetuează, continuă să se lucreze, cu 
randament scăzut.

Neajunsuri în ce privește folosirea mijloacelor de 
transport există și Ia cooperativa agricolă Zorleni. Un 
șir de atelaje și un grup numeros de cooperatori stă
teau în preajma basculei. Așteptau să intre^ la rînd la 
descărcat. Concomitent, dintr-un car un tînăr azvîrlea, 
știulete cu știulete, sus în pătul, iar un altul descărca un 
car, luînd cîte doi-trei știuleți. Dacă toți oamenii care 
se aflau de față ar fi muncit organizat la descărcat, tre
burile puteau merge „ca pe roate" și într-o oră-două 
toate atelajele puteau să pornească din nou către cîmp.

La cooperativa agricolă Popeni, pentru unii care au 
lucrat la transportat porumb din cîmp, ziua de lucru 
s-a terminat la amiază, iar pentru alții la orele 15. 
Două autocamioane care trebuiau să ducă porumb în 
bază staționau fiindcă nu erau oameni la încărcat. La 
basculă 6 atelaje așteptau sosirea cantaragiului care 
„trăsese o fugă pînă acasă". Și exemplele care demons
trează risipa de timp și forță de muncă pot continua. 
Amintim doar că la cooperativa agricolă „Alexandru 
Vlahuță" un autocamion din amiază și pînă seara nu 
se știa unde anume fusese și cu ce se îndeletnicise 
șoferul. Tot acolo, atelajele porniseră la cîmp abia pe 
la orele 9, întrucîț rămăsese neeîntărite de seara. Să 
mai fie oare de mirare de ce, pînă sîmbătă, această 
cooperativă agricolă nu livrase în baza de recepție nici 
un bob de porumb din cele 100 tone cît era prevă
zut în contract ?

Desigur, în județul Vaslui sînt și cooperative £gri- 
cole care au recoltat și înmagazinat întreaga cantitate 
de porumb cultivat, care și-au onorat în întregime con
tractele. Acum unele dintre acestea livrează porumb 
peste prevederile contractuale. în loc insă ca organele 
județene să studieze atent experiența unităților respec
tive și să procedeze la generalizarea ei in toate^ cele
lalte cooperative, se mulțumesc să reducă, în bună mă
sură, munca la ședințe în care se urmărește impulsio
narea prin vorbe a lucrărilor. In umbra ședințelor se 
mai creează impresia că organele agricole județene cît 
și conducerile cooperativelor ar munci foarte mult. Con
siderăm îfi consecință că este firesc și imperios necesar 
ca atît tovarășii din cadrul organelor județene de spe
cialitate, cît și cei de la nivelul comunelor și coope
rativelor agricole să înțeleagă că nu în ședințe se re
zolvă problemele majore ale actualului sezon, ci pe 
teren unde se simte nevoia de măsuri eficiente în ve
derea organizării muncii, măsuri care să evite irosirea 
timpului și a forțelor existente. Este o îndatorire pri
mordială a organelor agricole, a conducerilor cooperati
velor, a inginerilor și celorlalte cadre de specialiști 
din agricultură de a asigura buna organizare a mun
cii in vederea executării la timp a tuturor lucrărilor 
agricole care, așa cum s-a văzut, sînt destul de întîr- 
ziate.

Constantin SLAVIC
redacția ziarului „Vremea Noua" Vaslui

O veche și prețioasă tradiție, con
dițiile naturale favorabile, investi
țiile masive efectuate în cooperati
vele agricole ale județului Arad con
stituie tot atîtea premise pentru dez
voltarea zootehniei. Ca rezultat al 
cheltuielilor de multe zeci de mili
oane de lei provenite din fonduri 
proprii și din credite pentru cumpă
rări de animale, a creșterii produși- 
lor proveniți din prăsilă proprie, 
efectivele au crescut an de an. 
Multe cooperative, agricole, ca 
cele din Sîntana, Șimand, Peci- 
ca, Nădlag și altele oferă exem
ple demne de urmat în organizarea 
fermelor, a producției de furaje, în 
aplicarea metodelor științifice de ali
mentație, selecție etc. Cu justificată 
mîndrie tov. Tlie Cioarsă, președin
tele cooperativei agricole „Victoria" 
din Nădlag și ing. zootehnist An- 
toniu Țăranu, ne relatează că anul 
acesta zootehnia va aduna în casa 
cooperativei și în buzunarele coope
ratorilor 5,5 milioane lei, cu o jumă
tate de milion mai mult față de plan.

Această cooperativă contribuie la 
aprovizionarea populației cu un mi
lion litri lapte (100 
plan) și 364 000 kg 
carne, pe lîngă li
vrările suplimen
tare de 500 tone 
porumb și 180 tone 
grîu.

în ziua cînd am 
vizitat cooperativa 
avea Ioc un eve
niment obișnuit în 
rîndul îngrijitorilor 
de animale ; orga
nizația de partid 
analiza modul cum 
se îndeplinesc mă
surile stabilite pen
tru dezvoltarea 
zootehniei, pen
tru realizarea și 
depășirea prevede
rilor contractuale, 
livrarea a. sute de 
animale de prăsilă 
pentru a contri
bui la mărirea și 
ameliorarea efecti
velor în alte coope
rative agricole etc.

Fără îndoială că 
în cuprinsul ju
dețului există mul
te asemenea • e- 
xemple. Pozitiv este 
și faptul că din 
inițiativa comite
tului județean de 
partid au fost for
mate colective de 
specialiști care au 
-analizat proble
mele dezvoltării 
zootehniei în peste 
130 de cooperative 
agricole. Cu acest 
prilej au fost sta
bilite planuri de 
măsuri judicioase 
menite să determi
ne un reviriment 
în această importantă ramură a a- 

, gțțiculturii. în urma repetatelor a- 
nâlize efectuate în ședințe ale se
cretariatului și biroului comitetului 
județean de partid au fost definiti
vate studii privind concentrarea pro
ducției zootehnice în complexe mari. 
Față de această amplă desfășurare 
de forțe rezultatele practice nu sînt 
pe măsura posibilităților județului. 
Pînă la începutul acestei luni pla
nul anual la vaci și juninci s-a rea
lizat în proporție de numai 87 la 
•sută, din cauza carențelor în orga
nizarea reproducției și în creșterea a- 
nimalelor tinere. Calculele arată că la 
sfîrșitul anului, față de cifrele pla
nificate, efectivele vor fi mai mici 
cu circa 3 00p de vaci și juninci. Ră- 
mîneri în urmă se constată și la 
livrarea cărnii de porc, unde s-a 
realizat abia 64 la sută din planul a- 
nual, iar la ouă — 60 la sută. Care 
sînt'cauzele nerealizărilor la vaci, 
principala categorie 
la unele din cele 
produse alimentare ?

— Este ■ adevărat, 
Mihail Plopșoreanu, directorul direc
ției agricole, că tratăm problemele 
„pe felii". Creșterea efectivelor de 
animale nu este corelată cu baza fu
rajeră, cu construcția de adăposturi. 
La președinții cooperativelor care ne 
întreabă cum să echilibreze balanța 
furajeră, sîntem nevoiți să le dăm 
„un răspuns cotit", pentru că nici 
noi nu știm cum pot fi hrănite ra
țional animalele cu furaje insufi
ciente. Suprafețele destinate plante
lor de nutreț și mai ales1 producția 
la ha nu țin pasul cu creșterea efec
tivelor de animale. Se mai face risi
pă. mai sînt greșeli dar, în mare, 
acestea.reprezintă cam 10 la sută din 
totalul nerealizărilor".

De fapt acest „10 la sută", în reali
tate, atîrnă mult mai greu în balanță. 
Cooperativa „Scînteia" din Șeitin, cu 
o suprafață de 2 150 hectare de cer
noziom cu un grad ridicat de fertili
tate, a cumpărat în iarna trecută 800 
tone de coceni 
lozat, cheltuind 
de așteptat ca tn

mii litri peste

culturilor furajere, să se prevină o 
asemenea situație. Or, de la bun în
ceput s-au întocmit planuri fictive, 
în acest an s-au planificat 375 tone 
fîn față de 590 tone cîte sînt nece
sare. Pentru 800 taurine s-au pla
nificat numai 1 500 tone nutrețuri 
însilozate din care Spau asigurat o 
mie de tone. Care este valoarea unor 
asemenea planuri ?

Formalism și lipsă de 
dere se constată și în ce 
te orientarea creșterii 
lor. Pentru anul acesta 
agricolă a planificat ca, în 
tivele agricole, numărul vacilor să 
crească de la 36 500 la 42 500. Pentru 
sfîrșitul anului viitor, plănui prevede 
scăderea efectivelor la 39 500 vaci și 
juninci. Cui folosesc aceste cifre 
alambicate ? Cum se descurcă coope
rativele agricole care realizează pla
nul pe anul în curs, dacă anul vii
tor vor crește mai puține vaci ?

— Anul 1969 a fost „an de șut" — 
ne explică tov. Plopșoreanu. Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii ne-a 
dat cifrele i poate că aceasta a fost 
o gradare...

Cu ani „de șut" sau „de gra-

fectiv de 348 vaci^ cu cîte 100 
întîrziate, la o producție medie 
sibilă de 8 litri lapte pe zi, 
zultă o pierdere de 278 400 litri 
te.

Mărirea producției de carne 
lapte, prevenirea pierderilor de
male și păsări in perioada de' iarnă 
depind foarte mult de crearea unor 
condiții bune de adăpostire, de asi
gurarea microclimatului optim, de 
înlăturarea umidității excesive, a

as

zile 
po- 
re- 

lap-

răspun- 
priveș- 
bovine- 
direcția 

coopera-

gurarea mi 
înlăturarea ___ .
curenților și aerului viciat.

Acum, în prag de iarnă, în unele 
cooperative agricole se constată că o 
parte din construcțiile zootehnice nu 
sînt terminate, iar adăposturile exis
tente n-au fost reparate și amena
jate corespunzător. Din 22 de graj
duri pentru bovine prevăzute s-au 
terminat numai 7, din 30 adăposturi 
pentru porcine s-au dat în folosință 
17, iar pentru oi, în loc de 14 sai
vane au fost ridicate numai jumătate 
din ele.

împreună cu tov. Costea Mihai, 
președintele cooperativei din Șeitin 
și ing. Teodor Precupaș încercăm să 
depistăm cauzele

EXCEDENT

DEFICIT DE
FURAJE Ș

ADAPOSTUR
Cauze ale stagnării unor sectoare 

din zootehnia județului Arad
ss

tn.-'.-nuT t
dare", nu se poate rentabiliza 
zootehnia. Cerința elementară de a 
îmbina sarcinile-actuale cu- cele de 
perspectivă și a urmări îndeplinirea 
prevederilor nu poate fi ignorată. 
Doar este știut că a crește efectivele 
cu cîteva mii de vaci implică chel
tuieli de multe milioane, care trebuie 
să fructifice. Din spusele interlocuto
rilor de la direcția agricolă reiese că. 
în acest an, trebuiau să fie reformate 
peste 4 000 de vaci bâtrîne sau ne
productive. Dar pentru ca efectivele 
să nu scadă este nevoie ca reformele 
să fie înlocuite. La începutul anului 
existau în stoc 11 000 de vițele, 
scripte erau suficiente numeric, 
realitate, ci__ Z.ZZ "...----------..

care au determinat 
ca circa o sută de 
vaci și cîteva sute 
de porcine să stea 
într-o aglomerație 
de nedescris, în a- 
dăposturi ca vai de 
lume, cu exces de 
umiditate și aer vi
ciat. Fără îndoială 
vina o poartă în 
primul rînd consi
liul de conducere, 
inginerii cooperați-, 
vei care au uitat 
că vara și toamna 
sînt urmate de iar
nă. Dar prin aceas
tă cooperativă au 
trecut mulți îndru
mători ai organelor 
județene, care au 
venit, au constatat 
cite ceva prin sec
torul vegetal., au 
raportat „mai sus", 
au impulsionat lu
crările agricole și 
duși au fost.

Una din cauzele 
care frînează dez
voltarea zootehniei 
este fluctuația în
grijitorilor, lipsa de 
grijă pentru per
manentizarea și ca
lificarea lor, pen
tru crearea unor 
condiții bune de 
muncă. La coope
rativa din Șeitin 
numai în cursul a- 
nului curent s-au 
schimbat 32 de în
grijitori. Uneori se 
consideră că. din 
moment ce anima
lele tot sînt date pe 

. minai, .cuiva fluc
tuațiile nu au mare efect negativ Or. 
faptele demonstrează contrariul, 
grajdul nr 4 unde anul acesta 
s-an

de 
mai

ne

animale și 
importante

spune tov.

și nutreț însi- 
150 mii lei. Era 
acest an, favorabil

în 
......... în 
circa 4 000 din acestea a- 

tîate la vîrsta de 3—5 ani n-au .a- 
juns să dea nici viței, nici lapte. 
„Recordul" îl deți-ne un exemplar de 
la cooperativa din Grăniceri care, 
timp de 9 ani, a consumat zilnic fu
raje fără a produce nimic.

în ultimii ani, cooperativele agricole 
au cumpărat mii de vaci și juninci. 
dar cheltuielile făcute nu se soldează 

' cu cîștigul scontat, deoarece nu s-au . 
luat măsuri pentru ca de la suta de a. 
nimale matcă să se obțină cit mai 
mulți viței. Anul acesta în coopera
tiva agricolă' „Lumea Nouă" din 
Curtici planul de însămînțări artifi
ciale a fost realizat în proporție de 
79 la sută la vaci și de numai 46 
la sută la juninci. Situații de acest 
fel se întîlnesc și în alte nopera- 
tive agricole. La Micălaca numai de 
la 45,2 la sută din totalul vacilor s-au 
obținut viței. Este una din cauzele 
care determină scăderea producției 
de lapte și a veniturilor bănești.

Păgubitoare este și prelungirea pe
rioadei de la fătare și pînă la in
stalarea gestație!. Această perioadă 
care durează ir medie trei luni la 
vacile din cooperativele agricole Tu
dor Vladimirescu și Dorobanțu, 
junge lă 182 zile la cooperativa 
Curtici, 177 zile la Comlăuș și 
zile la Horia, Cît de mari sînt 
gubele, ce se produc prin aceste 
tirzieri reiese cu claritate din ana
liza situației de la Curtici. La un e-

i

Panoramă industrială pe Valea Trotușului
Foto : Gh. Vințilă

a- 
din
165
pa- 
îh-

(Urmare din pag. I)

Un spor de producție 

de peste 2miliarde iei
— realizează Combinatul de confecții și tricotaje-Bucureștî 
pe baza mecanizării și automatizării, promovării tehnologiilor 

moderne, creșterii productivității muncii —
Progresul înregistrat în 

ultimii ani de industria de 
confecții și tricotaje este 
remarcabil. Practic în a- 
ceastă perioădă s-au pus 
bazele unei industrii autoh
tone de îmbrăcăminte care 
reușește să acopere toate 
necesitățile interne de ar
ticole vestimentare, asigu- 
rînd, în același timp, canti
tăți însemnate de produse 
pentru export.

Industria de îmbrăcă
minte intră însă într-o 
nouă etapă, care urmează 
să ducă la automatizarea 
complexă a proceselor de 
confecționare. Termeni ca: 
mecanizare, chimizare, ser 
miautomatizare și automa
tizare au început să capete 
o largă circulație în rîndul 
Inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor care lucrează 
in industria de îmbrăcă
minte. Producerea îmbră
cămintei capătă un carac
ter complex. Pe lîngă sfera 
strictă de activitate a con- 
fecționerului apare și aceea 
a mecanizatorului, chimis
tului și electronistului.

Această evoluție a tehni
cii confecțiilor a condus Ia 
luarea unei măsuri pentru 
înființarea. încă în cursul 
acestui trimestru, pe lîngă 
laboratoarele existente de 
tehnologie și chimizare a 
producției de îmbrăcăminte, 
a unei grupe de proiectare 
și construcție de prototi
puri de utilaje în vederea 
mecanizării, sșmiautomati- 
zării și automatizării com- 
nlexe a nrocesului de con
fecționare.

