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LA SĂVINEȘTI

wMELANA III"

A ÎNCEPUT

PRODUCĂ

Pe platforma industrială de la 
Săvinești a fost pusă în func
țiune, cu două luni înainte de 
termen, o nouă fabrică de fibră 
acrilică românească „Melanâ 
III" cu o capacitate anuală de 
10 000 tone, de trei ori mai mare 
decît cele două instalații simi
lare aflate în funcțiune la Să
vinești.

Cu prilejul dării în funcțiune, 
comitetul de partid al uzinei de 
fibre sintetice și consiliul de 
administrație al Centralei in
dustriale de fibre chimice Săvi
nești au trimis o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
In care se spune s „Realizările 
noastre constituie o contribuție 
la succesele oamenilor muncii 
din județul Neamț, în înfăptui
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor din acest an.

Hotărîți să aducem o contri
buție și mai de seamă la înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, ne exprimăm angaja
mentul ferm de a ne consacra 
toate forțele, toată energia, ta
lentul și experiența în vederea 
atingerii parametrilor proiectați 
cu patru luni înainte de terme
nul planificat".
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(Continuare in pag. a III-a)
(Continuare 
în pag. a V-a)

nu are neweie

o „mărgică'

Numai „Carul Mare"

de rulmenți

VIZITIND 
UZINELE 

„RULMENTUL''
BRAȘOV

TORSI
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Ion Gheorghe Maurer, a primit pe noul ambasador

levs
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CONTRACTAREA
ECHIPAMENTULUI

TEHNOLOGIC
PENTRU NOILE FABRICI

Formalități prelungite și o târguiala
care nu justifică optimismul

Realizarea în întregime, în mod 
exemplar, a programului de investi
ții din acest an impune, înainte de 
orice, construirea cu o punctualitate 
riguroasă a fiecărui obiectiv indus
trial în parte, evitarea completă a 
cazurilor de nerespectare a terme
nelor intermediare (predare la mon
taj și probe tehnologice) și de pu
nere în funcțiune. între multiplele 
probleme care condiționează intrarea 
în circuitul economic, la data plani
ficată, a oricărui obiectiv, o deosebită 
importanță are asigurarea la timp a- 
utilajelor tehnologice ; orice întârzie
re tn livrarea lor creează greutăți in 
realizarea investițiilor.

Să analizăm, deci, în ce măsură 
este rezolvată, în industria chimică, 
problema livrării utilajelor

a echipamentelor și lnsta- 
complexe la termene co- 

cu graficele de eșalonare a

LITERATURA
un

de conștiință
de Nicolae BALOTĂ

nu se 
climat 

sa 
ar-

______ ... cei 
care prin menirea lor sînt chemați 
la proiectarea și făurirea unei lumi 
mai umane, să aibă o înaltă coriști-. 
ință a valorii pe care o reprezintă 
creația artistică în general și să de
pună toate eforturile pentru lărgirea 
unui Univers al valorilor, pentru în
nobilarea spirituală a oamenilor.

Actul creator are, în sine, o valoa
re etică. Intr-adevăr, pentru a pro
duce un obiect nou, pentru a da 
naștere unei opere, artistul trebuie 
să înfrîngă inerția materiei și a.spi
ritului. Folosind o expresie dragă lui 
Nicolae Labiș, vom spune că poetul 
luptă cu inerția, în toate sensurile 1 
cu inerția cugetărilor banale, cu 
inerția sentimentelor stereotipe, cu 
inerția moravurilor retrograde, cu 
inerția cuvîntului care îi oferă solu
ții convenabile, cu inerția însăși , a 
artei care de atîtea ori cade, din 
nefericire, în imitația plată Cel ca
re creează, cu adevărat, dă o viayă 
nouă cuvintelor, însuflețește senti
mentele, încearcă noi căi ale cunoaș
terii artistice. Actul scriitorului și a) 
oricărui artist are sensul unei per
manente înnoiri. Al unei înnoiri, dar 
și al unei extinderi a universului u- 
man. Orice scriitor aspiră, prin na
tura sa, ca și prin finalitatea literar 
turii, să construiască, din cuvinte, o 
lume posibilă. Omul își lărgește. în 
scris și prin scris, lumea sa. Ca și 
exploratorii care au descoperit toa
te ungherele pămîntului, ca și savan
tul care coboară cu uneltele sale în 
microcosmul nuclear ori astronauții 
care cercetează Cosmosul, scriitorul 
extinde hotarele universului nostru, 
adaugă noi posibilități omului, des
chide perspective noi asupra lumii, 
tinzînd să construiască o operă ase
menea unui univers, cu articulațiile 
sale interioare, cu valorile sale. Scrii
torul folosește creația literară ca pe 
o unealtă de cunoaștere, de pros
pectare a realității existente, 'dar 
și ca un mod de a imagina 
și construi o realitate posibilă. 
Literatura nu reprezintă uma
nul doar așa cum este, în realitatea 
curentă, ci așa cum ar putea sau ar

Omul societății socialiste 
poate dispensa de 
al încrederii în 
creatoare. E firesc, 
tiștil, creatorii acestei societăți,

un 
puterea 

deci, ea

trebui să fie. Ea e un univers posi
bil, e domeniul tuturor posibilități
lor umane j ea înfățișează sentimen
tului și intuiției, spre a fi gustate 
estetic, tot ceea ce spiritul e capa
bil să producă ; ea întregește expe
riența naturală a existenței noastre, 
înnoirea și extinderea unei sfere a 
umanului sînt, acțiuni a căror valoa
re spirituală este incontestabilă. Re
petăm, actul creator adevărat este, 
prin esența sa, un act etic O operă li
terară autentică este o matrice acelor 
mai diverse valori social-politice, es
tetice, etice, teoretice, alcătuind o rea
litate axiologică complexă, un adevă
rat cosmos al valorilor. Desigur, 
printre aceste valori, cele estetice au

(Continuare în pag. a IV-a)

nologice, 
lațiilor 
reiate t_ „_____ __ _______
execuției, cu duratele de montaj și 
probele tehnologice. în anii 
tocmai slaba soluționare a 
probleme a creat industriei 
mari neajunsuri. Care este 
în momentul de față-? Iată 
ciere : „Pe plan intern nu există nici 

,un caz deosebit de necorelare a li
vrării utilajelor tehnologice la vre
unul dintre cele 58 de.-obiective in
dustriale care trebuie să fie date în 
exploatare în cursul acestui an — 
ne-a spus ing. Anton Moldoveanu, 
director adjunct în Direcția generală 
de aprovizionare-desfacere din mi
nister.

Continuînd investigațiile, am reți
nut că — sub aspect contractual — 
necesarul de 2 832 tone de mașini și • 
instalații solicitate industriei con
strucțiilor de mașini a fost asigurat 
în întregime. Totuși, pînă de curînd 
nu era precizată documentația tehni
că, legată de utilaje, la 6 unități eco
nomice incluse inițial în proiectul de 
plan. Cum s-a soluționat această si
tuație ? Ne răspunde tot ing. Anton 
Moldoveanu :

— La trei dintre aceste obiective 
s-a renunțat deocamdată ; pentru 
celelalte trei, utilajele tehnologice 
vor fi asigurate în cadrul întreprin
derilor din sectorul industriei chi
mice sau în atelierele proprii ale 
beneficiarilor. întîrzierile în defini
tivarea documentației tehnice s-au 
datorat încetinelii cu care s-au 
încheiat unele contracte pentru u- 
tilaje la import, fapt care a 
ținut. în Ioc proiectarea utilaje
lor tehnologice în țară. A- 
semenea situații sînt inerente, în 
condițiile existenței unei. metodolo
gii imperfecte.

Oare metodologia este cauza tu
turor neajunsurilor legate de asi
gurarea utilajelor tehnologice ? Nu 
cumva la situația actuală s-a ajuns 
și datorită lipsei de supraveghere și 
îndrumare din partea forurilor de 
resort ale ministerului, soluțiilor ne
clarificate, incomplete, care adese
ori trebuie refăcute, neglijenței unor 
beneficiari de investiții privind co
municarea tuturor necesităților șan
tierelor ? Așa s-au petrecut faptele în ■ 
cazul instalației pilot de la Combina
tul chimic din Rîmnicu Vîlcea 
sau instalației de săruri de bariu de 
la Combinatul chimic din Tîrnăveni, 
Și așa se explică de ce, abia acum 
cîteva zile, unul dintre beneficiarii 
investițiilor, Uzina de cauciuc sintetic 
Borzești, a cerut forului de resort 
să-i procure o serie de utilaje tehno-

trecuțj, 
acestor 

chimice 
situația 
o apre-

logice necesare în cursul trimestrului 
II ; cerere greu de rezolvat într-un 
timp atît de scurt, dacă ținem seama 
că termenul de punere în funcțiune 
este prevăzut pentru trimestrul III.

Dacă în privința asigurării echipa
mentelor și utilajelor tehnologice din 
țară situația generală este aprecia
tă ca satisfăcătoare, în schimb, im
porturile n-au fost contractate în 
totalitate. Ca atare, în prezent nu 
se știe cu precizie cum vor fi puse 
în funcțiune 9 capacități și obiective 
industriale. încercînd să justifice a- 
ceastă situație, ing. Alexandru Teo- 
doru, director adjunct în D.G.A.D.

Ing. Cristian ANTONESCU

Pe turnanta mașinii 
din fața noastră, bră- 
țările de rulmenți sînt 
așezate la marginea 
cercului, parcă pentru 
a fi mai repede centri
fugate. Un jet puter
nic de benzină — ulti
ma spălare — apoi pi
cajul pe toboganul 
metalic, ca intr-o an
trenantă joacă de co
pii. Privim la curgerea 
fără sfirșit a acestor - 
bijuterii de oțel. Spec
tacolul e , captivant. 
Inginerul Aurel Moldo
van privește însă acest 
„joc" dintr-un alt 
unghi, cu ochii specia
listului. Omul din fa
ta noastră e nemulțu
mit de ceva. Deși nu 
vedem motivele. Mași
na „bate" ritmic și, la 
fiecare pocnitură meta
lică, o coroană de rul
menți țișnește de sub 
jetul de l benzină.

— Sintem pe cale să 
depășim un anume sta
diu de subiectivism al 
aparatelor de control.

— Subiectivism ?
— Subiectivism, 

roare, mă rog...
— Vreți să vă expli

cați ?
— Știu, pare curios... 

Uitați însă despre ce-i 
vorba : nu mai sintem 
sa.tisfăcuți de apara
tura mecanică de con
trol. Competiția cu mi
cronii ne obligă la un 
spor de exactitate. 
Viitorul e de partea 
aparaturii pneumatice. 
Am și introdus patru 
asemenea instalații, 
concepute de tehnolo
gul și Constructorul 
șef. Iar in anul acesta 
vom mai adăuga încă 
vreo 14—15. Ele sint 
rezultatul căutărilor 
proprii și al studierii 
experienței mondiale in 
acest domeniu.

Privim in jur. Aici, 
■la secția asamblare- 
montaj a uzinei brașo

vene „Rulmentul", ima
ginea de muncă ce ți 
se oferă nu se deose
bește cu nimic de cea 
dintr-un atelier de 
proiectare sau dintr-o 
imensă ' ceasornicărie. 
Urmărim lucrul la 
noul aparat, a cărui 
menire, in esență, este 
de a determina pere-

chea fără cusur, a unei 
cămăși de rulment. 
Sferele de oțel, pline, 
strălucitoare, au niște 
limite riguroase de joc 
și abaterile de microni 
sint luate în calcul cu 
toată seriozitatea. In
ginerul Aurel Moldo
van acuza, desigur nu 
fără temei, subiectivi
tatea vechilor aparate. 
Aflăm însă că și celor 
noi li s-a făcut, in nu
mele calității, o primi
re severă. ,,Tatonarea" 
a durat săptămâni.

— Vă nemulțumea 
ceva ?

— 'Aveam nevoie de 
stabilirea unui coefici
ent de siguranță. La 
drept vorbind, nu in-

strălucitoare, aflată la 
îndemână. Gest spon
tan în fața unei gră
mezi. Sfera de oțel e 
caldă încă. Învelișul e 
neted — oglindă. Nu 
te-ar mira dacă frin- 
tura asta de materie 
duri, cu molecule pu
ternice ar fi străvezie, 
cu ape interioare lim
pezi, de cristal șlefuit. 
„Mărgică" este una 
din cele 20,7 milioane 
ce se vor fabrica în a- 
cest an în uzina bra- 
șoveană — cu

stalația creată de noi 
era de vină, ci noi, 
care nu știam dacă to
tul e în regulă. De a- 
ceea i-am pus la în
cercare cu multă cir
cumspecție virtuțile 
tehnice...

Pentru acest examen 
al noilor aparate au 
fost solicitate cele mai 
bune asamblatoare: 
Constanța Frățilă, Ma
ria Baraboi, Suzana 
Mînzat. Experiența 
lor, stratificată de-a 
lungul anilor, avea a- 
cum prilejul să se a- 
rfirme din plin... 
fapt,, ce 
un bun 
Atenție, 
gindirii, 
calm și, 
înțelegerea exactă a 
valorii fiecărei secun
de. Clipele risipite la 
asamblare se ampli
fică și se adună la 
montaj în pierderi de 
ore. Ritmul de la sfîr
șitul circuitului de pro
ducție este mult mal 
alert — exactitățile se 
creează aici.

Pipăim

De 
înseamnă a fi 

asamblator 1 
mobilitate a 
a acțiunilor, 

mgi ales,

șoveană — cu două 
milioane mai mult de- 
cît plafonul atins în 
1969, punct înalt de 
convergență a străda
niilor, priceperii și 
responsabilității. Do
vada ? O depășire de 
14 milioane lei la pro
ducția marfă vîndută 
și încasată, planul de 
export depășit cu 
10 milioane lei.

De altfel, pe cartea 
de vizită a uzinei stă 
scris că „Rulmentul" 
exportă produsele sale 
în 35 de țări ale lumii, 
unele cu un ridicat ni
vel industrial (Franța, 
Republica Federală a 
Germaniei etc.).