S-a creat astfel posi
bilitatea fabricării unor

utilaje ce au dus la atin
gerea unor cote ridicate la 
productivitatea fizică, asi- 
gurîndu-se, în același timp, 
realizarea indicatorilor 
principali stabiliți pentru 
ultimul an al cincina
lului. Edificatoare sînt 
cîteva exemple din palma
resul... constructorilor de 
mașini din combinat.-Așa 
sînt bunăoară, mașinile 
pentru peliculizat polieti
lena și împrăștiat pulberi 
adezive — care oferă un 
larg cîmp de extindere a 
chimizării — mașinile pen
tru tricotat ciorapi —

a drumului par.curs de se
mifabricate cu 1 808 m. în 
acest fel s-a ajuns la creș
terea productivității fizice 
a muncii la operația do 
modelat piepții sacourilor 
bărbătești cu 47 la sută.

Pornind de la premisa câ 
în condițiile producției mo
derne unitatea de bază ® 
constituie sistemul om-ma- 
șină, elementul central 
fiind omul, am efectuat nu- 

studii de timp 
analize ale 
locului de 
ale tuturor 

materiali sau

tribuna 
experienței 

înaintate

avînd o productivitate cu 
60 la sută mai mare față 
de tipurile existente — 
mașina de produs piele ar
tificială ș.a.

Pe baza studiilor reali
zate în cadrul stațiilor-pi- 
lot și aplicate în produc
ție, și ca urmare a crește
rii gradului de mecanizare, 
se preconizează ca în anul 
1970 și respectiv în anul 
1975 să se atingă următorii 
indicatori de productivitate 
fizică (în procente) față de 
anul 1965. la cîteva sorti
mente de bază.

șină, ele 
fiind omul, 
meroase 
precum și 
organizării 
muncă și 
factorilor ______ . __
de mediu care intervin în 
procesul de muncă. în sta- 
ția-pilot s-au efectuat studii 
analitice ale fiecărui loc de 
muncă, atît ca post inde
pendent cît și în corelație 
cu celelalte locuri de mun
că din cadrul procesului de 
producție. De exemplu, 
proiectarea și executarea 
mobilierului industrial s-au 
făcut în funcție de specifi
cul fiecărei operații pe baza 
studiului analitic al mișcă
rilor efectuate de muncitori 
pentru executarea unei o- 
perații, urmărindu-se creș
terea ponderii timpului 
productiv, prin dispunerea 
semifabricatelor cît mai la 
îndemîna acestora. Execu
ția mobilierului industrial, 
precum și sistemul de am
plasare a locurilor de mun
că rezolvă în mod judicios 
și problema transportului 
interoperațional, prin folo
sirea forței gravitaționale, 
ca urmare a introducerii 
unor mijloace simple de 
transmitere a semifabrica
tului, cum sînt planurile 
înclinate.

1970 1975

La 
nu 

schimbat îngrijitorii, de la 104 
vaci s-au obținut 1 200 hl lapte. De 
la același număr de vaci, la grajdul 
nr. 2 unde s-au schimbat 6 îngriji
tori, 'producția de lapte obținută este 
mai mică cu 35 000 litri. Asemenea 
dilerențe ar merita să fie luate în 
considerare de către consiliul de con
ducere și organizația de partid din 
cooperativă

în această perioadă cina ne mai 
despart puține zile pînă la sosirea 
iernii, este necesar să se facă totul 
pentru a crea condiții normale de 
hrănire, îngrijire și adăpostire a în
tregului efectiv de animale, in toate 
cooperativele. în prezent, pe cîmp, 
există zeci de mii de tone de coceni, 
frunze și colete de sfeclă și alte re
surse de nutrețuri care trebuie 
strînse și depozitate cu grijă pentru 
a se completa baza furajeră Ținînd 
seama de faptul că multe cooperative 
agricole au balanța furajeră defici
tară se impune să fie prelungit cît 
mai mult pășunatul animalelor, să 
se organizeze prepararea și utilizarea 
nutrețurilor pe bază de rații cît mai 
judicioase astfel ca animalele să aibă 
hrana asigurată pînă la recolta anu
lui viitor.

O mare însemnătate are intensifi
carea lucrărilor de construcții, repa
rarea și reamenajarea adăposturilor, 
acordîndu-se prioritate maternităților 
de scroafe și puiernițelor pentru a 
evita, pierderile care se produc la 
purcei și pui. O dată cu terminarea 
lucrărilor in cîmp este posibil ca un 
număr mai mare de cooperatori să 
fie repartizați, la aceste lucrări în 
sprijinul echipelor de construcții care 
dispun de un număr redus de brațe 
de muncă. Numeroasele analize și 
studii întreprinse în cooperativele 
agricole din județul Arad trebuie ur
mate de măsuri practice pentru creș
terea efectivelor de animale și a pro
ducției acestora.

și așa. mai modeste, ele semnifică 
și demonstrează munca rodnică, e- 
fortul susținut al colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni din Bo
toșani, dorința acestora de a-și adu
ce o contribuție cit mai activă la 
creșterea avuției naționale. Trebuie 
remarcată experiența pozitivă a co
mitetului de direcție și a întregului 
colectiv de la Uzina de reparații-Bo- 
toșanl, care a asimilat și fabricat in 
acest an aproape 180 de diferite pie
se și utilaje pentru nevoile. agricul
turii, dintre care înainte o bună par
te se aduceau din import.

Nu s-ar putea spune, insă, că ală
turi de rezultatele pozitive în acti
vitatea comitetelor de direcție, a co
lectivelor de întreprinderi nu se 
mențin anumite deficiențe care, in 
principal, se datorează unităților 
industriale, precum și unor fac
tori din afara municipiului sau 

■ județului Comitetele de direcție nu 
pot fi scuzate nici pentru aceste de
ficiențe ; apreciem că. indiferent, de 
natura greutăților survenite, cînd e- 
xistă dorința fermă pentru depășirea 
lor; întotdeauna se pot găsi căi adec- 

, vate de lichidare.
Să ne oprim la uzinele textile 

„.Moldova" ; aici, unele ședințe ale 
comitetului de direcție au avut și au 
un caracter mai mult constatativ ; 
parte din membri sînt prezenți la 
discutarea problemelor doar prin a- 
ceea că... stau pe un scaun, la ședință. 
Nu-i de mirare că, in acest fel, o 
serie de probleme stringente nu-și 
găsesc rezolvare cu operativitate ; de 
exemplu, asigurarea tuturor locurilor

C. BORDEIANU

Cămăși pentru bărbați
Paltoane pentru bărbați 
Rochii, pentru femei ■

Etapa nouă in care am 
intrat și care trebuie să 
ducă în perioada 1971—1975 
la creșterea considerabilă 
a gradului de mecanizare 
și chimizare a execuției 
operațiilor de confecțio
nare, in vederea semiauto- 
matizării și automatizării 
procesului de confecțio
nare a unor articole, recla
mă prezența în întreprin
deri a unor cadre bine pre
gătite din punct de ve
dere tehnic și economio 
care să asigure nivelul 
înalt de organizare cerut' 
de introducerea noilor pro
cese și procedee tehnolo
gice. Aici vreau să mențio
nez ajutorul efectiv, deose- / 
bit de substanțial pe care 
l-am primit din partea 
Centrului de perfecționare 
a cadrelor ce funcționează 
pe lîngă Ministerul Muncii 
— CEPF.CA. Prin pregătirea 
ce o dă unor cadre de spe
cialiști recrutați din pro
ducție. din diverse domenii 
de activitate și cu diferite 
funcții, contribuie în mod 
direct la acțiunea de per
fecționare a conducerii și 
organizării combinatului 
nostru, la valorificarea de 
noi rezerve de creștere a 
productivității muncii.

Specialiștii din cadru! 
combinatului, pregătiți la 
CEPECA, în domeniul stu
diului metodelor, analizei 
și măsurării munciit și-au 
însușit noi cunoștințe pri
vind organizarea superioa
ră a producției și a muncii.

Iată cîteva rezultate con
crete ale fructificării inte
ligenței specialiștilor în 
scopul dinamizării produc
tivității muncii.
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Introducerea mașinilor 
semiautomate în procesul 
de tratare higrotermică a 
pus noi probleme organiza
torilor producției, în ceea 
ce privește deservirea uti
lajelor, în vederea asigură
rii folosirii lor raționale, 
în condițiile realizării unei 
producții calitativ supe
rioare. Modelarea piepților 
sacourilor bărbătești se 
execută pe presinguri se
miautomate, cu reglarea 
automată a parametrilor 
tehnologici : temperatură, 
presiune, durata ciclurilor 
de aburire; presare și ră
cire, muncitorului revenin- 
du-i sarcina de așezare a 
semifabricatului, de punere 
în funcțiune a mașinii și de 
degajare a semifabricatului, 
după presare. Această ope
rație se execută pe două 
mașini, de către doi mun
citori.

în urma studiului efec
tuat, pe baza analizei criti
ce a metodei de lucru fo
losite. a reieșit că muncito
rul utilizează numai 65—78 
la sută din timpul total de 
lucru, iar fluxul semifabri
catelor prezintă încruci
șări Ca atare, se obținea 
un randament scăzut în u- 
tilizarea timpului de lucru. 
Noua metodă elaborată pe 
baza decalării în timp a 
ciclurilor de funcționare a 
celor două prese indică no- 
sibilitatea deservirii ambe
lor prese de către un singur 
muncitor, cu un grad de 
utilizare a timpului de lu
cru de 100 la sută. Acest 
lucru este posibil prin re
ducerea în decursul celor 
8 ore de lucru a 1 776 ac
țiuni și 2 337 așteptări ca și

Și acum, efectul final. 
Prin aplicarea acestor mă
suri și adîncirea în conti
nuare a investigațiilor pen
tru descoperirea de noi re
zerve de creștere a produc
tivității muncii, se va asi
gura realizarea volumului 
de producție preconizat pe 
combinat pentru anul 1970. 
Este vorba de un spor su
plimentar de circa 2 301 600 
mii lei în anii 1966—1970, 
față de angajamentul de 
1 932 700 mii lei, luat în ra
port cu planul cincinal ini
țial.

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, rosti
te cu ocazia sărbătoririi ce
lei de-a XX-a aniversări a 
„Fabricii de confecții și 
tricotaje“-București, ne 
sînt proaspete în memoria 
tuturor : „Este de înțeles, 
tovarăși, arăta secretarul 
general al partidului, că 
oamenii vor îmbrăcăminte 
mai burtă, că femeile vor 
să se îmbrace mai frumos, 
este aceasta o dorință fi
rească și toată lumea știe 
cît este de plăcut să fii 
bine îmbrăcat și hrănit, să 
duci o viață civilizată. De 
aceea trebuie să facem to
tul pentru a da o produc
ție care, prin calitățile sale, 
să bucure și să înfrumuse
țeze viața oamenilor mun
cii, constructori ai social’s- 
mului" Ne facem o îndato
rire supremă transformînd 
aceste valoroase indicații 
în obiective primordiale ale 
activității curente și do 
perspectivă a tuturor colec
tivelor de întreprindere din 
combinatul nostru.

Iosif STEINBACH 
directorul general 
al Combinatului 
de confecții și tricotaje 
București
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de muncă cu asistența tehnică com
petentă. Comuniștii au criticat nu o 
dată comitetul de direcție și servi
ciul mecanic șef pentru întîrzierea 
unor lucrări de extindere a mecani
zării și automatizării proceselor teh
nologice, pentru faptul că specialiștii 
uzinei nu s-au preocupat insistent de 
calitatea produselor realizate în sec
ția preparație — cauză care a gene-

ideile sau propunerile venite de jos, 
din unitățile productive în subordi
ne Or, a trecut aproape un an pînă 
cînd, în fine, Ministerul Industriei 
Ușoare și-a însușit o propunere re
feritoare la redistribuirea și ream- 
plasarea unor utilaje, în scopul ra
ționalizării și utilizării judicioase a 
spațiilor de producție de la uzinele 
textile „Moldova" Botoșani. De ase-

îndeplinirea integrală 
a planohi

rat refuzul unor țesături de către be
neficiari.

La apariția unor astfel de situații 
neplăcute și-a adus contribuția și ca
litatea inițială nesatisfăcâtoare a 
materiei prime, celofibra, pe care o 
livrează unități ale industriei chi
mice. Cu toate intervențiile făcute 
in repetate rînduri, furnizorul de la 
Brăila și forul său de resort n-au 
pus capăt acestei situații. Așa că, 
vor nu vor. cei de la „Moldova" sînt 
obligați să prelucreze o materie pri
mă de slabă calitate.

Se discută mult despre necesitatea 
creșterii receptivității ministerelor la

menea, comitetul de direcție de aici 
mai pretinde că organul de resort să 
se consulte cu specialiștii uzinei, cînd 
se iau hotârîri care privesc colecti
vul ei. Un exemplu. La stabilirea 
sarcinilor de producție pe anul 1970, 
forul de resort din minister a fixat 
un procent de reducere a prețului de 
cost, fără să țină seama de părerea 
comitetului de direcție. Specialiștii 
ministerului au uitat, probabil, că la 
Conferința Națională a partidului, 
din 1967, s-a subliniat „...principiul 
fundamental al planificării economiei 
naționale va fi elaborarea planului 
de jos în sus. îmbinarea strînsă a

studiilor și propunerilor unităților e- 
conomice cu acelea ale organelor 
centrale de conducere care au viziu
nea de ansamblu a economiei". A 
fost nevoie ca organele de partid din 
județ să ceară forului de resort să-și 
trimită reprezentanții la fața locu
lui, în uzină Tn urma studierii si
tuației concrete, s-a întocmit un plan 
care corespunde atît punctului de 
vedere al ministerului cît și posibi
lităților certe ale întreprinderii.

In practica unor comitete de direc
ție mai stăruie o veche meteahnă. 
Uind îndeplinirea planului trimes
trial, semestrial sau anual este pe 
„muche", se găsesc de urgență niște 
greutăți... obiective, pe baza cărora 
ministerele sînt solicitate să aprobe 
reducerea sarcinilor de plan, său 
modificarea structurii producției, în 
sensul înlocuirii unor sortimente cu 
altele, mai ușor de obținut. Așa s-au 
petrecut lucrurile la uzinele textile 
„Moldova", fabrica de confecții și la 
„Industria laptelui“-Botoșani. Cum 
să nu-și permită comitetele de direc, 
ție să procedeze astfel «dacă exem
plul îl iau chiar de la unele foruri de 
resort ? Nici n-am intrat în 1970 și 
lată că, în lista de sortimente sta
bilită pentru producția anului viitor 
la Uzina de reparații — Botoșani au 
apărut deja modificări. De astă dată, 
impuse de Trustul uzinelor de repa
rații.

Desigur, asemenea procedee trebuie 
înlăturate ori de cîte ori apar, pen
tru ca colectivele întreprinderilor să 
fie mobilizate și să participe din plin 
la îndeplinirea planului în interesul 
major al economiei naționale.



unul

în viața 
matematica __  _____.
sub ochii noștri, metamor
foze ciudate. Astfel, o cifră 
(și ce poate fi mai exact, 
mai categoric, mai strict 
decît o cifră ?) se transfor
mă, eludînd orice lege a 
aritmeticii, ignorînd nece
sitatea și un elementar 
simț ăl realității, frizînd 
chiar absurdul, . într-altă 
cifrij, niciodată mai mică, 
întotdeauna mai mare. Este 
cazul undr scheme de func
țiuni care se umflă, se 
umflă... precum broasca din 
cunoscuta fabulă.

în vreme ce, conform u- 
nor judicioase indicații date 
de conducerea de partid și 
de_ stat, ministere și insti
tuții centrale se reorgani- 

creînd posibili- 
ca un însemnat 
de specialiști să

de toate zilele 
suferă uneori.

zează, 
tatea 
eșalon ____ T._
intre în sfera nemijlocită a 
producției, în alte locuri 
există unități neproducti
ve, întreprinderi cu carac
ter intermediar — de 
merț sau deservire 
în care cifra cadrelor 
pregătire superioară 
amplificat și chiar multi
plicat în proporții îngrijo
rătoare. Este și cazul între
prinderii de legume ș> 
fructe din județul Prahova 
ca re. a luat ființă la 1 mar
tie 1968 avînd în schemă 
trei ingineri. Astăzi la a-

. ceastă întreprindere' (avînd 
aceleași sarcini economice) 
sînt angajați 9 ingineri, din 
care 8 agronomi și horti- 
viticultori !