Acum, la sfîrșitul 
primei luni din ul
timul an al cincina
lului, am găsit- uzina 
conectată la un „vol
taj" calitativ superior 
de preocupări. Lucrul 
apare firesc dacă ■ nu 
omitem necesitatea fi
rească de a face fată 
sporului substanțial de 
producție. Parte inte
grantă a puternicei fa
milii industriale bra
șovene — loc de unde 
s-a lansat zilele acestea 
înflăcărată chemare la 
întrecere a organizației 
de partid a județului 
Brașov către toate or
ganizațiile județene ale 
P.C.R., către toți oa
menii muncii — uzina 
„Rulmentul" trăiește la 
înalta tensiune a răs
punderii. 50 000 de bu
căți rulmenți peste 
plan — iată angaja
mentul care polarizea-

llia TĂNASACHE
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© Organizarea supe
rioară a muncii prinde 
rădăcini pe terenul or
dinii și disciplinei ® 
Timpul - dimensiune a 
eficacității economice 
® Contraste

Inovator este cel ce reali
zează și introduce ceva nou în
tr-un domeniu de activitate, un 1 
promotor al faptelor și metode- i 
lor deosebite de muncă — a- i 
vînd ca scop și rezultat imbu- i 
nătățirea calitativă a unui pro- ( 
ces productiv. Inovatorul gin- , 
dește mai puțin la propria sa 
funcție socială și mai mult la ' 
efectele practice ale gindirii sa- ' 
le. Căutările sale presupun un e- 1 
fort perseverent, neobosit, adesea < 
istovitor; presupun înfruntarea 
cu rutina, strădanie grea pentru 
a face să existe, și apoi să biruie, 
verificat prin practică, un gind 
nou, pînă la el negîndit, o so
luție pînă la el neformulată. Și 
aceasta, cu atît mai mult cu cit, 
uneori, ideea lui . rezolvă în 
practică probleme considerate in
solubile.

De pildă,. inginerul lanoș 
Bence și tehnicianul Dumitru 
Crăciun, de la Centrala indus
trială siderurgică de la Hune
doara, prin recenta lor des
coperire sînt capabili să in
dice soluțiile și posibilitățile 
realizării unei aparaturi ori
ginale, cu ajutorul căreia se 
pot îmbunătăți condițiile de 
muncă în combinat și (extrem 
de important pentru hunedorehi) 
pot da o mai mare eficiență ac
țiunii de combatere a poluării 
aerului. Praful evacuat de coșu
rile cuptoarelor poate fi recu
perat in proporție de 80 la sută; 
e foarte mult, fiindcă 90 la sută 
din conținutul prafului este, oxid 
de fier. Atmosfera nu va mai fi 
poluată ca pină acum, iar eco
nomiile anuale — prin valorifi
carea particulelor de fier — se 
ridică la circa 25 milioane lei.

La Sighișoara, directorul teh
nic al combinatului de aici 
a știut să îndrume judicios . 
studiile unor tehnicieni și mun
citori care s-au ocupat de rațio
nalizarea tehnologiei de ardere 
in cuptoare, să-i îmbărbăteze. 
Pină la urmă, ei au pus la punct 
un sistem de mare productivi
tate, a cărui eficiență se concre
tizează in mărirea ■ suprafețelor 
de ardere a cuptoarelor cu circa 
20 la sută, in creșterea volumu
lui producției cu 5 milioane lei 
și în reducerea consumului de 
material refractar, .de la 3 000 
tone pe an la numai 120 tone. 
Merită reținut că materialul re
fractar este produs în țară.

Aceste cîteva fapte eviden
țiază rolul inițiativei in des
coperirea uriașelor rezerve de 
sporire a producției și producti
vității muncii, existente in în
treprinderile noastre; ele arată 
cum este în măsură spiritul no
vator să clintească rutina, li
nele procedee considerate „tra
diționale" și deci, intangibi
le, deși au devenit insufi
cient de rentabile. Munca 
noastră de fiecare zi are tot mai 
mult nevoie de acest gind ome
nesc, inovator, înaripat. Veștile 
sosite la redacție le-am con
semnat cu încrederea că vom mai 
avea prilejul să inserăm și al
tele, despre alți și alți inovatori, 
militanți - pentru progresul teh
nic și economic.

Petre NEDELCU

După 6 luni de la darea în exploatare, Rafinăria Crișana — în fotografie 
— și-a realizat parametrii proiectați

TINERI IN PRAGUL
MAJORA TULUI POLITIC

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază, în vizită 
protocolară de prezentare, pe noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Bul-

!

garia la București, Spas Nicolov 
Gospodov. ■

La primire, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

COMITETULUI 
CELOR CE

Dragi tovarăși,-
Comitetul Central al

CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCESC DIN VIETNAM

HANOI

Răsfoiam un dosar care 
cuprinde evidența activi
tății organizațiilor U.T.C.
dințr-un grup școlar pro
fesional. Intre planuri de 
muncă, referate și procese 
verbale am găsit și un pro
ces verbal care consemna 
felul în care s-a desfășu
rat- o ședință a comitetului 
U.T.C. pe grupul școlar cu 
ordinea de zi : „Primiri de 
noi membri". Deoarece e 
vrednic de atenția noas
tră. voi reproduce aici o 
parte din acest document 1 

„Tovarășul Tudor Voinea,

T e I e g r a m ă
Maiestății Sale Imperiale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, exprim Maiestății Voastre Imperiale, poporului ira
nian, familiilor îndoliate sentimentele noastre de compasiune 
în legătură cu pierderile de vieți omenești provocate de catas
trofa de pe șoseaua „Haraz".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

secretarul comitetului
U.T.C. pe grupul școlar, ci
tește cererea tovarășei Po
pescu Maria. Tovarășul 
Dobre o caracterizează pe 
elevă și este de acord să 
fie primită în U.T.C. Este 
întrebată ce eveniment im
portant a avut loc în țara 
noastră anul acesta, în au
gust (1969 n.n.). Eleva răs
punde corect. Comitetul 
este de acord cu primirea 
ei în U.T.C.

Se citește cererea tova-, 
rășei Smaranda Maria. To
varășul Dobre o caracteri
zează pe elevă. Este între
bată ce sărbătoare impor
tantă a avut Timișoara 
anul acesta. ' Răspunde 
corect. Comitetul este de 
acord...

Velicu Nicoleta. Tovară
șul Dobre o caracterizează 
pe elevă Este întrebată ce 
eveniment am sărbătorit 
în august. Răspunde corect. 
Comitetul...".

Intrerupem aici tran
scrierea procesului verbal 
pentru că, din lectura lui, 
nu vom mai afla, pînă la 
sfîrșit, nimic nou. De 14 ori 
aceleași formulări. Acelșași 
„întrebări". Același „răs
punde corect". Același „Co
mitetul este de acord" etc. 
Se modifică doar numele 
celui primit în U.T.C. Dacă 
în procesul verbal n-ar fi 
fost scris negru pe alb 
„primiri de noi membri",

s-ar fi putut crede că s-a 
asistat la un concurs-fulger 
„Cine știe, cîștigă" sau că a 
fost completată o listă cu 
înscrieri la o excursie...

— Cit a durat această 
ședință ? — l-am întrebat 
pe secretarul comitetului.

— O oră și jumătate... 
Am calculat : nici măcar

anchetă
socială

zece minute pentru un e- 
veniment de o importanță 
cardinală în viața fiecărui 
tînăr. Căci, să nu uităm, 
este vorba nu de un episod 
oarecare, de un fapt fără 
importanță, ci de momen
tul capital în care unui tî
năr i se conferă titlul de 
cinste de membru al orga
nizației ' revoluționare de 
tineret. Actul acesta re
prezintă în viața Iui clipa 
consfințirii unei opțiuni de
cisive, clipa cristalizării 
conștiinței de’ sine, am 
spune chiar, fără teama de 
a exagera, clipp majoratu
lui politic. Ca membru al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, el își va subordona de

acum înainte acțiunile, 
modul, de a gîndi și de a 
se comporta în viață celui 
mai înalt ideal uman, care 
este idealul avangardei po
porului său, idealul comu
niștilor.

Procesul verbal din care 
am reprodus fragmentul 
dovedește că în organiza
ția respectivă — de la 
grupul școlar profesional 
„Electromotor" Timișoara 
— s-a minimalizat im
portanța ce trebuie acor
dată unui asemenea eveni
ment. Sîntem dispuși să 
punem asta pe seama lipsei 
de experiență a tinerilor 
din comitetul U.T.C. al șco
lii. Dar este știut că orga
nizațiile U.T.C. își desfă
șoară activitatea sub în
drumarea statornică, direc
tă și atentă a organizații
lor de partid. Sînt, adică,< 
încredințate unui mentor 
matur care poate să asigure 
tinerilor o călăuzire poli
tică atentă și lucidă, în
suflețită de înaltul spirit a) 
responsabilității comuniste 
pentru formarea tinerei ge
nerații de militanți, pen
tru propășirea socialistă a 
patriei.

Revenind la sus-șminti- 
ta ședință, sîntem în drept 
să ne întrebăm : oare dacă 
tovarășul Constantin Sta- 
matoiu, secretarul comi
tetului de partid al școlii, 
ar fi fost de față sau dacă

ar fi citit cu oarecare.aten
ție procesul verbal, nu și-ar 
fi dat seama că numai fap
tul de a se primi în orga
nizație 14 tineri în aceeași 
ședință golește evenimen
tul respectiv de semnifica
ția sa esențială ?

Secretarul organizației de 
partid s-a mulțumit însă ' 
să fie încunoștințat că șe
dința s-a ținut — deci 
poate fi „bifată" în planul 

. de acțiuni al lunii curen
te. Din punct de ve
dere scriptic totul a fost' 
„în ordine". Dar munca de 
educație a tinerei genera
ții nu se poate mărgini la 
atît. Esențialul se află din
colo de simpla ordine în 
hîrtii.

Sesizat de faptul relatat 
mai sus, mi-am petrecut 
cîteva zile între tinerii din 
Timișoara. Cristalizîndu-mi 
o impresie generală, port 
cu mine în principal ima
ginea unor tineri admira
bili, a căror principală tră
sătură morală este con
știința resDonsabilității față 
de pregătirea lor pentru 
viață, preocuparea tenace 
de a se forma pe tărîm 
profesional și civic, pentru 
a aduce o contribuție cît 
mai substanțială la pro
gresul societății noastre so-

Mihai CARANF1L

(Continuare în pag. a U-a)

Partidului Comunist Român adresează Comi
tetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, partidului 
și poporului frate vietnamez un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale 
felicitări cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea partidului 
revoluționar ai clasei muncitoare vietnameze.

De la înființarea sa, Partidul celor ce muncesc din Vietnam a stră
bătut un drum glorios, organizînd și însuflețind masele populare la lupta 
împotriva dominației și asupririi colonialiste, pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru triumful revoluției și făurirea Republicii Demo
crate Vietnam,

Comuniștii, întregul nostru popor se bucură din toată Inima de 
succesele importante obținute de oamenii muncii vietnamezi, sub con
ducerea partidului lor de avangardă, în opera de construire a socialismu
lui în Republica Democrată Vietnam. Ne exprimăm, și cu acest prilej, 
solidaritatea internaționalistă cu lupta eroică pe care o duce poporul 
vietnamez împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea indepen
denței , și suveranității țării, a ființei sale naționale. Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă România se pronunță cu consecvență 
pentru retragerea tuturor trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud, pentru 
asigurarea condițiilor de formare a unui guvern de coaliție care să 
permită dezvoltarea democratică a acestuia, pentru respectarea dreptului 
sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară. Cu profundă încredere în victoria poporului vietna
mez, reafirmăm hotărîrea noastră fermă de a acorda și în viitor întregul 
sprijin cauzei sale drepte.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul celor ce muncesc din Vietnam, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam se vor întări 
și dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism-Ieninismului și ale 
internaționalismului socialist, spre binele ambelor popoare, în interesul 
unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători, urăm tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din R. D. Vietnam să obțină, strîns uniți în jurul 
Comitetului Central al partidului, și urmind îndemnurile însuflețitoare 
ale lui Ho Și Min, noi succese în opera de edificare a socialismului, în 
lupta pentru apărarea independenței patriei, pentru realizarea aspirațiilor 
de unitate națională, pace și progres ale poporului vietnamez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

i
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'DIVERS
I Fără
I „salvare" ?

în ldeea unei mai judicioase 
distribuiri a cadrelor medicale, 
mai mulți medici și cadre sa
nitare aparținînd serviciului 
„Salvării" din Capitală au fost 
repartizați la diferite spitale și 
unități. Cum ? Veți vedea. Mai 
Intîi trebuie să reținem un a- 
mănunt i repartizarea s-a o- 
perat doar în statele de plată, 
respectivii salariați (28 la nu
măr) continuînd să funcționeze 
la... „Salvare". Cu alte cuvinte, 
redistribuirea s-a făcut doar de 
ochii lumii. S-a ajuns și la si
tuații comice. De pildă : mater
nitatea „Polizu" s-a trezit pe 
statele de salarizare cu un... me
dic internist (Dimitrie Ionescu) i 
spitalului Colțea, în schimb, 
care nu dispune de nici o sec
ție de maternitate, i-a fost re
partizată o... moașă (Cornelia 
Frățilă). Și așa mai departe. 
Este evident că direcția sanitară 
a municipiului a luat măsuri de 
suprafață. Tocmai de aceea, so
licităm o analiză (și măsuri) în 
„profunzime". Nu de alta, dar 
— față de situația creată1 — tre
buie să existe o... salvare.