Este de neînțeles cum fo
rurile care tutelează I.L.F. 
pot accepta umflarea arti
ficială a schemelor și an- 

- gajarea, în funcții de nivel 
mediu, a unor agronomi so
licitați cu insistență pe o- 
goafele C.A.P.-urilor și 
i.A.S.-urilor !

— Aveți nevoie de atîția 
ingineri ? — l-am întrebat 
pe directorul adjunct Toma 
Mâner.

— Da’ de unde ! Noi cu 
cel mult trei ingineri ne-am 
descurca foarte bine. Dar. 
uite, azi s-a mai înființat 
un post, mîine altul și 
ne-am trezit, așa, cu nouă 

e

co-

cn
s-a

un post, mîine altul 
ne-am trezit, așa, cu 
ingineri din care unul 
specializat în mecanică.

Așadar, azi unul, mîine 
altul... și schema s-a triplat 
într-un an și jumătate. 
Dacă merge tot așa. în pro
gresie geometrică, în 1971 
vor fi 27 de ingineri, în 
1972 (la șfîrșitul anului) vor 
fi 81 și n-ar fi departe an:;! 
în care toți inginerii din 
țară ar trebui să se concen
treze la I.L.F.-Praliova ! Să 
renunțăm însă la... pro
nosticuri pentru a .reveni 
.la prezent. Este evident 
că la I.L.F.-Prahova spe
cialiștii se calcă pe picioare. 
Astfel, la serviciul produc
ție a fost angajat agrono
mul Florin Mailat cu spe
cificarea : „se ocupă de 
controlul tehnic de calita
te". Toți interlocutori: 
noștri sînt însă de părere 
că nu este un post care să 
necesite imobilizarea unui’ 
inginer agronom.

— Dacă este așa, de ce 
l-ați angajat ?

Nici un răspuns, deși pos
tul a fost înființat recent, 
în vara acestui an. Aceeași 
stranie nedumerire o întîl- 
nim și în fața altor exem
ple : inginera Lucia Lun- 
can, despre care aflăm că 
se ocupă, în principal, de 
rezolvarea hîrtiilor; ingi
nerul mecanic Chirii Crean
gă, de la serviciul trans-

porturi, ale cărui sarcini 
pot fi soluționate foarte 
bine — ni se spune — de 
către mecanicul șef al în
treprinderii.

Atunci de ce au fost în
ființate aceste posturi ? 
Oare nu cumva singura lor 
justificare rezidă în dorin
ța acestor oameni de a ră
mîne în municipiul Ploiești, 
dorință care a găsit spriji
nul unor tovarăși... înțele
gători ? Sîntem informați 
că volumul de situații și ra 
poarte cerute de forul tute
lar este mare. Sîntem con
vinși că așa se întîmplă și 
așteptăm din partea foruri- 
lor_ competente măsuri m— 
întîrziate pentru extirparea 
excrescențelor birocratice. 
Dar unde scrie că pentru 
„mișcarea hîrtiilor" tre
buiau angajați ingineri și 
nu funcționari cu pregătire 
medie?

Stăm de vorbă, mai înde
lung, cu inginerul șef al în
treprinderii, Gheorghe Șulț. 
L-am cunoscut în urmă cu 
un an ca șef de fermă la 
Ceptura. Era un om entu
ziast, pasionat de munca 
lui, și ne arăta cu multă 
satisfacție niște lucrări de 
amenajare a plantațiilor, 
lucrări inițiate de el. Acum, 
în postul de inginer șef la 
I.L.F. nu mai pare a fi ace
lași om-jovial, entuziast, 
plin de idei îndrăznețe.

— Nu-i locul meu aici, 
ne spune el într-un tîrziu, 
cam jenat. Am crezut la 
început — de aceea am și 
acceptat să vin — că o să 
pot aplica aici cunoștințele 
acumulate în străinătate 
unde am fost trimis la'spe
cializare. Dar...

— Vreți, după cum ve
dem, să lucrați din nou ne
mijlocit în producție, în 
aerul tare al livezilor, al 
viilor.

'într-adevăr. Aștept să
nii _ se solicite aceasta și nu 
voi sta pe gînduri. Vreau 
să fiu iarăși mulțumit su
fletește, vreau... să scap 
dintre acești patru - pereți 
în care singur am intrat !

Oare ceilalți agronomi și 
hortiviticultori de la I.L.F.- 
Prahova nu simt aceeași 
chemare — chemarea ade
văratei lor profesii, a satis
facțiilor reale pe care nu le 
poate oferi decît producția, 
pămîntul fertilizat de cu
noștințele și experiența lor?

★
La Ploiești, ca și în mul

te alte orașe ale țării, se 
remarcă și un alt fenomen 
la fel de dăunător produc
ției : cadre cu inaltă califi
care lucrează uneori în do
menii care n-au nici o tan
gență cu specializarea lor. 
Se poate spune despre ase
menea oameni ~x — 
trădat profesia, 
făcut-o ?

La uzinele

că și-au 
De ce au

La uzinele „Ceramica" 
clin Ploiești stăm de vorbă 
cu șefa de producție a uni
tății, inginera Cornelia Pos- 
tolache, specialistă în... pie
lărie.

— De la tăbăcărie la ce- 
e un 
vine

ramică, recunoaștem, 
drum lung. Nu vă 
greu ?

— M-am obișnuit, 
învățat întregul proces de 
-----_j acum —~

Am
maproducție și 

descurc.
— Dar 

care ați învățat noul pro
ces de producție, cum v-ați 
descurcat ? N-a însemnat 
aceasta o pierdere și pen
tru dv. și pentru întreprin
dere ?

în perioada în

„Subsemnatul mă văd forțat să 
reclam unele nelegiuiri provocate 
de cițiva oameni cu influență". Așa 
își începe scrisoarea Toma Gheor
ghe, domiciliat în București, strada 
Meteorilor nr. 19—21. „Din venitu
rile mele modeste, în anul 1967 
mi-am cumpărat un mic aparta
ment la adresa de mai sus (două 
camere, hol, bucătărie și baie). In 
imobil nu erau chiriași. La 7 fe
bruarie 1967 am vrut să intru în 
locuință. Spre surprinderea mea, 
după ce mi-am dus lucrurile înăun
tru, dintr-una din camere a apă
rut familia individului Victor B. In
trase cu forța peste vechiul pro
prietar, nu avea ordin de reparti
ție, nu fusese recenzat la adresa de 
mai sus — locuia clandestin. M-am. 
adresat atunci forurilor competen
te ; V. B. nu a putut prezenta nici 
un fel de act, nu a justificat în ce 
calitate ocupă camera din aparta
mentul cumpărat de mine. Firesc 
ar fi fost să-l evacueze. N-au fă- 
cut-o ! L-am chemat atunci in ju
decată. Tribunalul s-a pronunțat in 
defavoarea mea deoarece pirîtul 
este gestionar și dispune de bani, 
de relații... Doresc să intru în po
sesia drepturilor mele, adică în lo
cuință și să fie evacuat acest in
divid periculos. Solicit o comisie la 
fața locului, pentru a se face lu
mină...".

Scrisoarea ne-a impresionat. De 
aproape trei ani, cu actul de pro
prietate în buzunar, un om este 
purtat de la un for la altul, de la 
o ușă la alta — sistematic i se re
fuză dreptatea. Și, în tot acest timp, 
intrusul, după cum sună sesizarea, 
se lăfăie fără nici un drept în a- 
partament...

noastră
această curioasă

ancheta
socială

directorul 
tăbăcărie lucrat la fabrica 

din Roman. Ce să 
mi-a plăcut mult 

mea. O făceam cu

Interlocutoarea 
dă din umeri.

Știam de la 
întreprinderii de 
„Poporul" din Ploiești cît 
de solicitată a fost tova
rășa Postolache să vină în 
această unitate, să-și pună 
în valoare. cunoștințele a- 
cumulate în facultate. „Nici 
nu știți cît de mult am ru
gat-o, ne spunea directorul 
Mihai Mușat. Dar n-a vrut 
deloc. Și știți ce motiv a 
invocat? Că întreprinderea 
noastră e mică, că nu-i o 
fabrică arătoasă ! Dar 
tocmai noi, cu o tehnologie 
mai înapoiată, cu o tehnică 
mai puțin avansată, avem 
nevoie de ajutor. Căci, de 
ce să n-o spunem, ne lip-

sesc cadrele inginerești".
— Exagerează, cumva, 

directorul tăbăcăriei ?
— întrucîtva, poate. Ade

vărul este că mă sîcîie me
reu. Dar nu pot să mă duc. 
înțelegeți...

Nu, nu putem înțelege ! 
Este și foarte greu de pri
ceput ușurința cu care un 
om pregătit pentru o anu
me profesie se decide să o 
schimbe în funcție de... as
pectul întreprinderii. Oare 
un astfel de om nu simte 
cîtuși de puțin responsabi
litatea socială și morală pe 
care și-o asumă atunci 
cînd primește din partea 
statului toate facilitățile a- 
cordate pentru pregătirea 
l.ui?

Dar, tot la „Ceramica", 
lucrează și o specialistă 
în.... industria zahărului — 
inginera Lili Fișhler, șefa

serviciului tehnic. Cum ex
plică tea 
situație ?

— Am 
de zahăr 
vă spun, 
munca . _ _____ ___
pasiune. Dar iată că soțul 
meu, inginer energetic, a 
trebuit să se transfere la 
Ploiești. Așa am ajuns aici, 
pentru că în Ploieștii nu 
există fabrică de zahăr. Iar ' 
acum cinci ani nici nu se 
punea condiția cînd intrai' 
într-o întreprindere să fii 
de specialitatea respectivă, 
ci numai să ai o diplomă 
la mînă. (Vom reveni asu
pra acestei anomalii — 
n.n.).

— într-adevăr, la Ploiești 
nu e o fabrică de zahăr, 
dar este la Buzău. Vă aș
teaptă buzoienii, atît pe 
dumneavoastră, cît și pe 
soț. Nici nu știți ce mare 
nevoie au ei de energeti- 
cieni.

Observăm la interlocu
toare o clipă de meditație.

— Da, așa este, 
eu... Dar abia ne-am 
bilit mai confortabil 
Ploiești. N-avem copii, 
drept, dar nu-i ușor

Știu și 
sta- 

la 
ce-i 

sădrept, dar 
pleci.

Sigur că 
satisfacția e 
știindu-te 
unde este nevoie stringentă 
de cunoștințele tale, de 
munca ta. Nu știm ce ne 
face să credem că pînă la 
urmă familia Fișhler va 
merge la Buzău, urmînd 
exemplul unei colege,, in
ginera Elena Băgeac, care 
și-a stabilit destinația : Fa
brica de sticlă-Buzău, uni
tate ce se înalță în:prezent 
în această reședință de ju
deț și unde va lucra îm
preună cu soțul ei.

...Maria Popescu este pro
fesoara de biologie. 
Alexandrina Chirițescu

darnu-i ușor, 
mult mai mare 
prezent acolo

de istorie. Cititorul poate 
crede că le-am întîlnit la 
școală, la catedră, predînd 
disciplinele în care s-au 
specializat. Nici pomenea
lă ! Le-am găsit la Palatul 
Culturii din Ploiești, în 
postura de metodiste pen
tru ansambluri corale și, 
respectiv, formații artisti
ce ! întrucît cazul ni s-a 
părut ieșit din. comun, am 
cerut explicații directorului 
Palatului Culturii, tovară
șul Ion Stan, care ne-a de
clarat :

— Datorită faptului că 
tovarășele nu sînt în spe
cialitate nu pot face mare 
lucru ca metodiste. Și a- 
tunci activitatea lor se re
zumă la mobilizări, la un 
telefon pentru o progra
mare și... cam atît. Evi
dent, se observă și la ele 
o anumită jenă, o nemul
țumire interioară. Pe de 
o parte au sentimentul că 
se ratează ca profesoare, 
iar pe de altă parte, oricît 
aș vrea eu, nu pot să trec 
cu vederea activitatea 
slabă pe care o desfășoară, 
activitate ce influențează 
asupra întregii munci cul
turale de masă.

— Bine, dar de ce le-ați 
angajat ?

— Nu știu, (sic !) Ni s-a 
spus să le angajăm. Știți, 
mai sînt unele relații... în
țelegeți...

Din nou se face apel la 
puterea noastră de înțele
gere în situații în care sînt 
frustrate cele mai elemen
tare legi ale societății și 
eticii noastre. Repetăm : 
nu înțelegem și, mai mult 
decît atît, repudiem astfel 
de practici îndreptate îm
potriva intereselor majore 
ale societății. Rămîne de 
văzut conform căror crite
rii Comitetul județean de 
cultură și artă —. Prahova ' 
tolerează asemenea fapte ?

Paul DIACONESCU 
Constantin CĂPRARU

Unde BB

pregătire în funcții

timp, aproape 8 000 de 
înaltă calificare ocupau

pentru altă profesie decît cea 
care s-a pregătit. .
întreprinde în continuare an- 

de depistare a anomaliilor rela-

Așadar, ce se constată ? în vreme ce 
se fac eforturi susținute pentru o redis
tribuire justă, echitabilă a specialiștilor 
în funcție de cerințele stringente ale 
producției de bunuri materiale și spiri
tuale, o serie de ministere și instituții 
centrale, consilii populare județene și 
municipale, diverse foruri administrative 
minimalizează efectele acestei acțiuni 
păstrînd în diferite posturi oameni de 
alte profesii, acceptînd angajarea unor 
specialiști cu înaltă 
de nivel mediu.

Un studiu statistic 
. relevă faptul că în

efectuat anul trecut 
_____ __  ... economia națională 
existau peste 25 000 de cadre cu pregătire 
superioară caro nu lucrau în specialitatea 
lor. în același 
specialiști cu 
posturi pentru care se cer studii medii. 
O asemenea stare de lucruri îngreunează 
substanțial eforturile pe care statul nos
tru le face în vederea valorificării cores
punzătoare, optime a potențialului uman, 
cu înaltă calificare, în strînsă legătură cu 
dezvoltarea multilaterală a economiei și 
culturii, a societății noastre socialiste.

Cum au putut apărea astfel de anomalii 
e greu de stabilit. Dar, măcar acum, se 
cere imperios din partea conducerilor de 
ministere, instituții, întreprinderi, care 
răspund efectiv de angajarea și fo
losirea specialiștilor, să curme din ră
dăcini asemenea practici dăunătoare pro
ducției, să participe în mod concret și 
ferm la acțiunea de repartizare eficientă 
a cadrelor cu pregătire superioară, să 
dirijeze cu competență și hotărîre specia
liștii în funcție de profesia lor și de 
locurile unde li se simte acut lipsa. Se 
impune, de asemenea, ca legislația muncii 
să stabilească criterii categorice conform 
cărora nici un specialist să nu poată fi 
angajat 
pentru

Vom 
chete 
tate mai sus. în acest sens îi rugăm pe 
cititori să ne semnaleze și alte aspecte 
ale acestui fenomen, sprijinind astfel 
ampla acțiune de redistribuire judicioa
să a specialiștilor conform intereselor 
majore ale întregii societăți.

Vrancea. Ținut vechi, leagăn de 
legende. Relief mereu altul — cîm- 
pie, ■ deal, munți semeți. Harta 
cromatică e pusă și ea sub semnul 
diversității ; verdele pădurilor de 
brad are toamna, .la poale,, ruginiul 
povîrnișurilor de fag și stejar care 
se întind pînă la podgoriile incen
diate de brume. De aici în,colo în
cep lanurile cu orizont larg, prefi- 
gurînd Bărăganul. .