Veșnica 
naivitate

Tare naivi mai sini unii I De 
aceea și cad repede in capcane. 
Iată o istorioară hazlie, tn co
muna Cornul Luncii (Suceava) 
a picat, într-o bună zi, un anu
me Nicolae Burghelea din Ne- 
grești-Iași. El s-a prezentat 
cetățenilor drept inginer con
structor, oferindu-se să anga
jeze în diferite posturi „bune" 
de la orașe femei și fete 
din localitate. Pentru a fi cit mai 
convingător, a recurs la un și
retlic, pretinzind probe practice 
din partea pretendentelor la an
gajare; unora le-a dat să dez
lege probleme de aritmetică, al
tora le-a cerut' să bată la mași
na de scris... Atunci să fi 
văzut rivalitatea dintre partene
re, surisul lor cuceritor, graba 
in a-l găzdui cum se cuvine ! 
Pentru că în această perioadă, 
presupusul inginer a fost ospe- 
țit cum scrie la carte. Cind s-a 
aflat însă că nu-i decit un es
croc, naivitatea celor in cauză 
s-a transformat in înțelepciune. 
Acum suflă și-n iaurt.

SPRIJINUL ÎN
Of

Cînd si cum se acordă?
9 ■

Cum este primit?
După cum am mai informat în pa

ginile ziarului, ca urmare a unor 
grave abateri de la disciplina de stat
— măsluirea cifrelor privind înde
plinirea sarcinilor de plan și încasa
rea pe această bază a unor prime 
nemeritate, dezinformarea sistemati
că a organelor de partid și de stat
— directorul general al Uzinei de 
vagoane din Arad, ca și ceilalți 
trei directori, au fost destituiți 
din funcție și excluși din partid. 
Sancțiuni de partid au fost date 
și altor șase cadre cu funcții 
de răspundere din uzină, care au fa
cilitat aceste practici necinstite. Mă-’ 
șurile severe, dar drepte, pe linie 
de partid, însoțite de altele de na
tură administrativă au fost comple
tate de un complex de acțiuni tehni- 
co-Organizatorice menite să asigure 
îmbunătățirea organizării producției

- și recuperarea rămînerilor în urmă.
Numeroși muncitori și tehnicieni 

ne-au vorbit despre sprijinul pe 
care colectivul uzinei îi primește, 
în ultimbl timp, din partea organelor 
locale de partid. Colective din acti
vul comitetelor județean și munici
pal de partid și-au stabilit, pentru 
cîteva săptămîni, locul de muncă în 
secțiile uzinei, punînd umărul la va
lorificarea rezervelor producției. Mai 
mulți interlocutori ne-au vorbit de 
faptul că secretarul cu problemele 
economice ---- ■ —
de partid, a 
uzină și a 
schimbul I, 
de noapte,

„Toată lumea e cu fața spre noi'
— spunea secretarul comitetului de 
partid din uzină, Viorel Coroban, 
îmbucurător este faptul că nu e vor
ba de o avalanșă de controlori și 
inspectori, ci de oameni care, pe mă
sura posibilităților și competențelor 
ce, le au, caută să ajute efectiv la

Bizuln- 
dar, în 
propri- 

■—'i a

al comitetului județean 
fost aproape zilnic în 
urmărit producția, în ' 
în schimbul II, în ce! 

duminica.

gura realizarea unor lucrări de 
maximă urgență, nu au pregetat să 
lucreze 16—20 ore în șir. Și asta nu 
într-o zi sau două.

Așadar, este evidentă netemeinicia 
argumentului după care „perioadele 
de vîrf" ar stînjeni, chipurile, des
fășurarea unei vieți intense de 
partid. Ceea ce poate reține însă a- 

, tenția este faptul că, în virtutea 
unor vechi deprinderi, unii nu pot 
concepe o intensă activitate politico- 
educativă decit... printr-o avalanșă de 
ședințe, prin întocmirea de referate 
și alte materiale, prin discuții nes- 
fîrșite, prin „împrospătarea" agita
ției vizuale, care se rezumă deseori 
la revopsirea vechilor panouri...

Efectele formalismului în munca 
politico-edudativă se vădesc acolo 
unde cei responsabili de organiza
rea acesteia uită să se întrebe 
care sînt rezultatele efective ale ac
țiunilor desfășurate. Iată - un fapt 
concludent. Pentru a deteimina întă
rirea disciplinei în muncă la secția

viața de

Iarna pe rîu?
Una din marile bucurii pe 

care iarna le aduce copiilor este 
săniuța. Dar unde se practică a- 
cest joc ? Fiind lipsiți de su
pravegherea părinților și a pro
fesorilor, un grup de elevi din 
comuna Fundu Moldovei (Su
ceava) a plecat cu săniuțele pe 
rîul Moldova, care era înghe
țat. Zilele trecute, la o astfel de 
joacă, gheața a cedat, formîn- 
du-se o copcă în care a căzut 
eleva Viorica Samson, în virstă 
de 8 ani. Victima a fost luată 
de apă și dusă pe sub sloiurile 
de gheață. Toate încercările de 
a o salva nu au dat nici un re
zultat, fetița nefiind găsită nici 
in prezent Atenție părinți și 
profesori 1

Foc în miez 
de noapte

La întreprinderea 3 izolații din 
Bacău a izbucnit un incendiu in 
miez de noapte. Numai interven
ția operativă a pompierilor a fă
cut că pagubele să fie minime. 
Insă cauza incendiului este 'în
grijorătoare. Salariații acestei 
întreprinderi au plecat acasă la 
sfirșitul orelor de program, lă- 
sind focul aprins in sobe. De 
la o sobă încinsă la maximum, 
a luat foc plafonul și apoi 
acoperișul. In același pericol se 
afla și clădirea de alături, unde 
este sediul întreprinderii nr. 1 
de construcții. Și aici s-au găsit 
focuri nestinse in sobe și lumina 
aprinsă. Chiar și la beciul de 
carburanți instalația electrică 
era sub tensiune I De unde atita 
neglijență la salariații unor 
întreprinderi de stat, este greu 
de imaginat. Dovadă că neres- 
pectarea regulamentului de or
dine interioară trebuie sancțio
nată cu toată severitatea.

Sentința»
După cum v-am informat în 

urmă cu trei luni, la Pitești, a 
fost săvîrșită o dublă crimă care 
a zguduit populația orașului. 
Victimele : Maria Pricop, profe
soară, în virstă de 42 de ani, și 
soțul acesteia, Petru Pricop, in
giner, în vîrstă de 42 de ani. 
Făptașul : Ion Gybnăr, de 35 de 
ani, individ fără căpătîi, ros de 
alcoolism, inadaptabil la norme
le de conviețuire socială. Mobi
lul crimei — jaful, înfăptuit cu 
sadism. Sala Casei tineretului, în 
care s-au desfășurat, timp de 
mai multe ore, dezbaterile pro
cesului public, era plină pînă la 
refuz. Se aflau prezenți salariați ■ 
ai Uzinei de motoare electrice 
Pitești, unde a lucrat una dintre | 
victime (ing. Petou Pricop), pre- . 
cum și reprezentanți ai altor în- I 
treprinderi și instituții din oraș. I 
Rînd pe rînd, criminalul și-a re- 1 
cunoscut odioasele fapte. Com- j 
pletul de judecată a condamnat I 
pe inculpat la pedeapsa cu | 
moartea. O pedeapsă dreaptă, pe . 
măsura crimelor sale. Legea nu I 
iartă T

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"

îmbunătățirea activității, 
du-se pe acest sprijin, 
primul rînd, încordîndu-și 
ile forțe, colectivul uzinei 
reușit ca, în lunile noiembrie și de
cembrie anul trecut, să atingă înalte 
cote de realizări i în noiembrie s-au 
produs 643 de vagoane (față , de 
o medie lunară în '69 de 500—530 de 
vagoane), iar în decembrie 721 de 
vagoane.

Iată, deci, rezultate ■ care dau mă
sura reală a capacității de creație a 
acestui colectiv. Consemnîndu-le, 
mi-^m propus ca obiect al investi
gărilor în uzină modul în care mun
ca politico-educativă desfășurată de 
organizația de partid și, sub îndru
marea acesteia, de organizațiile sin
dicale și de U.T.C., a venit în spriji
nul acțiunilor administrative și al 
măsurilor tehnico-organizatorice pen
tru desfășurarea ritmică, normală a 
procesului de producție.

La secția montaj-sudură, Aurel 
Roșu II, locțiitorul secretarului co
mitetului de partid, remarca, pe bună 
dreptate i „Ne vom achita cu mai 
mult succes de sarcinile de plan dacă 
vom ști să închegăm într-un colec
tiv sudat cei 1 000 de salariați ai 
secției, dacă vom ști să găsim 
mijloacele cele mai potrivite prin 
care să punem în mișcare conștiin
țele".

In acest context, este surprinză
toare părerea exprimată 'de unii in
terlocutori din secțiile boghiuri, 
montaj-sudură, finisaj I potrivit 
căreia, în situația de intensă activi
tate pentru realizarea ritmică a> pla
nului nu ar fi întrunite condițiile 
favorabile pentru desfășurarea unei... 
activități normale de partid. Opinie 
cu atît mai ciudată, cu cît, chiar 
din cele relatate de tovarășii res
pectivi, tocmai asemenea „momente 
critice", „perioade de vîrf" ale pro
ducției au dat nu o dată posibili
tate organizațiilor de partid ca în 
înfruntarea cu greutățile, să-și veri
fice capacitatea lor de 
de mobilizare.

Atitudinea oamenilor 
momente grele, poziția 
transigența principială 
lor și-au găsit, de altfel, o manifes
tare pregnantă în spiritul combativ 
în care s-a desfășurat dezbaterea în 
toate organizațiile de partid din uzi
nă în legătură cu abaterile amintite, 
cărora li s-a dat o replică fermă, 
dezaprobatoare i cu același prilej, 
comuniștii și-au manifestat ho- 
tărîrea unanimă de a-și înzeci efor
turile pentru a recupera rămînerile 
în urmă. Mi s-a vorbit despre nu
meroși comuniști care,

montaj-sudură, tovarășul loan Dio- 
nisie, președintele consiliului muni
cipal al sindicatelor, s-a ocupat per
sonal în luna octombrie din anul tre
cut de inițierea unor adunări pe teme 
ale disciplinei, de organizarea unor 
dezbateri pe grupe sindicale privind 
același aspect. Foarte bine I Ce s-a 
întîmplat însă după ce tovarășul 
Dionisie a intervenit personal ? Nu
mărul absențelor nemotivate a cres
cut de la 135 om-zile în luna septem
brie, la 166 în luna .noiembrie, cînd. 
de fapt, trebuia să se resimtă din 
plin efectul acțiunilor pe care le-a 
inițiat consiliul municipal al sindica
telor. Curios „ajutor" I... Am încer
cat să aflăm cum s-a desfășurat „ac
țiunea". E drept, s-a,u ținut numeroa
se adunări, ședințe, au avut loc dis
cuții. Tn mod paradoxal, cazurile de 
indisciplină au fost „prelucrate" tot « 
cu cei disciplinați, oameni cu conști
ința înaintată,. în vreme ce „campio
nii" absențelor nemotivate din rîn- 
durile navetiștilor și al unor anumi
te categorii de tineri au fost lăsați, 
ca și pînă atunci, în afara sferei de 
cuprindere a muncii educative.

Nu contestăm adevărul celor spuse 
de secretarul comitetului de partid 
din uzină, după care deficiențele de- 
curgînd din aprovizionarea neritmică

cu materiale, din organizarea slabă a 
producției se repercutează asupra 
stării disciplinare Dar chiar și în ast
fel de situații, pe care, cu siguranță, 
colectivul uzinei le va depăși, este 
de neînțeles de ce unele aspecte ale 
disciplinei sînt omise. La un moment 
dat, îndeplinirea planului pe uzină 
cerea o maximă concentrare de forțe 
Ia boghiuri ; trebuiau repliate forțe
le și întărit efectivul acestei secții. 
Mentalitatea unor conduceri de sec
ții de a „întări" secția boghiuri cu 
oamenii cei mai puțin pregătiți, 
adică de a subestima interesele ma
jore ale uzinei, n-a primit o replică 
hotărîtă Tot așa, sub pretextul „foa
mei" de brațe de muncă, în timp ce 
unele colective îndepărtau din rîn- 
du) lor indisciplinații recidiviști, alte 
secții le semnau fișa de angajare

Din cele constatate la fața locului 
s-a desprins și o altă anomalie. Deși 
sprijinul acordat uzinei de diferite 
colective ale comitetului județean și 
ale comitetului municipal de partid 
a avut, cel puțin pentru o perioadă, 
efecte pozitive asupra îndeplinirii 
sarcinilor de plan, se constată în mul
te cazuri tendința de a „dubla" acti
vitatea reprezentanților forurilor de 
resort, fără însă a se concentra spre 
ceea ce constituie principala lor mi
siune și îndatorire (pe care nu o pot 
împărți cu alte organisme de stat 
sau economice) și anume — îmbună
tățirea muncii organizațiilor de par
tid, sprijinirea lor în perfecționarea 
metodelor de conducere a activității 
economice.

Incontestabil, ajutorul acordat uzi
nei de comitetele județean și muni
cipal de partid la timpul potrivit a 
fost de un real folos. Apare însă 
un semn de întrebare. Nu cumva 
efectul ajutorului se resimte doar a- 
tunci cînd tovarășii care-l acordă se 
află în uzină ? Fiindcă după un sfîr- 
șit de an cu vîrfuri de producție ca 
acelea pe care le-am amintit, rezul
tatele din Ianuarie (cînd deși s-a re
luat vechea practică a eșalonărilor și 
reeșalonărilor planului s-au produs 
450 de vagoane, mult sub media rea
lizărilor 
nu sînt .... ____ , ....
califica pozitiv demarajul în

lunare din anul trecut) 
concludente pentru a 

j " ‘t 1970. 
De aceea, socotim că ar fi ne
cesar ca organele locale de partid 
să-și pună cu toată seriozitatea pro
blema reevaluării metodelor de în
drumare. control si ajutor pe care 
le-au folosit, astfel ca eficiența lor 
să sporească mai mult tn viitor, să 
determine 
de durată, 
activitatea

• După lungi amînări și tergiversări, la sfîrșitul 
anului 1969, s-a terminat construcția blocului nostru, 
proprietate personală. La recepție, insă, s-au constatat 
o seamă de deficiențe, care, se înțelege, trebuiau să 
fie înlăturate. Dar conducerea șantierului de construc
ții numărul 2 Roman n-a ținut seamă de observațiile 
făcute și n-a vrut să îndrepte nimic. In multe aparta
mente nu se poate locui pentru că apa se infiltrează 
in camerele de la etajele superioare, ușile și ferestrele 
nu se închid, plăcile de la balcoane s-au fisurat. Am 
făcut numeroase sesizări la diferite foruri locale, am 
bătut la nesfîrșit drumurile la șantierul de construcții, 
cerînd să înlăture aceste neajunsuri, dat fără rezultat. 
Pe această cale aducem cazul încă o dată la cunoștința 
consiliului popular municipal t poate că, de data 
aceasta, va trage la răspundere unitatea de construcții 
oentru nerespectarea contractului.