Dar nu geografia acestui tînăr ju
deț constituie obiectul rîndurilor de 
față. E drept, itinerarul nostru vrîn- 
cean va încerca să cuprindă' și el o 
geografie, de un fel mai deosebit însă: 
o geografie umană. Am străbătut pe 
rînd toate cele trei reliefuri : la 
munte, în comuna Mera — așezare 
pe . Valea Milcovului. cu șosea stră
punsă în anii noștri, i-am cunoscut 
pe soții Elena și Radu Gegea, în
vățători ; la Dumitrești — comună 
cu 25 de Sate, cu dealuri repezi, 
l-am avut ca interlocutor, în ca
binetul său de la spital, pe doctorul 
Nicolae Georgescu : cu inginerul 
hortiviticultor Ion Davidoiu din Tîm
boiești f ne-am întreținut seara, în 
fața unor lăzi cu 
struguri albi abia 
aduși din podgo- wmbmbmwbmsw 
ria cooperativei 
pentru a fi trimiși 
la nu știu ce. con
curs. Locuri, oa
meni și profesii 
diferite. Oameni
— cu vîrste și ex
periențe felurite
— pentru care 
satul constituie 
perimetrul lor de 
muncă, de 
tență. Cei 
mulți dintre 
născuți, 
la oraș, 
aici cu 
urmă. Unii, cu e- 
lanul și avînt.ui 
tinereții, al în
ceputului de drum 
în profesie ; alții 
din simplă obli
gație contractua
lă. Discutăm cu 
ei, le ascultăm o- 
piniile și încer
căm să le ordo
năm pe logica u- 
n'or idei de „masă 
rotundă".

Discutăm des
pre datele esen
țiale ale integră
rii în mediul ru
ral, despre mo
mentele . acomo
dării.

învățătoarea E- 
lena Gegea: — In 
urmă 
ani, 
apa . . __
de... 44 de ori ca 
să ajungem pînă 
la școala, unde 
aveam post. Locu
rile. jș.jaiu sOteții* ce, parca ma în
fiorau. Pereții 
plasei Șțau , din 
bîrne putrede (nu 
ne lăsau ciocăni- 
torile să ne facem 
lecțiile) ; copiii 
erau „palizi din 
cauza nutrimen
tului" cum scria 
un medic într-un 
proces verbal de 
de sănătate. Meniul lor zilnic ? 
Prune verzi cu mămăligă. Eram învă
țători și trebuia să facem ceva pentru 
acești copii. Atunci am optat cu ade
vărat pentru profesie. Era ceva mai 
presus de noi, care ne obliga la o 
asemenea hotărîre. Numiți-1 senti
mentul datoriei — sau altfel... De 
fapt, la noi e îndătinată tradiția 
ca intelectualul să-și aducă contri
buția sa activă la ridicarea satului, 

învățătorul Radu Gegea : — O tra
diție carfe ne onorează. Există însă 
o diferență esențială între debutul 
nostru profesional, de acum 35 de 
ani, și debutul învățătorilor, al pro
fesorilor colegi de azi. Intelectualul 
de atunci era în genere singur, a- 
desea îngenuncheat de realitățile 
grele cărora trebuia să le facă față. 
Comuna Nereju Mic, unde am pre
dat prima dată, ne avea numai pe 
noi doi — soția și pe mine. Știți cîți 
intelectuali sînt azi la Mera? Să sq- 
cotim : 33 de cadre didactice, 2 me
dici, un bibliotecar, un inginer, 
2 tehnicieni.. In total, 39. Și Mera e 
o comună mică, de munte.

Inginerul Ion Davidoiu : — în
deobște, primul contact cu noul me
diu de muncă este și un examen de 
profesionalitate. Să - mă explic : am 
venit la Tîmboiești iarna, noaptea. 
Eram înghețat, obosit, și cînd 
am văzut cît de mare este 
comuna, mi-am zis : „Davido.iu- 
le, aici ai de muncă, nu glumă !“ 
Puteam să fac stînga împrejur și să 
plec la Cislău, unde mi se propusese 
un alt post. Dar eu voiam să fac me

exis-’ 
măi 

ei. 
crescuți 

Veniți 
ani in

cu 35 ae 
am trecut

Milcovului

Ne-am deplasat la fața locului. 
Spre surprinderea noastră, încă de 
la primele cercetări am constatat 
că lucrurile stau exact invers de 
cum ne-a relatat Gheorghe Toma. 

înainte de a așterne pe hîrtie a- 
ceste rînduri am reflectat îndelung : 
poate omul nu cunoaște legile, poa
te a fost indus în eroare... Reali
tatea ne-a demonstrat că este vor-

orice preț să se extindă în toată lo
cuința. Nu-i pasă de dreptul legal 
al celorlalți, de reputația și liniș
tea lor. Pentru aceasta, de aproa
pe trei ani ii tot cheamă pe soții 
B. in j '
sale au fost pe bună dreptate res
pinse. Toma Gheorghe începe a- 
tunci o adevărată campanie de ca
lomnii. (Recitiți scrisoarea : „indi-

judecată. Acțiunile

interes (asemenea lui Gheorghe 
Toma), fie că nu, unii se văd „for
țați'1 să reclame, să umble cu năs
cociri. Pe o rază, de zeci 
de kilometri in jurul recla
magiului, nimeni nu e cinstit I 
Necruțător, emite sentințe, pune lu
mea pe drumuri. Nu o dată, mer- 
gînd pe urmele unor asemenea scri
sori mincinoase, defăimătoare.

serie, și de inginer hortiviticultor 
aici era nevoie.

Dr. Nicolae Georgescu : — Pentru 
mine, startul în profesie la sat are 
și o altă semnificație. E în strînsă 
legătură cu ce psihologie poposești 
aici. Dacă vii „ca să ai de unde ple
ca cît mai curînd", ai demarat clin 
capul locului cu stîngul. Sentimentul 
acela de instabilitate sapă neconte
nit, este morbul ce minează orice sa
tisfacție autentică.

Opinia de mai sus aparține unui 
medic care e de douăzeci de ani la 
Dumitrești. Anul acesta, din inițiati
va Direcției sanitare județene, jubi
leul a fost sărbătorit. Au fost de 
față toți directorii de spitale din ju
deț și alți colegi de breaslă. Faptul 
în .sine exprimă nu numai prețuirea 
pe care azi partidul și statul o acor
dă celor care își fac datoria cu ab
negație acolo unde societatea are 
nevoie de ei, dar sugerează și di
mensiunile climatului stimulator de 
care se bucură intelectualul angajat 
în opera de propășire a satului con- 
tempora ,T.

— Cînd ați simțit, că prindeți rădă-

refer Ia o altă problemă și anume 
la faptul că munca de aici mi-a ofe
rit mie, personal, depline bucurii 
profesionale. Spun asta deoarece mai 
e acreditată la unii, pe nedrept de
sigur, ideea că satul te descalifică...

— N-ați vrea să argumentați?
Dr. N. G. : — Știți unde am învățat 

eu pentru examenul de medic pri
mar? La Dumitrești. Nu m-am miș
cat de aici. Nici n-aș .fi putut. Nu 
aveam pe cine lăsa în loc : trebuia 
să conduc, și lucrările de canalizare, 
de dezvoltare a spitalului. (acum 20 
de ani N. G.'a găsit aici 25 de paturi. 
Spitalul are în prezent 90 — n.n.). 
Știți dumneavoastră cum aștept eu, 
medicul primar din comuna Dumi
trești, confirmarea diagnosticelor 
mele de către spitalul din Ploiești 
sau ■ clini cile din Cluj și București ? 
Cu o înfrigurare și nerăbdare greu 
de înfățișat in cuvinte.

înv. E. G.: — Munca intelectua
lului în satul românesc de azi se 
desfășoară în cu totul alte condi
ții : trenul, șoselele, radioul 
televiziunea, 
de

La o „masă rotundă"

șoselele, 
presa au scurtat 

mult distanțele... Am avut 
putința să observ 
la diferite consfă
tuiri didactice 
faptul că învăță
tori și profesori 
ce lucrează în 
mediul rural nu 
sînt mai puțin in
formați și n-au 
un orizont mai 
îngust decît cei 
de la oraș. Ade
seori, ei citesc 
chiar mai mult. 
„Rural" nu e doar 
o noțiune de geo
grafie, ci și o ati
tudine față de 
viață și profesie, 
echivalentă cu 
mediocritatea și 
lipsa de pasiune. 
Există și orășeni 
„rurali"...

Am înțeles din 
tonul categoric al 
învățătoarei din 
Mera intenția de 
a polemiza cu ă- 
cele mentalități; 
retrograde '"ale' 
unor intelectuali 
care, înainte de a 
cunoaște satul ro
mânesc de astăzi, 
vehiculează pre
judecata potrivit 
căreia satul ar fi 
un loc de... sur
ghiun 1 în drum 
spre Mera mi se 
povestise un epi
sod concludent : 
în anul școlar 
trecut a fost, re
partizată aici o 
tînără profesoară. 
Nu s-a prezentat 

' la post. N-ă avut’ 
măcar elementara 

'Jicjjtiozitate ;de a 
veni și vedea. A 
stat în concediu : 
fără plată un an 
de zile, timp în- 

■ care altcineva s-a 
zbătut să facă și 
treaba pentru care 

ea studiase ani de zile, pe gratis, 
în școlile statului. In toamna acestui 
an se hotărăște să vină în „recu
noaștere" de mînă cu mama ei. Vede 
școala nouă la Mera. Vede lumină 
electrică. Locuri frumoase, de munte. 
..Dar nu-i rău aici 1“ a texclamat 
mama. „Păi, de ce să fie ?“ a replicat 
firesc învățătoarea, care, de 35 de ani, 
a visat toate acestea, trudind ală
turi de întreaga obște pentru înfăp
tuirea lor.

Racordat firesc la ritmul de înnoiri 
al întregii țări, satul contemporan își 
afirmă valorile, oferă intelectualului 
ce lucrează aici nenumărate posibili
tăți de progres profesional, de îm
plinire a vocației.

Ing. I. D. — N-am întrerupt o clipă 
legătura cu foștii mei profesori, cu 
Institutul central de cercetări. S-a 
organizat la noi un lot experimental 
al institutului cu hibrizi de struguri 
altoiți (3 sorturi au și fost distinse 
cu medalii de aur). Prin rezultatele 
de aici, confirmăm anumite cercetări 
teoretice.

— Confirmați numai ?
Ing. I. D. : — Nu o dată și contra- 

, zicem, infirmăm. Observarea practică, 
îndelungată, îți dă o siguranță pe 
care, nicăieri n-o poți căpăta mai 
trainic decît în procesul de lucru al 
pămîntului. Uitați, am participat la . 
o sesiune științifică în domeniul vi
ticulturii. Un cercetător de ia Valea 
Călugărească a susținut o comunicare 
pe care nu o puteam accepta în toate 
punctele de vedere. L-am contrazis 
și m-am bucurat că la examenul 
practicii am avut dreptate.

— Participați des la sesiuni științi
fice ?

Ing. I. D. : — Destul de des. Cînd 
inginerul Virgil Grecu și-a susținut 
dizertația pe o temă de cercetare lo
cală,. am fost invitat la București să 
prezint coreferatul, M-a onorat so
licitarea și m-am străduit să întoc
mesc o argumentare cît mai riguros 
științifică. De altfelj” mă pregătesc și 
eu pentru doctorat, lucru la care mă 
ajută și munca de președinte al coo
perativei agricole din Timboiești.

— Să presupunem că trăiți momen
tul venirii în localitatea dv. a noi 
intelectuali. Ce urare le-ați face la în
ceput de drum în profesie?

înv. R. G. : — Să nu uite o clipă 
marile speranțe ce se pun în fiecare. 
Aici trăiesc într-o comunitate res- 
trînsă, viața lor se. împletește cu via
ta acesteia, cu eforturile, bucuriile și 
eșecurile ei. Mii de ochi îi privesc, 
îi judecă, așteaptă de la ei mult - 
și pe bună dreptate.

Dr. N. G. : — Să fie la antipodul 
mentalității fostului stomatolog din 
Dumitrești care venise aici să se chi
vernisească. Deviza Iui era : „o mă
sea, o piele de capră !“ S-a lovit însă 
de un climat intransigent și... a dezer
tat. Dacă nu vii în sat cu gîndul să 
faci ceva pentru oameni — rostul 
suprem al profesiei de medic — a- 
tunci mai bine nu mai veni.

Ing. I. D. : — Ce le-aș spune even
tualilor mei colegi aflați în clipa de
butului ? Să nu știrbească cu nimic 
din prestigiul profesiei noastre. Să 
se apuce de treabă nu cu gîndul la 
„provizorat". Să învețe legile luptei 
și să uite cuvîntul descurajare. Să fie 
mulțumiți numai atunci cînd mulțu
mirea lor se va conjuga firesc cu 
mulțumirea oamenilor.

Atîta tot.
Dar, de fapt, ce s-ar mai putea a-

■ dăuga ?

a intelectualilor din Vrancea:

Am descoperit aici

ARGUMENTUL
IMBATABIL AL

TATORNIC
• Vigoarea intelectuală ți-o dăruiesc munca, oame
nii, viața satului ® „Rural" ? înseamnă rutină, pla
fonare, lipsă de pasiune. Deci poți fi „rural" și în I 
inima orașului • Primul gînd de plecare, primul pas 

spre trădarea profesiei

constatarea stării 
Meniul lor

sesizare nu echivalează cu dreptul 
de a blama un organ sau o 
persoană, cu dreptul de a 
substitui adevărul cu minciuna. El 
este o cale de atac împotriva ile
galității. Cu o precizare : ilegalita
tea să hu fie doar o născocire.

Titus ANDREI

a-

Desen de Eugen TARU

cini în sat, că „priza" s-a închegat 
cu trăinicie ?

Dr. N. G. : — Am tratat Un om, 
doi, trei. Veneau cu neîncredere. 
De ce ? Pentru simplul fapt că se 
obișnuiseră cu doctorița ce făcuse 
ani buni înaintea 
Simțeam această 
ea nu poate fi 
O să pară poate 
za" s-a stabilit 
examen de natură medicală. Am 
avut un caz grav care trebuia ope
rat pe loc, urgent. Nu era electrici
tate. Am operat la lampa de gaz și 
am izbutit să salvez o viață de om. 
Satul a aflat acest lucru și... gheața 
s-a spart. Iar pentru că e vorba de 
integrarea în viața satului, mai 
adaug doar că acei care nu prea 
aveau încredere în mine acum 20 de 
ani m-au ales deputat și, pe lîngă 
munca de director de spital la Du
mitrești, o am și pe aceea de vice
președinte al consiliului popular co
munal.

înv. R. G. : — La Eliberare, Mera 
avea 400 de analfabeți din 800 de lo
cuitori. Cînd înveți jumătate de sat 
să scrie și să citească, pe unii la bă- 
trînețe, tu; ca învățător, t.e mai poți 
oare socoti în afara bucuriilor, a nă
zuințelor lor ?

înv. E. G. — Cu ani în urmă am 
fost reclamați de oficialitățile satului 
Nereju Mic, unde predam pe atunci, 
pînă la rege. Cauza ? Adusesem prea 
mulți copii la școală și asta complica 
socotelile pentru că mai era nevoie 
de cadre didactice. Din acest episod 
sătenii au înțeles că au în mijlocul 
lor oameni care-i înțeleg și care me
rită încrederea lor.

Ing. I. I). : — Oamenilor trebuie, 
obligatoriu, să le dovedești ce poți. 
Intelectualul care vine în sat are un 
cîmp vast de acțiune și ar fi nelo
gic și contrar misiunii lui să nu fo
losească acest potențial de afirmare. 
Șe înțelege că sînt inerții de învins. 
Ambiția, orgoliul profesional se 
rifică tocmai în aceste încercări.

Inginerul din Tîmboiești și-a 
ceput munca, aici, cu o astfel de 
cercare. A propus urcarea apei 
un deal, pentru irigarea viei. îl 
sedau neplăcut convoaiele de căruțe, 
cu butoaie cu apă ce urcau în fiecare 
vară spre vii. „Nu se poate așa 
ceva", i s-a argumentat. „Cum să urci 
apa la aproape 200 de metri înălțime ? 
Acolo, la carte, or fi scriind ele lu
cruri bune, dar aici, nu-i cazul...' 
„Făcusem : din 
sterp, ne mărturisește inginerul,

mea la Dumitrești. 
ezitare și știam că 
învinsă cu vorbe, 

exagerat, dar „pri- 
după un adevărat 

medicală.

ve-
în- 
în- 
pe 

ob-

ba de cu totul altceva. Dar mai în- 
tii o paranteză :

Acum trei decenii A. B. (soția 
lui V. B.) a fost adusă in familia 
■fostului proprietar al apartamentu
lui pentru a fi înfiată. Avea pe a- 
tunci 10 ani. De înfiat n-a înfiat-o 
nimeni; a fost numai o modalita
te de a o folosi fără plată drept 
fată in casă. Cu un singur lucru se 
alege femeia în urma acestor ani de 
muncă : prin actul de recensământ 
din 1948 ea dobindește, alături de 
proprietar, un drept locativ de sine 
stătător, în întregul apartament. Pe 
scurt, pentru, a închide paranteza, 
in 1967 cind Toma Gheorghe devi
ne proprietar, soții B. lo
cuiau in casă legal.

Instalat, in camera fostului pro
prietar. Gheorghe Toma vrea cu

vid periculos"... „intrat' cu forța"... 
„dispune de bani, de relații"... E 
doar o mostră !)■ El mizează pe o- 
menia altora; nu se sfiește să cau
te cele mai sensibile coarde ale ini
mii omenești, să le întindă la ma
ximum, să persevereze. Doar-doar...

Pe adresa redacției sosesc 
numeroase scrisori de la oamenii 
muncii. (Unele din abuzurile, din 
delapidările, din faptele antisociale 
demascate în coloanele ziarului au 
avut drept punct de plecare ase
menea sesizări). Vom acorda — lu
cru de la sine înțeles — și în con
tinuare o atenție deosebită tuturor 
sesizărilor sincere. Aceasta nu ne 
împiedică să ne pronunțăm cu toa
tă fermitatea împotriva unei prac
tici. de-a dreptul dezgustătoare : se
sizarea mincinoasă. Fie că au un

ne-am mtilnit cu alți 2—3 tovarăși, 
de la alte foruri, chemați și ei de 
același S.O.S. In servietă aveam cu 
toții aceeași scrisoare in copie ; nu
mai adresa destinatarului era alta.

Pe toți acești reclamagii îi invi
tăm să parcurgă cu deosebită
tenție rîndurile care urmează : „A- 
firmarea ori imputarea în public a 
unei fapte determinate privitoare 
la o persoană, care, dacă ar fi a- 
devărată, ar expune acea persoa
nă la o sancțiune penală, adminis
trativă sau disciplinară,' ori dispre
țului public, se pedepsește cu în
chisoare de la 3 luni la 1 an sau 
cu amendă". Așa definește codul 
penal calomnia (art. 206) și aceasta 
este pedeapsa ce se aplică infrac
torului. Să fie limpede : dreptul de

. aici, nu-i cazul..." 
fertilizarea dealului 

„ . o
chestiune de prestigiu profesional. 
Trebuia să conving, să reușesc. Și nu 
m-am dat bătut".

înv. E. G — Această osmoză cu 
satul și cu viața lui vine, firesc, o dată 
cu satisfacțiile. Satisfacții care nu 
se cîștigă trăind sub semnul provi
zoratului, ci numai punînd umărul, 
ajutînd din plin la nașterea noilor 
realități. Cînd am venit în Mera, nu 
era școala asta nouă. Am muncit la 
înălțarea ei cot la cot cu oamenii 
și totdeauna, cînd intru în clădire, 
am sentimentul că pășesc în propria 
mea casă. Nu era nici șosea și, uite, 
asfaltul a venit pînă aproape de noi. 
Nici lumină electrică. Nici televizor. 
Nici film. Am trăit, subliniez, ani 
trăit aceste împliniri, în anii noștri, 
ai construcției socialiste, ne-am 
zbătut și ne bucurăm pentru ele.

Ing. I. D. : — Momentele acestea 
de progres ale satului pot fi întîlnite 
pretutindeni în ultimii ani și, Ia sta
tornicirea lor, răspunzînd chemării 
partidului, intelectualul își aduce 
contribuția sa. Dar pentru că veni 
vorba de satisfacții, aș vrea să mă Hie TANASACHS
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Vizita înalților 
oaspeți olandezi

ÎN CAPITALĂ DEPUNEREA
în după-amiaza zilei de marți, 

președintelui Consiliului de Miniștri 
al Olandei, Piet de Jong, persoane
lor oficiale olandeze care îl înso
țesc le-a fost rezervat un program 
de vizite în Capitală. Străbătînd 
arterele orașului, de-a lungul că
rora numeroși bucureșteni au salu
tat cu .căldură pe oaspeți, coloana 
de mașini, escortată de motocicliști, 
s-a îndreptat spre Popești-Leor- 
deni, unde a fost vizitat marele 
complex de sere, construit prin 
cooperare cu firme olandeze.

Aici, directorul întreprinderii. 
Florin Munteanu, a dat explicații 
asupra sistemului de organizare a 
producției, despre productivitatea și 
rentabilitatea acestei unități agri
cole, perspectivele sale de dezvol
tare, relevînd, totodată, cooperarea 
fructuoasă cu specialiștii olandezi. 
Răspunzînd întrebărilor puse de 
premierul Piet de Jong, gazdele 
informează că pînă acum I.A.S. 
Popești-Leordeni dispune de 100 ha 
de sere pe rod, din care se obțin 
două cicluri de producție pe an. în 
final, cînd suprafața serelor pe rod 
va ajunge la 140 ha, se vor putea 
obține anual circa 20 000 tone de 
legume.

Premierul olandez a adresat lu
crătorilor de aici felicitări pentru 
realizările actuale și noi succese 
în viitor.

Au fost vizitate apoi unele din 
noile cartiere ale orașului.

însoțiți de arhitectul șef al Capi
talei, Tiberiu Ricci, oaspeții olan
dezi au luat cunoștință de realiză
rile edililor . Capitalei, apreciind ar
hitectonica modernă, preocuparea 
pentru, dotarea noilor cartiere cu 
construcții de utilitate publică : 
școli, magazine, unități medicale, 
spații verzi etc.

Următorul popas a fost făcut 13 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale „România ’69“. împreună cu 
președintele Camerei de Comerț. 
Victor lonescu, oaspeții olandezi au 
vizitat pavilionul central și pavilio
nul economiei forestiere. Perfor
manțele tehnice, ilustrate de unele 
din cele mai noi și moderne mașini- 
unelte și agregate realizate de in
dustria românească constructoare 
de mașini, au fost apreciate de pre
mierul Piet de Jong ca fiind de un

înalt nivel. în sectorul siderurgiei, 
în fața graficelor și machetelor ma
rilor combinate și agregate, oaspe
tele s-a interesat de producția de 
fontă, oțel, laminate ce se reali
zează acum, de automatizarea pro
ceselor de producție cu ajutorul 
computerilor. Parcurgînd în conti
nuare standurile pavilionului cen
tral, premierul Piet de Jong a fost 
informat despre progresele înregis
trate în producția și consumul de 
energie electrică, în construcția ma
rilor motoare termice și electrice, în 
producția metalelor superior aliate 
și a autoturismelor, progrese pe 
care oaspetele le-a apreciat ca 
impresionante, spectaculoase.

Vizitarea pavilionului economiei 
forestiere prilejuiește un contact 
cu preocupările specialiștilor ro
mâni pentru valorificarea superi
oară a masei lemnoase, ilustrate 
prin machetele unor mari complexe 
de industrializare a lemnului, cons
truite în anii din urmă, prin nume
roase produse din lemn, destinate 
cererii interne sau exportului.

La plecare, președintele Consi
liului de Miniștri al Olandei a sem
nat în cartea de onoare a expozi
ției.

în timpul vizitei, oaspeții olan
dezi au fost însoțiți de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Tudor Jianu, directorul 
protocolului din M.A.E.

UNEI COROANE
DE iFLțlRI

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, ministrul afacerilor 
externe. Joseph Luns, și persoane
le oficiale olandeze care îi însoțesc 
în vizita oficială în România au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri superiori.

în fața monumentului era ali
niată o gardă de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

După depunerea coroanei, asis
tența a păstrat un moment de re
culegere. A fost vizitat apoi mo
numentul.

(Agerpres)

Recepție oferită
de ambasadorul Olandei

Marți seara, ambasadorul Olan
dei la București, Dirk van Eysinga, 
a oferit o recepție cu ocazia vizitei 
oficiale în România a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și a ministrului afa
cerilor externe, Joseph Luns.

Au participat Ion Gheorgbe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface-

rilor externe, miniștri, conducători 
de instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, generali, ziariști.

Au luat parte persoanele oficiale 
olandeze care însoțesc pe premierul 
Piet de Jong și pe ministrul Joseph 
Luns.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București 
și ălți membri ai corpului diplo
matic.

GUVERNAMENTALA A R. 0. VIETNAM
Marți dimineața au început la Con- ‘ 

siliul de Miniștri convorbirile între 
delegația guvernamentală economică 
română, condusă de Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.j vicepreședinte'al Con
siliului de Miniștri, și delegația gu

vernamentală economică a R.D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru, al Biroului Politic al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepremier al guvernului R.D. Viet
nam.

(Agerpres)

Tovarășul Manea Mănescu a primit 
delegația de activiști ai P.C.II.S.

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, a primit marți delegația 
de activiști ai P.C.U.S., condusă de 
tovarășul P. K. Sizov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., șeful 
Secției industrie ușoară și alimenta
ră a C.C. al P.C.U.S., care, la invita
ția C.C. al P.C.R.,. face o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Econo
mic, și Vasile . Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A Cost prezent ambasadorul 
U.R.S.S. la București, A. V. Basov.

Tovarășul Ștefan Voitec a primit 
delegația Partidului Comunist Francez
Tovarășul Ștefan Voitec, membru 

al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a primit, marți, delegația 
Partidului Comunist Francez, condu
să de tovarășul Gustave Ansart, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Francez, care se află în vi
zită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Jean Tricart, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, Charles Ca-

ressa, secretar al Federației Alpilor 
Maritimi, Raoul Clouet, secretar al 
Federației EURE, Odette Denis, mem
bru al Federației Val-de-Marne.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, au parti
cipat tovarășii Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comisiei M.A.N. pentru 
sănătate, muncă și asigurări socia
le, și Iuliu Fejes, secretar al M.A.N.

în aceeași zi, delegația franceză a 
vizitat Expoziția realizărilor econo
miei naționale — „România 1969“.

Tovarășul Vasile fileu a primit 
delegația Frontului Patriei din B. P. Bulgaria

Semicentenarul Organizației 
Internationale a Muncii 

t

Dr. I. PĂCURARU
adjunct al ministrului muncii

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ- 
n.', /'Ștefan Voitec, a trimis o tele
gramă de felicitare președintelui A- 
dunării Naționale a Turciei, Ferruh 
Bozbeyli, cu prilejul realegerii sale 
în această funcție.

☆
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Turcia, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialist^ 
România, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil.

..■ J i K. fi -.'.rfjl J..' uL'it.-.

FESTIVITATE CONSACRATA ÎMPLINIRII
unui iit de ia crearea

PRIMEI SCOLI BULGARE EA BUCUREȘTI
> *

Tovarășul Vasile Vîlcu, membru al.
Comitetului Executiv al C.C. al 

" P.C.R., membru al Biroului ‘Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a primit marți 
delegația Frontului Patriei din Re
publica Populară Bulgaria, condusă 
de tovarășul Zdravko Mitpvski, se
cretar al Consiliului -Național al 
Frontului Patriei, care, la invitația

Consiliului ..Național al Frontului U- 
nitâții Socialiste, face o vizită în 
țară noastră.

La primire au participat Eugen 
Jebeleanu și Ion Turcu, vicepreșe
dinți ai Consiliului Național, Vasile 
Potop, secretar al Consiliului Națio
nal
. întâlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Se împlinesc cinci decenii de la 
crearea Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M ). înființată în anul 
1919, pe baza tratatului de la Ver
sailles, .ca o organizație specială pe 
lingă fosta Ligă a Națiunilor, O.I.M. 
a devenit — după cel de-al doilea 
război mondial — una din institu
țiile specializate ale'Organizației Na
țiunilor Unite. Numărul țărilor mem
bre ale organizației a crescut de la 
45 în anul creării, la 121 în anul 1969.

România, care se numără printre 
fondatorii O.I.M., participă în mod 
activ și aduce o contribuție impor
tantă la dezbaterea și soluționarea 
diverselor probleme ce tigurează pe 
agenda sesiunilor anuale ale Confe
rinței Internaționale a Muncii. Așa 
cum se arată în mesajul adresat de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ni
colae Ceaușescu. directorului general 
al Biroului Internațional al Muncii. 
David A. Morse, cu prilejul a; 
cestui semicentenar „Tara noastră
— angajată intr-un amplu proces 
de construcție economică și socială
— participă intens la activitatea Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
ca și la acțiunile și programele ce
lorlalte organisme din sistemul Or
ganizației Națiunilor Unite, chema
te să sprijine eforturile popoarelor 
pentru progres și pace, să adinceaș- 
că cooperarea între state intr-un spi
rit de încredere și înțelegere reci
procă". Acordîndu-se o înaltă apre
ciere rolului ce revine O.I.M., în me
saj se arată că în fața ei „stau azi 
responsabilități sporite pe linia pro
movării cooperării jntre statele 
membre, a sprijinirii eforturilor po
poarelor pentru făurirea unor condi
ții de muncă și viață ale maselor 
corespunzătoare demnității umane, a 
înfăptuirii programelor de dezvolta
re economică și socială a țărilor lu
mii".

Scopurile principale ale Organiza
ției Internaționale a Muncii, preci
zate în preambulul Constituției sale, 
vizează, printre altele. îmbunătăți
rea condițiilor de muncă, regle
mentarea orelor de lucru, inclusiv 
stabilirea duratei zilei și săp- 
tămînii de lucru maxime, regle
mentarea recrutării de forță de 
muncă, protecția oamenilor muncii 
împotriva accidentelor de. muncă, a 
bolilor și îndeosebi a bolilor profe
sionale. protecția copiilor, a adoles
cenților și femeilor, reglementarea 
pensiilor pentru băt.rinețe și invali
ditate și alteie.

Retrospectiva celor cinci decenii 
scoate în relief preocupările susținute 
ale O.I.M. pentru reglementarea 
prin mijloace specifice — convenții 
și recomandări — a problemelor de- 
curgînd din astfel de scopuri. Aceste 
preocupări, s-au materializat tn cele 
130 de convenții internaționale adop
tate în cursul celor-53 de sesiuni ale 
Conferinței internaționale < a muncii, 
care au avut loc pînă în prezent.

Biroul Internațional al Muncii 
(B.I.M.) — organul executiv al orga
nizației — a publicat de-a lungul 
anilor un mare număr de pe
riodice, texte de reglementări, cule
geri de norme, monografii, cărți, 
în cadrul organizației, un accent 
deosebit este pus pe activitatea de

formare și perfecționare a cadrelor, 
această activitate concretizîndu-se, 
de pildă, în cercetările efectuate de 
Institutul de studii sociale și de 
Centrul internațional de perfecțio
nare profesională și tehnică de la 
Torino.

Printre alte domenii de activitate, 
un loc principal ii ocupă acordarea 
de ajutor .tehnic și consultativ țări
lor în curs de dezvoltare.

Una din principalele acțiuni asu
pra căreia O.I.M. își concentrează în. 
prezent atenția este Programul 
mondial de utilizare rațională și de
plină a forței de muncă, problemă 
de mare importanță a epocii noastre, 
care a constituit obiectul principal al 
dezbaterilor ultimei Conferințe in
ternaționale a muncii și care Inte
resează toate țările membre și, în
deosebi, țările în curs de dezvol
tare. Semnalăm că acest program a 
fost lansat, la inițiativa României 
care,, împreună cu alte, țări, propu
sese încă de acum cîțiva ani un ast
fel de program.

Ca membră a O.I.M. și în spiri
tul politicii de pace și colaborare in
ternațională pe care o promovează 
cu consecvență, România mili
tează ca activitățile O.I.M. să 
fie o expresie cit mai fidelă 
a realităților lumii contempora
ne. în acest spirit, țara noastră 
apreciază că Organizația Internațio
nală a Muncii ar putea contribui în- 
t.r-un mod considerabil la dezvolta
rea cooperării internaționale dacă ar 
deveni o organizație intr-adevăr u- 
niversală. în acest sens, ne pronun- 
țăm pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în aceas
tă organizație și admiterea. R. D. 
Germane, R. P. D. Coreene și R. D. 
Vietnam, pentru îmbunătățirea struc
turilor organizatorice și a metodelor 
de lucru, pe principiul fundamental 
al egalității în drepturi a statelor.