40 de locatari ai blocului A-2
str. Ecaterina Teodoroiu — Roman

• De circa doi ani de zile, transportul în comun în 
orașul nostru face obiectul a numeroase sesizări din 
partea călătorilor. Nu o dată, așteptam cît.e 1—2 ore 
în stații să vină tramvaiele, care, din cauza diferitelor 
„deranjamente", rămîn blocate pe traseu. Sesizările fă
cute de noi către conducerea întreprinderii de transpor
turi și consiliul popular municipal n-au avut nici un 
ecou. Singurul lucru ce l-a făcut întreprinderea de 
transporturi este că pe traseul dintre oraș și combi
natul chimic a înființat patru puncte de control al 
circulației, fiecare deservit de cîte doi oameni, iat 
dispecerii care dirijează circulația pe traseu au fost 
dotați cu microfoane speciale. Dar aceste măsuri n-au 
schimbat cu nimic situația. Se pare că. de cînd s-a 
introdus „noul sistem" de urmărire a circulației, lu
crurile s-au încurcat și mai mult. Cine să le descurce? 
Noi credem că tot consiliul popular a! municipiului. 
De aceea, așteptăm intervenția necesară.

H. LAZAR
Brăila

f • „Deși comuna Alexeni este electrificată de ani 
f de zile, mulți dintre noi nu putem avea lumină elec- 
f trică în. case, deoarece într-p mare parte din comună 
f se întîmplă dese deranjamente pe circuite. Am dat 
r numeroase telefoane la I.R.E B., punctul Urziceni. ară- 
r tind aceste stări de lucruri și ni s-a promis că defec- 
ț tele vor fi înlăturate. Dar totul a rămas în stadiu! 
f de promisiuni. ■ Noi continuăm să folosim pentru ilu- 
? minat lămpile cu petrol".
* Scrisoarea de mai sus a fost trimisă întreprinderii 
) de rețele electrice București, care ne răspunde că 
) cele sesizate sint întemeiate, iar pentru îmbunătățirea 
) alimentării cu energie electrică a acestei comune se 
) vor lua o serie de măsuri : schimbarea transformato- 
) rului, revizia rețelelor de joasă tensiune etc.
1 odată, pentru neîndeplinirea sarcinilor de 
) coordonarea nesatisfăcătoare a echipelor 
1 nere a liniei electrice, maiștrii Ion Faur 
i mian, care răspund de acest sector, au fost

Tot- 
serviciu ?I 
de întreți- 
și Ion Da- 
sancționați

mente". Oare nici la „Ascensorul" nu funcționează „lif
tul" care să-l poată urca pe cetățean pînă la con
ducerea sa ?

V. GRIGORAȘ
B-dul Păcii 94-100, Bloc 18 — București

• încă de acum doi ani de zile, O.C.L.P.P.-Brașov a 
contractat cu 55 de locatari construirea unor garaje sub 
blocul 41 din B-dul Victoriei nr. 4. Termenul de dare, 
tn folosință — 31 decembrie 1969 — a trecut, garajele 
sînt gata, dar... nu pot fi utilizate. Prin cele mai multe 
din ele, constructorii au instalat diferite țevi sau con
ducte pe care le-au plasat la o asemenea înăl
țime încit, practic, acestea sînt de-a dreptul inac
cesibile pentru anumite 
sînt străbătute de o 
pe sub care chiar și 
siuni reduse trebuie... „să se aplece", ca să poată trece ! 
Aceasta nu este însă singura dovadă care atestă că 
garajele respective (a 14—22 mii Iei fiecare — circa un 
milion de lei, în total) au fost executate cu capul în 
sac. Au fost montate la început cîteva uși și s-a con
statat că nu funcționează. Cu toate acestea, construc
torii nu s-au lăsat pînă nu le-au montat pe toate. Acum 
trebuie să fie toate date jos și comandate altele. Noi 
am. semnalat toate aceste anomalii conducerii șantieru
lui sau celei a O.C.L.P.P. Acum, O.C.L.P.P. vrea să 
scape de penalizare. Cică termenul de predare nu a 
fost respectat, deoarece între timp a survenit o „mo
dificare de proiect". Ingenioasă deghizare a incompe
tenței,. risipei de fonduri și materiale, a neglijenței și 
multor alțor asemenea cauze care, în final, au dus la 
neîndeplinirea obligațiilor contractuale ! Sperăm însă 
că organele bancare nu vor admite o asemenea încer
care de eludare a stipulațiilor contractuale și-i vor 
obliga pe cei vinovați să suporte, din propriul lor bu
zunar, pagubele înregistrate.

Un grup de locatari din blocul 41, 
B-dul Victoriei nr. 4 — Brașov

tipuri de mașini, 
bîrnă groasă de

Altele 
beton 

autoturismele' de dimen-

• Locuitorii comunei noastre se adresează de mai 
multă vreme consiliului popular comunal, solicitînd 
luarea unor măsuri urgente pentru înlăturarea neajun
surilor ivite în privința alimentării cu apă potabilă a 
localității. Ce-i drept, pînă acum, s-au instalat cîteva 
conducte prin care se captează apă potabilă din iz
voarele ce curg în apropierea comunei. Dar din cauza 
unor lucrări făcute de mîntuială și a proastei între
țineri a conductelor, acestea nu sînt de nici un folos 
locuitorilor comunei. Conducta instalată pînă la școala 
generală, de mai bine de un an de zile, este înfundată 
și nimeni nu se interesează de repunerea ei în func
țiune. Intervențiile și propunerile făcute de cetățeni pe 
lingă consiliul popular comunal au rămas fără rezultat. 
Se consideră oare că ele sînt chiar atît de lipsite de 
importanță, încît să fie total ignorate ?