Organizația Internațională a Mun
cii are o oogată experiență în do
meniul asistenței tehnice pe care o 
acordă țărilor membre. Pe baza 
cooperării între guvernul român, 
O.I.M. și Programul Națiunilor Uni; 
te pentru dezvoltare, la Otopeni 
funcționează Centrul de perfecțio
nare a cadrelor de conducere din 
întreprinderi, înființat în septembrie 
1967. în ultimii ani, România a be
neficiat de burse oferite prin inter
mediul Biroului Internațional . al 
Muncii, ceea ce a permis specia
liștilor români să efectueze studii de 
specializare în mai multe țări eu
ropene.

Aportul țârii noastre la activitatea 
O.I.M. și-a găsit recunoașterea în 
faptul că la sesiunea de anul acesta 
a Conferinței internaționale a mun
cii România a fost, âjleasă membră, 
titulară în Consiliul de administrație 
al O.I.M. .

La aniversarea' semicentenarului 
Organizației internaționale a Muncii 
ne exprimăm convingerea că această 
organizație, adaptîndu-și tot mai 
mult metodele de muncă, programul 
de activitate și structura sa la condi
țiile contemporane, își va putea 
spori considerabil contribuția la re
zolvarea unor probleme majore care 
preocupă omenirea zilelor noastre.

Cronica zilei
Marți după-amiază a plecat în 

R. D. Germană o delegație a Minis
terului Minelor, condusă de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, care va 
lua parte la lucrările sesiunii 
C.A.E.R. pentru industria carbonife
ră, ce se va desfășura la Berlin 
între 28 octombrie — 2 noiembrie,

★

Brahim Hayder, noul ambasador al 
Republicii Tunisia în Republica So
cialistă România, a depus marți di
mineața o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

★

Marți dimineața au părăsit Capitala 
deputății Nelson Alonso și Marche- 
ssano Antonio, membri ai Parlamen
tului din Uruguay, care, între 20 și 28 
octombrie 1969, au făcut o vizită în 
țara noastră.

*

La Casa de cultură a sindicatelor 
ditr Suceava a fost deschisă expozi
ția documentară „A XX-a aniversa
re a R.D. Germane". Fotomontaje, 
grafice, machete prezintă realizări
le economice și social-culturalg obți
nute în anii construcției socialiste.

(Agerpres)

S.ala de festivități a Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" din Capi
tală a găzduit marți dimineață festi
vitatea consacrată împlinirii unui 
secol de la crearea primei școli bul
gare la București

Au participat prof univ. Miron 
Constantinescv. ministrul învățămân
tului, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și din 
Ministerul învățămîntului, cadre di
dactice.

Erau prezenți membrii delegației 
bulgare conduse de acad. Sava 
Ganovski, președintele Biroului A- 
dunârii Populare a R P Bulgaria, 
sosită în țara noastră cu acest prilej, 
precum și ambasadorul R.P. Bulga
ria la București, Spas Nicolov Gos- 
podov, și membri ai ambasadei

Deschizînd festivitatea, prof. univ. 
Miron Constantinescu a adresat un 
salut cald.,prietenesc delegației bul
gare, precum și tuturor participan- 
ților la sărbătorirea centenarului 
primei școli bulgare la București, 
înființarea acestei școli acum 100 de 
ani, a subliniat printre altele vorbi
torul. a avut loc în condițiile uhui 
puternic avînt al mișcării de elibe
rare naționale a poporului bulgar 
îndreptată împotriva asupririi stră
ine, pentru lichidarea feudalismu
lui și formarea unui stat bulgar in
dependent. Relevînd în continuare 
importanța înființării acestui așe- 
zămînt școlar, ministrul învățămîn
tului s-a referit la numeroasele scri
sori ale unor fruntași ai coloniei 
bulgare din București, care aprecia
ză sprijinul pe care Bucureștiul, 
învățămînt.ul de aici îl oferea școli
lor cu limba de predare bulgară. 
Sărbătorirea la care participăm, 
a spus el. se înscrie în firul 
istoric al bogatelor și străvechi
lor tradiții de prietenie și de stimă 
dintre cele două popoare Făurită 
de-a lungul veacurilor, această prie

tenie, îmbogățită de legăturile multi
laterale între mișcările muncitorești 
și socialiste din România și Bulga
ria, se dezvoltă în anii construcției 
socialiste, primind un nqu conținut.

A luat apoi cuvîntul prof. Sofia 
Pu.șcașu, inspectorul general al In
spectoratului școlar al municipiului 
București, care a evocat momentele 
semnificative ale activității . școlii 
bulgare de la București.

în continuare, conducătorul- dele
gației bulgare, acad. Sava Ganovski, 
după ce a mulțumit pentru inițierea 
acțiunilor consacrate împlinirii unui 
secol de activitate a primei școli 
bulgare din București, a subliniat 
lupta comună dusă de cele două po
poare împotriva acelorași asupritori, 
pentru cucerirea libertății și inde
pendenței naționale și tradiționalele 
legături de colaborare dintre Româ
nia și Bulgaria, țări vecinș și prie
tene. E1 a mulțumit, de asemenea, 
pentru sprijinul acordat intelectuali
tății bulgare de către poporul român, 
cu decenii în urmă, și a subliniat 
importanta continuării acestor relații 
frățești in construirea socialismului, 
a unu. viitor luminos pentru genera
țiile viitoare.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program muzical susținut de soliști 
ai Operei române și ai Operei din 
Sofia.

★
In cursul. dimineții de marți, de

legația bulgară, condusă de acad. 
Sava Ganovski, a avut o întreve
dere cu prof. univ. Miron Constan
tinescu, ministrul învățămîntului. 
Oaspeții au făcut apoi o vizită la 
localul în care a funcționat școala 
centenară.

în după-amlaza aceleiași zile, a 
fost vizitat noul local al Institu
tului politehnic și Palatul pionieri
lor din București.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. S. U. G. t

SE

La invitația C.C al P.C.R , marți a 
sosit în Capitola, pentru schimb de 
experiență o delegație a Partidului 
Socialist Unit din Germania,, condu
să de Heinz Wildenhein. adjunct al 
șefului secției planificare și finan
țe a C.C. al PS.UG

La aeropoit, delegația a lost întîm- 
pinată de Nicolae lonescu, adjunct 
,de șef de secție la C.C. a.l P.C.R

A fost de față Ewald Moidt. amba
sadorul Republicii Democrate Ger
mane la București.

14,30 — Fotbal : Dinamo Bacău — Skeid 
Oslo în „Cupa europeană a tîrgurilor". 
18,00 — Buletin de știri. 18,05 — Lan
terna l magică : „Prințul miez de 
nucă". 18,20 — Gong : Stagiunea
1969. Brecht pe scenele noastre. 18,45 
— De pe ape curgătoare : Buchet de me

lodii populare. 19,00 — Termene în contratimp. Raid-anchetă despre stadiul realizării 
unor investiții care au avut termen de intrare în funcțiune în trimestrul III 
1969 sau în prima lună a trimestrului IV. 19.30 — Telejurnalul de seară. 20,00 Tele- 
cinemateca. 22,05 - Reflector. 22,20 — Convorbiri literare : Emisiune realizată 
la Iași. 22,55 — Film documentar : Istanbul. 23,15 — Telejurnalul de noapte. 
23.30 — închiderea emisiunii.

«BSBaoann
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teatre
© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Pala
tului) : Concert de sonate — 20. 
Soliști : Corneliu Gheorghiu la 
pian și Mircea Negrescu la vioară. 
O Opera Română : Răpirea din 
serai — 19.30
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : O scri
soare pierdută — 20 ; (sala Stu
dio) : Părinții teribili - 20.
© Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajinii - 20.
© Teatrul „C I. Nottara"'(sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; 
(sala Studio) : Enigmatica doam
nă ,,M“ — 20.
• Teatrul Mic : Carlota - 20
© Teatrul Giulești : Comedia zori
lor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Doamna de la 
Maxim — 19.30.

© Teatrul ,,Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Micul prinț —
20,30 (sala din str. Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — 17.
© Teatrul „A. Davila" din Pitești 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" — sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Meșterul Manole — 20. 
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase° (sala Savoy) ; Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
© Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciocîrlia" (la Sala Palatu
lui) : Cîntece și dansuri româ
nești — 19.30. Dirijori : Ionel Bu- 
dișteanu și Constantin Arvinte.
© Circul de stat : Ritmurile arene) 
- 19.30.

© Mai periculoase decît bărbații :
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11.15 , 13,30 ;
16 ; 12," , 11. ZYZ------------
11,15 ; 13.30 ; 16.30 :

18.30 ; 21. BUCUREȘTI 9 : 
xi,io ; 13.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.
© Corabia nebunilor : MODERN — 
9.30 , 13 ; 16,30 ; 20. FLAMURA

cinema
e Baltagul : PATRIA — 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 21.
© Noile aventuri ale răzbunăto
rilor (în cadrul festivalului filmu
lui sovietic) : REPUBLICA 
11 : 13 : 15 ; 17 ; 19 : 21.

-- H , IU ,
© Atentatul de la Sarajevo : VIC
TORIA - 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18,30 , 20 VOLGA - 9.30—15.45
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Viridiana : CENTRAL - 9.30; 
11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,45 . 21.
© 6 iulie : LUMINA - 9.30—16
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Parisul vesel : TIMPURI NOI - 
9—16,15 în continuare.
© Sturionii se pescuiesc pe fur
tună ; Deva 700 ; Dropiile ; 25 de 
ani de 
tentele 
fie nr.
PURI
nuare.
© Vera Cruz :
18 ; 20,30.
© Tinerețe fără bătrînețe ; MUN
CA - 16 ; 18 : 20.
© Alexandru cel fericit : FLACĂ
RA - 15,30 ; 18.
© Bărbați în deplasare: FLACĂRA 
— 20,30.
© Stelele din Eger : ARTA —
9.30—16 în continuare ; 19.30.

pictură românească ; Pa- 
naturii ; Orizont științi- 
9/1969 ; EREN 

NOI

1 ,
științi- 

’69 : TIM- 
17—21 în conți-

POPULAR - 15.30 :
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Am sosit în capitala 
Chiriei populare într-o 
după amiază însorită 
de la sfîrșitu! lui sep
tembrie. "înd evanta
iul cromatic al toam
nei își etala larg tonu
rile și nuanțele Este 
anotimpul recoltelor, 
un anotimp cu semni
ficație de bilanțuri ale 
activității creatoare, 
pe'care locuitorii Clii- 
nei il. numesc expresiv 
„ciu gao ei shuăng" 
(toamnă aurie, vreme 
senină).

Lîngă poalele mun
ților Liu Pan Șan sau 
pe malurile fluviului 
Iantze. pretutindeni pe 
unde am călătorit în 
această mare țară, am 
citit pe fețele oameni
lor și am auzit expri
mată de ei satisfacția 
față de munca și 
rezultatele dobîndite 
in cele mai varia
te domenii ale _o- 
perei de edificare a 
socialismului Iar mul
te din aceste rezultate 
le-am putut cunoaște 
nemijlocit. în cursul 
călătoriei mele pria 
marea țară prietenă

Un tablou de amploa
re al peisajului econo
mic al R.P Chineze, 
al dezvoltării pe tă- 
rîm industrial și. 
totodată, o sinteză a 
hărniciei și talen
tului creator al mun
citorilor chinezi mi-au 
fost oferite • în cursul 
vizitei la expozi
ția industrială a ora
șului Shanhai Struc
tura diversă și bogată 
/ ootențiahilui econo- 
nic a! acestui oraș este 
ilustrată de 4000 de 
exponate (dintre care 
peste o mie marches- 
î debutul unor noi 

produse) Fie sugerea
ză imagini multilate
rale ale noului ale 
progresului tehnic 
continuu, pulsînd în 
arterele industriei Noi 
furnale și instalații 
pentru termocentrale 
realizate într-un timp 
record, mașini elec
tronice de calcul, ma- 
șini-unelte cu coman

dă program, o gamă 
variată de laminate, 
tancuri petroliere, va
se de mare tonaj răz
boiul de țesut fără su
veică - iată numai 
cîteva din ipostazele 
noului în domeniul in
dustrial, oglindit în 
machetele și expona
tele prezentate la a- 
c.eastă expoziție.

Soli ai siderurgiei, 
ai industriei electri
ce și electrotehnice, ai 
industriei chimice și

piu atelier de repa
rații auto Primul au
tocamion proprii) a 
ieșit pe poarta uzinei 
în 1958, iar primă se
rie de aut.ocanjioane 
de 15 tone, purtînd 
marca „Ciao Thun". 
a fost realizată în nu
mai 156 de zile — ca 
rezultat a) colaborării 
dintre peste 70 de u- 
zine ale Shanhaialui. 
. în prezent, în centrul 
atenției noastre se află 
creșterea productivită-

la sută din utilajele ti
zi nei șînt. create de 
muncitorii noștri"

Este vădită grija 
conducerii din fiecare 
uzină de a-și forma 
cadre proprii cît mai 
competente și utile 
procesului de produc
ție Tovarășul U Cin 
Ciuan, membru al Co
mitetului revoluționar 
din uzina de mașini- 
unelte din Shanhai, ne 
arăta că. în cursul ul
timului deceniu, s-a

ilustrative, contribuția 
adusă la creșterea pro
ductivității muncii de 
un dispozitiv nou creat 
sau de o nouă metodă 
tehnologică, introdusă 
ca urmare a efortului 
creator al muncitori
lor. De pildă, la Uzina 
de utilaje poligrafice 
din Pekin ni s-a ară
tat că numai în anul 
1968 au fost valorifica
te în producție peste 
180 de inovații impor
tante în întreaga tară

ITINERAR DE LA PEKIN LA SHANHAI

a/e progresului
Chinei ppftiilare

construcțiilor de ma
șini, ai industriei tex
tile și ușoare etc. aduc 
astfel mesajul voinței 
clasei muncitoare din 
China socialistă de a 
amplifica și întări con
tinuu baza industrială 
a patriei lor.

Am avut prilejul să 
văd cîteva din locuri
le de „naștere" ale a- 
cestor produse, să-i vi- 
zitez pe îndemînaticii 
creatori ai acestora 
De pildă, fn cadrul u- 
nei vizite ta Uzina 
de autocamioane din 
Shanhai am putut ur
mări geneza coloșilor 
pe roți, de 15 și 32 de 
tone. Ni s-a redat aici 
istoricul dezvoltării a- 
cestej unități industri
ale, care. înainte de 
eliberare, era un »lm-

țil muncii, întroduce- 
fea rapidă a progresu
lui tehnic, prin valori
ficarea la maximum a 
forțelor, proprii — ne 
spune tovarășul Ciu 
Tin-tzo, membru în 
comitetul revoluțio
nar aj uzinei. In a- 
cest scop, am organi
zat secții speciale, al
cătuite din muncitori 
cu o bogată experien
ță. tehnicieni. Am tri
mis oameni la alte u- 
zine din țară pentru 
a-și îmbogăți cunoș
tințele și a-și însuși 
metodele tehnologice 
cele mal avansate 
Am putea spune că 
la noi se desfășoară o 
competiție, a tehnicif și 
tehnologiei. în acest 
context, ne mîndrim 
cu faptul că peste 50

reușit ca jumătate din 
colectivul de cadre 
tehnice cu pregătire 
superioară să fie al- 
câtuit-din foști mun
citori ai uzinei „Am 
trimis pe lucrătorii 
noștri la școli tehnice, 
am organizat în uzină 
cursuri tehnice pentru 
muncitori, am înfiin
țat școli serale în ve
derea ridicării califi
cării forței de muncă" 
— a adăugat interlo
cutorul nostru

Mișcarea de invenții 
șl inovații a luat o 
mare amploare în în
treprinderile indus-.- 
triale din China. Nu 
o dată. în cursul vizi
tării unor unități eco
nomice. interlocutorii 
noștri ne-au prezentat, 
tn cifre și procente

se desfășoară o largă 
întrecere socialistă, 
încă în prima jumăta
te a lunii seiȘtembrie, 
Combinatul siderurgic 
din Pekin, întreeîn- 
du-se în muncă cu cel 
din Uhan, și-a înde
plinit și depășit planul 
anual ia oțel, fier, oțel 
laminat., tuburi din 
fontă, cocs metalurgic 
Ș a

Nu poți avea însă o 
imagine completă a 
vastei opere de con
strucție ce se desfă
șoară în R P Chineză 
tară a lua contact cu 
realizările dobîndi
te de oamenii mun
cii din agricultu
ră Același entuziasm 
și aceeași dorință de 
autodepășire. de a ob
ține rezultate tot ma’

mari în producție, vă
dite de muncitorii din 
uzine, le-am întîlnit și 
la țăranii din comune
le populare vizitate. 
M-am oprit într-o zi 
la comuna populară 
..Prietenia româno-chi- 
neză" Această unitate 
agricolă, situată nu 
departe de Pekin, a 
obținut succese însem 
nate în culturile de le
gume și de cereale, tn 
creșterea animalelor, 
precum și în alte do
menii. Pe lîngă comu
na populară au fost în
ființate mici întreprin
deri producătoare de 
unelte agricole, care 
satisfac necesitățile 
proprii. 19 școli, cu 
17 000 de elevi, cinci 
policlinici. 84 de uni
tăți comerciale — sînt 
cîteva cifre care 
ilustrează preocuparea 
pentru ridicarea con
tinuă a nivelului do 
trai al celor" 40 000 do 
membri ai acestei uni 
tăți agricole. Țara în
treagă pare o vastă 
grădină, în care fie
care petic de pămînt a 
fost lucrat, irigat și 
îngrijit cu pricepere, 
spre a-i smulge roade 
cit mai bogate.

I.uînd contact cu 
realitățile Chinei popu
lare. cu activitatea 
rodnică a oamenilor 
muncii din această 
tară; a acestui uriaș 
popor, rămîi impresio
nat. totodată, de prie
tenia și ospitalitatea 
cu care ești întîmpi- 
nat Sonoritatea dulce 
a orenunției în limba 
chineză (care nu cu
noaște sunetul „r") a 
numelui țării noastre 
— „Luomania" — în
viora întotdeauna pri
virile gazdelor, fă- 
cind să înfloreas
că surîsul simpa
tiei sincere, expresie 
a prieteniei și stimei 
ce și te nutresc reci
proc popoarele chinez 
și român. Ca tovarăși 
de muncă și de luptă 
în rîndurile marii ar
mate a constructorilor 
lumii noi. socialiste.

Viorel POPESCU



LUXEMBURGIn Comitetul Politic al O. N. U LIBAN

încheierea dezbaterilor
PE CALEA NEGOCIERILORin problema

agenția

precizează agenția 
precedate 

dele-

aibă 
vederea soluționării 
relatează

PĂRȚILE IN CONFLICT

securității internaționale

viața internaționala
Nici o soluție
pentru piața 

comună 
agricolă

NEW YORK 28 (Agerpres). — în 
Comitetul Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. au luat sfîrșit dezbate
rile pe marginea problemei privind 
„întărirea securității internaționale11.

Dezbaterile, la care au luat cuvîn
tul reprezentanți ai circa 90 de state, 
au evidențiat însemnătatea deosebită 
a acestei probleme, utilitatea discu
tării ei de către O.N.U. în acest 
moment în care în diverse locuri 
de pe glob persistă focare de război 
ce reprezintă pericole potențiale la 
adresa păcii și securității întregii 
lumi.

Marea majoritate a vorbitorilor a 
Televat necesitatea de a se întreprin
de măsuri eficiente în direcția des
tinderii încordării internaționale, a 
rezolvării pașnice a conflictelor exis
tente — singura cale rațională care 
răspunde intereselor vitale ale po
poarelor.

Problema întăririi securității in
ternaționale, care a fost înscrisă pe 
ordinea de zi a Comitetului Politic 
la propunerea U.R.S.S., reclamă 

“participarea activă a tuturor state- 
' lor mari și mici la un efort conjugat 
și permanent de respectare strictă a 
principiilor fundamentale ale Cartei 

' O.N.U., a dreptului și eticii interna
ționale. Numeroși reprezentanți ai 
țărilor socialiste și ai stateloi- nean
gajate au relevat necesitatea de a 
se elimina din viața internațională 
cauzele generatoare de încordare, 
suspiciune, care constituie obstaco
le serioase în calea dezvoltării cola
borării între statele lumii, cum ar fi 
sistemul alianțelor și blocurilor mili
tare. cursa înarmărilor nucleare, 
menținerea bazelor și trupelor străi
ne pe teritoriile altor țări.

Un puternic accent a fost pus, în 
dezbaterile Comitetului, pe necesita
tea creării unui climat de securitate 
în Europa. S-a relevat că trebuie 
întreprinse măsuri pentru multipli
carea dialogului intereuropean în 
vederea creării premiselor necesare 
întrunirii unei conferințe a tuturor 
statelor acestui continent cu scopul 
de a dezbate problema securității eu
ropene.

O altă problemă abordată în ca
drul dezbaterilor din Comitetul Po
litic, aflată într-o strînsă legătură 
cu problema securității internaționa
le, este cea a lichidării grabnice a 
tuturor rămășițelor sistemului colo
nial. Totodată, a fost dezbătută pro
blema măsurilor ce trebuie . luate 
pentru reducerea decalajului dintre 
nivelurile de dezvoltare economică 
ale țărilor în curs de dezvoltare și 
cele industriale, recunoscîndu-se fap
tul că lărgirea acestei prăpăstii nu 
poate decît să pună sub semnul în
trebării 
male în 
ționale.

existența unor relații nor- 
cadrul comunității interna-

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — 
Miniștrii de finanțe și ai agriculturii 
din țările C.E.E., întruniți la Luxem
burg, nu au reușit să ajungă la un 
acord definitiv cu privire la măsu
rile ce ar trebui adoptate pentru pre
venirea consecințelor revalorizării 
mărcii vest-germane asupra pieței 
comune agricole.

Consiliul ministerial al „celor șase“ 
a hotărît doar să mențină pentru 
încă șase săptămini mecanismul ac
tual de taxe asupra importurilor 
principalelor produse 
R. F. a 
pentru exportatorii 
Aceasta 
R. F. a 
piața comună agricolă.

! agricole în 
și compensații 

vest-germani 
înseamnă că, deocamdată, 

Germaniei rămîne izolată de

Germaniei

Întrevederi

ale locțiitorului șefului Bugetul Franței
delegației române in discuția

O declarație
9

« ft ț> f sm.

a M.A.E

ai R.D. Vietnam
HANOI 28 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat marți publicității o declarație în 
care se arată că în ultimele zile a- 
vioane americane de diferite tipuri 
au lansat bombe explozive, incen
diare și cu bile, precum și rachete 
asupra mai multor centre populate 
din districtele Minh Hoa și Tuyen 
Hoa din provincia Quang Binh. Tot
odată, din sudul zonei demilitarizate 
a fost supus unui bombardament de 
artilerie satul Vinh Giang din dis
trictul Vin binh.

La 23 octombrie, bombardiere stra
tegice B-52 au atacat numeroase cen
tre din vestul districtului Bo Trach 
din provincia Quang Binh.

Toate aceste acțiuni au provocat 
victime în rîndul populației locale 
și pagube materiale.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, a declarat purtătorul 
de cuvînt, condamnă energic noile 
acțiuni militare agresive ale S.U.A. 
și cere în modul cel mai hotărît în
cetarea atentatelor la suveranitatea 
și securitatea R. D. Vietnam.

Electric Co.“
147000 de

muncitori în grevă
NEW YORK 28 (Agerpres). — Gre

va celor 147 000 de lucrători de la 
uzinele societății „General Electrio 
Co“., declarată luni în sprijinul re
vendicărilor lor economice și înche
ierii unui nou contract colectiv de 
muncă, a devenit efectivă în pro
porție de aproape 100 la sută. Gre
viștii se bucură și de sprijinul pu
ternicei centrale sindicale americane 
— „A.F.L.—C.I.O.*.

Oprirea lucrului la uzinele și fa
bricile acestei societăți (a patra ca 
importanță din Statele Unite) afec
tează livrările de echipament spațial 
și măi ales furnizările de echipa
mente militare destinate trupelor 
americane din Vietnamul de sud. 
De aceea, unii comentatori nu exclud 
posibilitatea unei intervenții directe 
din partea guvernului pentru regle
mentarea conflictului dintre patronat 
și sindicatul lucrătorilor de la „Ge
neral Electrio 'Co“.

Luni după-amiază, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Mir
cea Malița, locțiitor al șefului 
delegației române la cea de-a 24-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
a avut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

în cadrul acestei întrevederi, des
fășurată într-o atmosferă cordială, 
la sediul secretariatului O.N.U. din 
New York, au fost abordate o serie 
de probleme privind activitatea a- 
cestu; for internațional pe linia 
menținerii păcii internaționale, pre
cum șl probleme aflate pe agenda 
actualei sesiuni.

în aceeași după-amiază, Mircea 
Malița a' avut o întrevedere cordială 
cu președintele sesiunii Adunării 
Generale, d-na Angie Brooks, în 
cadrul căreia au fost discutate pro
bleme majore ale sesiunii curente.

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
în Adunarea Națională Franceză au 
început'marți discuțiile asupra buge
tului țării pe anul 1970. Ministrul 
economiei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing, a expus liniile prin
cipale ale noului buget, bazat pe un 
echilibru absolut al încasărilor și 
cheltuielilor, echilibru realizat pen
tru prima dată după mai mulți ani. 
Vorbitorul a prezentat, totodată, ele
mentele esențiale ale politicii econo
mice a guvernului, făcînd ' cu acest 
prilej și un prim bilanț al rezultate
lor planului de redresare economică 
și financiară, pus în aplicare după 
devalorizarea francului.

în bugetul pe anul 1970 se prevăd 
159 950 milioane franci la venituri și 
159 855 milioane franci la cheltuieli.

IUGOSLAVIA
ir

MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE
CU VICTIMELE CUTREMURULUI

DE LA DANIA LUKA
Marți dimineața, la 

au sosit Iosip Broz 
ședințele U.C.I., președintele R.S.F. 
Iugoslavia, și alți conducători de 
partid și de stat ai R.S.F. Iugo
slavia pentru a lua cunoștință la 
fața locului de urmările cutremu
rului de luni. In oraș au început, să 
sosească echipe de specialiști, me
dici și constructori. Populația sinistra
tă, în special 
fost deplasată 
din țară, unde 
și ajutor.

Dînd dovadă 
solidaritate, oamenii muncii din Iugo
slavia, organizațiile social-politice.

Bania Luka
Tito, pre-

femeile și copiii, a 
spre alte localități 
i se oferă găzduire

de o impresionantă

întreprinderile au organizat din pri
mele momente de după cutremur o 
largă campanie de ajutorare a si- 
nistraților. Coloane de mașini, cami
oane și cisterne transportă la Bania 
Luka alimente, medicamente, cor
turi, apă potabilă. Unități ale ar
matei populare iugoslave și brigăzi 
de tineret ajută la degajarea străzi
lor, in vederea înlăturării urmărilor 
catastrofei și reluării activității nor
male.

In regiunea respectivă, în ultime
le 24 de ore au avut loc noi cutre
mure, de o mai slabă intensitate.

Belgrad, 28.
N. PLOPEANU

Marți au declarat o grevă na
țională de 24 de ore 930 000 de 
constructori din Italia, cerînd 
reînnoirea contractelor colective 
de muncă. In mai multe orașe 
au avut loc, cu acest prilej, ma
nifestații de mare amploare și 
mitinguri. Au încetat, de ase
menea, lucrul pentru patru zile 
18 000 de lucrători din serviciile

publice ale orașului Milano. 
Pentru această săptămînă sînt 
prevăzute greve similare în alte 
nouă capitale de provincii, prin
tre care și Napoli. Toate aceste 
acțiuni sînt sprijinite de cele 
trei mari centrale sindicale — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. în fo
tografie : miting a! muncitorilor 
din Bergamo în sprijinul reven
dicărilor lor.

Cu prilejul vizitei în U.R.S.S.

a delegației cehoslovace

Mitingul de la Kremlin

O PRECIZAREA PUNCTELOR DE VEDERE ALE AUTORI
TĂȚILOR LIBANEZE ȘI ALE GRUPURILOR DE COMANDO

MOSCOVA 28 — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
La Kremlin a avut loc un miting 
consacrat vizitei în U.R.S.S. a de
legației de partid și de stat a R. S- 
Cehoslovace.

Luînd cuvîntul, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a spus, printre altele, că discu
țiile purtate „au cuprins aspecte
le cele mai importante ale relații
lor dintre cele două partide și 
țări, precum și problemele situa
ției internaționale actuale*. Vor
bitorul a relevat, în continuare,

au fost 
colabo-

Ludvik

că în cursul convorbirilor 
abordate și probleme ale 
rării economice.

Au luat apoi cuvîntul
Svoboda, președintele R. S. Ceho
slovace, și Gustav Husak, primul 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care au trecut în re
vistă situația internă și externă a 
Cehoslovaciei.

ir

Marți, delegația de partid și de 
stat a R. S. Cehoslovace și-a în
cheiat vizita în Uniunea Sovieti
că, înapoindu-se în patrie.

BEIRUT 28 (Agerpres) — Coman
douri palestiniene au lansat noi a- 
tacuri asupra unor localități liba
neze, anunță un comunicat oficial di
fuzat de postul de radio din Beirut. 
Este vorba de orașul Rachaya, situat 
ia 50 kilometri de Beirut, și satul 
Mashta Hassan, precum și coman
damentul militar de la Aifa, am
plasat în apropierea graniței libano- 
siriene, atacate cu rachete și mor- 
tiere. Forțele libaneze au respins a- 
tacurile lansate de forțele de coman
do. Totodată, 
calitatea 
noaptea 
continuă 
cestora.
focuri a avut loc la Tripoli, al cărui 
centru, potrivit agenției France 
Presse, este, de asemenea, ocupat de 
comandouri. în cursul acestuia, un 
cetățean libanez a fost ucis.

La cîteva ore după ce oficialitățile 
libaneze au anunțat o nouă suspen
dare parțială a restricțiilor de cir
culație impuse la Beirut, în capita
lă au fost semnalate șase explozii, 
provocate de încărcături de dinami
tă ascunse în divers^ locuri.

Agențiile de presă relatează 
în majoritatea capitalelor arabe se 
desfășoară o intensă activitate di
plomatică în scouul sondării posibi
lităților de soluționare a conflictu
lui. Astfel, la Cairo au sosit re
prezentanți ai unor țări arabe, în 
vederea examinării situației care s-a 
creat în Liban. Astfel, în cadrul vi
zitei sale la Damasc, Hassan Sabri 
El Kholy, trimisul special al preșe
dintelui R.A.U., a fost primit de șeful 
statului sirian, Noureddin El.Atassi 
Hassan Sabri El Kholy i-a remis 
șefului statului sirian un mesaj spe
cial din partea președintelui Nasser. 
Șeful statului sirian l-a primit, de 
asemenea, la Damasc pe Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru eli
berarea Palestinei. Cu această oca
zie, Noureddin El Atassi l-a asi
gurat pe Yasser Arafat de sprijinul 
necondiționat al guvernului său. Din 
Beirut se anunță că ministrul afa
cerilor externe al Iordaniei, Abdel 
Moneim Rifai, care a sosit în capi
tala Libanului, a fost primit de pre
ședintele Libanului, Charles Helou. 
După întrevedere, Rifai a declarat 
că a remis președintelui libanez un 
mesaj personal din partea regelui 
Hussein.

se precizează că lo- 
Yanta, ocupată vineri 
de unități palestiniene,

să se afle sub controlul a- 
Un schimb sporadic de

că

O delegație libaneză condusă de 
generalul Emile Bustani, coman
dantul 'șef al forțelor armate din 
Liban, a plecat marți după-amiază 
spre Cairo, unde urmează să 
loc negocieri în 
crizei libaneze, 
France Presse.

Negocierile, 
Associated Press, vor ti. 
de convorbiri între membri; .. . 
gației și președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser care, la cererea Liba
nului, a acceptat să medieze acest 
conflict.

După cum relatează însă agenția 
M.E.N., Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru eliberarea Palestinei', a de
clarat că. reprezentanții palestinieni 
nu vor participa la negocierile ce 
urmează să aibă loc la Cairo, decît 
dacă acestea vo, avea ca rezultat re
cunoașterea libertății de acțiune 
pentru forțele de comando.

După cum se știe, Libanul s-a 
pronunțat în favoarea luptei duse 
de organizațiile palestiniene, cu con
diția ca acestea să nu afecteze su- ' 
veranitatea statelor arabe.

Pozițiile părților în conflict au fost 
exprimate în declarațiile șefului sta
tului libanez și ale conducătorilor 
organizațiilor palestiniene. Președin
tele Charles Helou arăta că, în ceea 
ce privește Libanul, interesele sale 
decurg din necesitatea oricăror ac
țiuni în limitele inviolabile ale su
veranității. Autoritățile libaneze au 
făcut cunoscut că Libanul sprijină 
cauza 'Organizațiilor palestiniene, 
însă au formulat o serie de condiții 
în privința libertății de acțiune a 
comandourilor pe teritoriul libanez, 
în sensul că acestea nu trebuie să 
pericliteze securitatea țării. Coman
dourile palestiniene, la rîndul lor, 
au cerut autorităților de la Beirut 
să acorde libertate deplină de acțiu
ne forțelor palestiniene din Liban.

Cotidianul egiptean „Al-Ahram“ 
informează, în ediția sa de marți, că 
R.A.U., Siria, Irakul, Libia, Sudanul 
și conducerea Organizației pentru 
eliberarea Palestinei au adoptat o 
poziție comună față de Liban, cerîn- 
du-i acestuia să facă o declarație ex
plicită în privința libertății de acți- , 
une a forțelor palestiniene de co
mando, ale căror tabere sînt insta
late pe teritoriul Libanului.

Deschiderea noii sesiuni
a parlamentului britanic

LONDRA 
a avut loc 
parlamentare din Anglia la Palatul 
Westminster. în fața deputaților Ca
merei Comunelor și a membrilor Ca
merei Lorzilor, reuniți în aceeași 
sală, regina Elisabeta a Il-a a rostit 
discursul tronului. Scris, conform 
tradiției, de primul ministru, acest 
discurs cuprinde liniile directoare ale 
programului guvernamental pentru 
noua sesiune parlamentară. Aces
ta pune accentul pe politica in
ternă și are în bună măsură un ca
racter electoral. Printre legislațiile 
ce vor fi supuse celor două Camere, 
locul principal îl ocupă legiferarea

28 (Agerpres). — Marți 
deschiderea noii sesiuni

înfemeilor și bărbaților 
retribuției muncii. Acest 

va fi atins deplin abia după 
de cinci

agențiile de preș
egali tații 
domeniul 
deziderat 
o perioadă intermediară 
ani. Alte proiecte de lege prevăd
menținerea controlului guvernului a- 
supra evoluției prețurilor și salarii
lor, o reformă minoră a învățămîn- 
tului, o reorganizare a autorităților 
portuare etc.

In politica externă, discursul tro
nului a. repetat pozițiile cunoscute 
ale Marii Britanii în privința parti
cipării la N.A.T.O., a războiului din 
Vietnam, a Orientului Apropiat, a 
conflictului nigerian, a proiectatei a- 
derări la Piața comună.

transmit
Cu ocazia Tîrgului internațional pentru agricultură 

și alimentație ---  Cairo 1969, vicepreședintele Camerei de Comerț
a României, Marcel Popescu, șeful delegației române, a efectuat o vizită de 
trei zile în Republica Arabă Unită. El a avut convorbiri cu dr. Hamza El Aish, 
subsecretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului Exterior, președintele 
Camerei de Comerț, precum și cu El Hamzawi, președintele Organismului pen
tru tîrguri și expoziții. Șeful delegației române, împreună cu ambasadorul 
României la Cairo, Titus Sinu, au fost primiți de Hassan Zaki, ministrul econo
miei și comerțului -exterior al R.A.U. Cu acest prilej au fost discutate probleme 
de interes comun.

De-abia lași în urmă păienjenișul 
de ulicioare ale Istanbulului și indi
catoarele te conduc spre pistele auto
străzii. ce saltă pe colinele podișului 
anatolian, pînă in apropierea Izmitu- 
lui. Aflate la o distanță de circa o 
sută de kilometri, cele două orașe 
sînt legate printo-un amplu schimb 
de produse industriale.

Cel mai important centru economic 
al Turciei, Istanbului, își adăpostește 
fabricile și puzderia de ateliere în 
cartiere rareori frecventate de tu
riști, conservînd totuși ca emblemă 
a sa cupolele și minaretele mosche
ilor celebre, vestigiile civilizațiilor 
pe care le-a ocrotit și a căror înflo
rire a impulsionat-o în timpuri ime
moriale. Dimpotrivă, podoaba Izmi- 
tului o constituie creații ale genera
ției noastre. în timp ce căsuțele sale, 
construite parcă din dantelă- albă, 
se cațără printre livezile de pe ver
santele dealurilor, jos, pe faleză, de
filează pe fundalul de oglindă al 
Mării Marmara edificiile fabricilor 
și uzinelor. N-am văzut cum arăta o- 
rașul cu 10—15 ani în urmă, cînd 
comerțul, agricultura și pescuitul 
erau încă principalele îndeletniciri 
ale locuitorilor dar, judecind după 
imaginea sa actuală, metamorfoza 
prin care a trecut i-a sporit, fără în
doială, atracția și i-a dat, în plus, 
valoare de simbol. Căci chiar dacă 
n-ai mai vizita șl alte localități tur
cești, văzîndu-1 îți poți da seama că 
țara a ieșit din starea de stagnare 
și s-a angajat pe calea modernizării, 

întreprinderi mai mari sau mici 
se construiesc aproape în fiecare din 
orașele anatoliene. Prin eforturi în
delungate, Turcia a depistat însem
nate bogății ale solului și subsolului 
său și a 
bilitatea 
țară cu 
deschide 
nifestare 
de care

Una din revelațiile Turciei con
temporane o constituie crearea in
dustriei petroliere. Deși încă nevoită 
să importe țiței, țara s-a echipat și 
continuă să se echipeze cu rafinării 
moderne care îi vor asigura, în pe
rioada viitorului program economic, 
satisfacerea cerințelor în produse pe
trolifere. La Izmit, precum și la 
Mersin, oraș de pe țărmul Meditera- 
nei, se lucrează Ia sporirea- capaci
tății rafinăriilor locale, în timp ce la 
Izmir se construiește o rafinărie 
nouă. O dată cu încheierea acestor 
lucrări, capacitatea de rafinare va 
crește în Turcia cu peste șase mi-

lioane de tone anual, adică aproape 
se va dubla. între timp, există preo
cuparea pentru sporirea extracției 
de țiței, pentru depistarea unor noi 
.zăcăminte. Specialiștii relevă apor
tul României I? finalizarea acestui 
efort de importanță . națională. Con- 
statînd buna comportare a instala
ției de foraj românești de la Tuz- 
luga, o regiune petroliferă în deve
nire, Turcia a comandat în țara 
noastră o a doua instalație de acest 
gen.

în funcțiune centrale electrice. Tot
odată, există peste o duzină de ase
menea unități în curs de construc
ție. Cu investiții de stat, pe fluviul 
Sakaraya, la Keban, se făurește un 
bazin de acumulare pentru una din 
cele mai mari centrale din această 
zonă geografică. Pe același fluviu se 
ridică o hidrocentrală la Gorcemkaya.

Străbătînd Turcia, întîlnești peste 
tot elemente ale modernizării. în a- 
ceste condiții, cu atît mai presantă 
devine în preocupările unor impor-

fe/iere ofe dezvoltăm
Turciei modenw

CORESPONDENȚĂ DIN ANKARA DE LA AL. CÎMPEANU

devenit conștientă de posi- 
de a se transforma într-o 
industrie dezvoltată și a 
implicit cîmp larg de ma
ma relui potențial uman 
dispune.

Crearea și dezvoltarea industriei 
petrochirmce a fost și rămîne una 
din preocupările majore ale auto
rităților pe plan economic. în acest 
domeniu, guvernul a elaborat un 
plan „tactic* și „strategic* avînd ca 
obiectiv reducerea și apoi renunța
rea la importul în valoare de sute 
de milioane de : lire, al produselor 
acestei ramuri, necesare în primul 
rînd agriculturii, iar apoi sporirea 
capacităților autohtone pînă la nive
lul Ia care să acopere o parte cres- 
cîndă a volumului exporturilor. Nu 
departe de Istanbul, la Yarimca, s-a 
construit un combinat petrochimic 
ale cărui prime unități au început 
să producă cu trei luni în urmă, un 
alt combinat similar fiind prevăzut 
să intre în producție în 1974.

Paralel cu creșterea producției de 
minereuri, cu care subsolul Turciei e 
din belșug dotat, s-au făcut și se 
fac investiții pentru dezvoltarea e- 
nergeticii. Printre materialele docu
mentare primite aici, este și o listă 
cuprinzînd denumirile localităților în 
care, în ultimii 4—5 ani, au intrat

tante cercuri politice soluționarea 
unora dintre problemele ce frînează 
progresul țării — cum sînt înlătura
rea rămășițelor feudale, lichidarea 
neștiinței de carte etc.

în urma succesului obținut la re
centele alegeri parlamentare de 
Partidul dreptății, aflat la putere 
din 1965, Suleiman Demirel, condu
cătorul acestui partid și actualul pre
mier, a declarat că principala misiu
ne a guvernului său rămîne aceea 
de instrument în slujba dezvoltării 
țării. în ce privește, politica externă. 
Turcia se pronunță pentru respecta
rea principiile r independenței sta
telor, egalității în drepturi, integri
tății teritoriale și neamestecului în 
treburile interne, pentru reglementa
rea conflictelor internaționale prin 
discuții și tratative. Reprezentanți ai 
guvernului au arătat că actuala ad
ministrație. continuînd să-și îndepli
nească angajamentele în cadrul 
N.A.T.O., va promova și în perioa
da următoare o politică de dezvolta- 

' re a relațiilor cu toate țările, indife
rent de regimul lor social.

Atît în mediul guvernamental, cît 
și în cel al opoziției parlamentare, 
se relevă cu satisfacție evoluția as
cendentă și perspectivele favorabile 
ale relațiilor dintre Turcia și Româ
nia. Se arată, de pildă, că în ultimii 
doi ani volumul schimburilor co
merciale dintre cele două țări a spo
rit apreciabil.

România își sporește prezența pe 
piața turcă cu produse ale industriei 
livrînd și unități de producție în
tregi. în colaborare cu firma de 
stat „Azot Sanayi*, țara noastră 
construiește în Turcia o fabrică de 
acid sulfuric §i alta de superfosfați. 
Mașini-unelte, motoare electrice și 
Diesel, grupuri electrogene — sînt 
unele din produsele noastre căutate 
în Turcia.

De altfel, relațiile româno-turce se 
dezvoltă pe planuri multiple. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul vizitei făcute în 
Turcia în martie a.c. — „constatăm 
cu vie satisfacție că relațiile româ
no-turce, neumbrite de nici un fel 
de probleme litigioase, s-au înscris 
în ultimii ani pe un drum bun, cu- 
noscînd o evoluție ascendentă. A- 
cordurile, convențiile și celelalte do
cumente de colaborare încheiate o- 
feră un cadru juridic de natură să 
stimuleze raporturile, atît în sfera 
colaborării și cooperării economice, 
cît și în domeniul științei, tehnicii, 
culturii și artei. Popoarele român și 
turc, ca și toate celelalte popoare, 
sint profund interesate în evitarea 
unei conflagrații mondiale, în stator
nicirea unui climat de pace și secu
ritate*.

Referindu-se cu același prilej la 
relațiile româno-turce, președintele 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, a 
spus : „Sîntem foarte mulțumiți de 
stadiul actual al legăturilor noastre 
— legături care se lărgesc și se dez
voltă zi de zi. Constatările noastre 
arată că aceste relații — care se în
temeiază pe principiul avantajului 
reciproc — au frumoase perspective 
de a se dezvolta. Sînt convins că a- 
ccasta va fi în folosul ambelor țări*.

în cursul călătoriei mele în Turcia 
am auzit nu o dată exprimate din 
partea unor reprezentanți ai vieții 
politice, economice, culturale apre
cieri elogioase la adresa țării noas
tre. a activității ei constructive atît 
pe plan intern cît șf extern, ca și 
convingerea că dezvoltarea raportu
rilor româno-turce servește atît ce
lor două țări, cît și intereselor pă
cii în lume.

Bolivia va promova cu 
fermitate o politică externă 
independentă, vizînd apărarea 
demnității și suveranității ei naționale, 
prietenia cu toate popoarele lumii, o 
politică îndreptată împotriva imperia
lismului — a declarat ministrul de 
externe bolivian, generalul Cesar Ruiz 
Velarde, într-un interviu acordat zia
rului mexican „Excelsior". Ministrul 
bolivian a declarat, de asemenea, că 
Bolivia intenționează să-și extindă re
lațiile cu țările socialiste.

Noul cabinet brazilian.
Generalul Emilio Garrastazu Medici, 
desemnat recent președinte al Brazi
liei, a anunțat componența guvernului 
său, care cuprinde zece miniștri noi. 
Din vechiul cabinet au fost reținuți 
cinci miniștri. Noul cabinet își va în
cepe activitatea la 30'octombrie, data 
instalării președintelui Emilio Garras
tazu Medici.

Ultimele rezultate ale a- 
legerilor legislative din Por
tugalia. Partidul guvernamental 
Uniunea Națională a obținut 86,83 la 
sută din voturi, în timp ce grupările 
de opoziție au întrunit 13,17 la sută 
din voturi.

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, va face o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică între 12 și 21 
noiembrie, anunță agenția TASS.

Un nou grup de cercetători so
vietici a pornit pe calea aerului 
spre Arctica pentru a înființa sta
țiunea „Polul Nord-19“. Pentru 
înființarea stațiunii, avioanele vor 
transporta pe banchiză peste 200 
tone de diferite aparate, utilaje și 
alimente.

Sub auspiciile municipalității 
din Toulouse și cu concursul 
Asociației Franța—România, la 
Universitatea din Toulouse a a- 
vut loc vernisajul expozițiilor 
„Vestigiile daco-romane pe teri
toriul României" și „Mișcarea 
artistică de amatori în Româ
nia".

Convorbiri economice iu- 
goslavo — vest-germane. 
Toma Granfil, membru al Vecei Exe
cutive Federale iugoslave, a primit po 
Ernest Wolf Mommsen, președintele 
Comitetului administrativ al Asociației 
industriașilor vest-germani, care se 
află la Belgrad, în fruntea unei dele
gații economice. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind schim
bul de mărfuri dintre cele două țări, 
Au fost, de asemenea, discutate pro
bleme privind posibilitățile unor in
vestiții comune în economia iugoslavă.

Purtătorul de cuvînt al 
C.C. al Partidului Neo Lao 
Haksat a dat publicității o decla
rație cu privire la rolul Tailandei în 
războiul dus de S.U.A. în Laos. De 
mai mulți ani, se menționează, Sta
tele Unite au transformat Tailanda 
într-o bază militară pentru lansarea 
de acțiuni împotriva zonelor contro
late de forțele Pathet Lao. Această im
plicare directă a Tailandei constituie 
o violare gravă a acordurilor de la 
Geneva din 1962 cu privire la Laos 
— se arată în declarație.

Submarinul atomic ame
rican „Sargo" a ancorat marți în 
portul japonez Yokosuka. în legătură 
cu vizita navei de război americane, 
Partidul Comunist din Japonia a adre
sat note de protest guvernului nipon 
și ambasadei S.U.A., relevă agenția 
Kyodo.

oficial administrației S.U.A. cererea 
1970, cînd expiră acordul în baza 
să fie retrase forțele americane de aici,

Guvernul libian a notificat
ca pînă la data de 24 decembrie
căruia a fost creată baza de la Wheelus, .. _ ... .... ______ _______ ______ ,
anunță Associated Press. Se precizează că o notă similară va fi prezentată 
Marii Britanii, în scopul desființării bazei de la El Adem, din apropiere de 
Tobruk, care funcționează în baza unui acord ce va expira în 1971.
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