Toader COMĂNESCU
comuna Zemeș, județul Neamț

• Am cumpărat un aparat de radio și un televizor. 
Dar numai după cîteva zile, aparatul de radio s-a 
defectat. Fiind de meserie maistru electronist, am de
montat aparatul și am constatat că bobinele oscila
toare pentru lungimile de undă erau" întrerupte, parcă 
roase de șoareci. Am cutreierat zile în șir magazinele 
de specialitate din Constanța, pentru a-mi procura 
piesa necesară j m-am deplasat în acest scop și la 
București. Peste tot mi s-a spus că această piesă 
lipsește Am scris magazinului ..Dioda" din București 
Dar degeaba. După cinci scrisori, expediate pe adresa 
acestei unități, am primit răspunsul pe care-l bănu
iam : „în magazinul nostru nu se găsește piesa solici
tată". Unde atunci o pot găsi, dacă nu în aceste ma
gazine specializate ? Inii poate da Ministerul Comerțu
lui Interior altă adresă 7

Stoica MIHAI
Tomis II, Bloc F-l — Constanța

• Locatarii din blocul nostru au la dispoziție un 
lift care funcționează 4—5 zile și stă 2—3 luni. Am 
sesizat acest lucru întreprinderii „Ascensorul". Ce-i 
drept, la insistențele noastre repetate, întreprinderea 
a trimis mecanici la fața locului. Aceștia, după ce au 
dat roată liftului, l-au încuiat la loc și au plecat. 
Acum dăm telefoane peste telefoane la „deranjament0" 
(tel. 13 61 69). De-aici ni se răspund? invariabili 
„Cunoaștem situația, tn cîteva zile vor veni repara
torii". Dar au trecut zile în șir, săptămîni, și repara
torii n-au mai venit Ne-am fi adresat și conducerii 
întreprinderii, dar pînă acurp n-am reușit întrucît 
de fiecare dată am jmați tot la „deranja-

muncă, forța

a asi-pentru

tn asemenea 
partinică, in- 
a comuniști-

PREVIZIUNILE METEO-RUTIERE

Zăpadă abundentă

drep-

echipate cu lanțuri și lopeți.Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I) per- ' răspuns 
clasa a

legitime, 
elevi despre

fe- 
Un

fulger,
27 de 
Xll-a.

zile iarna a intrat în
Din 29 ianuarie, tempera- 
început să scadă brusc de

un reviriment consistent, 
o ascensiune continuă în 
uzinei de vagoane.

Constantin MORARU

' '■

si viscol în sudul tării4

Predeal. Clăbucet-sosire

De trei 
turile ei. 
turile au 
la □ zi la alta, în special în nordul 
Transilvaniei și Moldovei, unde nop
țile au fost foarte geroase. Cea mai 
scăzută temperatură în acest interval 
s-a înregistrat la Joseni —27 grade. 
A nins cu intermitențe în toată țara, 
iar in sud și regiunea de munte, unde 
vîntul a suflat tare și în rafale, ză
pada a fost viscolită. Conform situa
ției de ieri dimineața, stratul de ză
padă avea o grosime variind între 15 
și 26 cm în întreaga țară, exceptînd 
o zonă la vest de București, cu gro
simi ale stratului în jur de 40 cm, și 
în Dobrogea, unde a nins mai puțin.

In următoarele trei-patru zile vre
mea se va menține rece, cu nopți ge
roase în jumătatea de nord-est a ță
rii. în sud-vest se va resimți o ușoară 
încălzire | cerul va fi noros în spe- 

în sudul țării, unde și ninsorile 
fi mai frecvente, in special la

începutul perioadei ; în celelalte re
giuni — ninsori cu caracter local. 

Ca urmare a schimbării vremii, au 
apărut și unele dificultăți în desfă
șurarea circulației pe drumurile zonei 
de șes din sudul țării. Tov. ing. Mir
cea Moșu, de la Direcția generală a 
drumurilor din Ministerul Transpor
turilor, ne informează ră. din cauza 
căderilor de -zăpadă, a viscolului și 
a vizibilității re’duse. circulația este 
îngreunată, în special pentru autotu
risme, pe următoarele drumuri : 
București — Călărași, Oltenița — 
Giurgiu, Ghimpați — Găești, Giur
giu — Ghimpați. Numeroase uti
laje de deszăpezire lucrează pe 
aceste drumuri, pentru a evita în
treruperile de circulație : funcționea
ză, de asemenea, numeroase răsplndi- 
toare de sare. întrucît condițiile me
teorologice se vor menține cîtva timp 
nefavorabile, se recomandă tuturor 
conducătorilor auto să circule cu ve
hiculele

cialiste. Acest „profil 
prezintă, firește, opera unei 
inspirate și atente munci 
de educație din partea or
ganizațiilor de 
comuniștilor.

De aceea, cu 
contrastante față 
cupnrea generală pentru în
drumarea procesului de e- 
ducație a tinerilor apar 
manifestările de forma
lism. de îngustare a 
zontului la aspectele 
birocratice, de care 
dovadă conducerile 
organizații ale U.T.C., 
cum și indiferența Cu 
privesc aceste manifestări 
unele organizații de partid.

Solicltîndu-1, bunăoară, 
pe Tudor Voinea, tînărul 
secretar al comitetului 
U.T.C. de la grupul șco
lar profesional „Electro
motor" — același comitet 
unde au avut loc „primiri
le" menționate — să ne 
înfățișeze substanța acti
vității educative a organi
zațiilor de U.T.C. din școa
lă. ne-am trezit în fața u- 
nui amalgam de statistici, 
de tabele, de evidențe, de 
titluri care, în sine, nu spu
neau mare lucru. Qînd a 
avut timp acest tînâr’ să se 
deprindă cu. mania statis
ticilor fără suflet, a șabloa
nelor lipsite de vibrația vie
ții. de elanul specific vîrs- 
tei ? N-am putut să nu re
cunoaștem aici încă o la
cună a îndrumării pe care 
o exercită organizația de 
partid asupra organizației 
UTC din școală. Curio
zitatea m-a împins să știu

partid, a

atît mai 
de preo-

ori- 
pur 
dau 

unor 
pre
care

ce se află dincolo 
fecțiunea arhivistică.

Discut cu Ionel Șulea, 
elev în anul I al școlii teh
nice post-liceale, secretarul 
organizației de bază din 
această școală i

— Ce activitate a,ți des
fășurat de la începutul a- 
cestui an școlar ?

— Am avut activități 
culturale, sportive...

— Și altceva ?
— Ne pregătim pentru a 

forma o selecționată de fot
bal a școlii,' ne gîndim la 
înființarea unei echipe de 
handbal. apoi vrem să 
creăm un cerc literar, am 
organizat un „bal al bobo
cilor" unde am ales și o- 
„miss boboc", am fost la 
un spectacol...

Deși am insistat, secre
tarul nu mi-a putut vorbi 
despre nici o acțiune cu 
caracter mai pregnant de 
educație politică;

— La ce acțiune organi
zată de U.T.C. ai participat 
în ultima vreme ? — am 
întrebat-o pe eleva Teo
dora Bălan " „ .
U.T.C. a clasei a Ill-a A

— Am fost la o reuniune 
cu program artistic.

— Ce ți s-a părut 
interesant în programu 
care s-a prezentat ?

— Un ■ coleg de-al nostru 
a spus un monolog dis
tractiv...

Toate acestea nu pot să 
nu dea de gîndit Firește; 
tinerețea e o virstă cu ce
rințe specifice, pe care ni
meni nu le neagă, ’•’irește 
tinerețea nu suportă mo
notonia poza încruntată 
gesticulația didacticistă Fi
rește, tinerețea presupure

dinamism, curiozitate, 
bilitate, receptivitate la 
nou. Nu poate fi „uitat" 
faptul că organizațiilor 
U.T.C. le incumbă cu precă
dere sarcinile educației po
litice, cărora sînt datoare 
să le subordoneze toate ce
lelalte activități.

La Liceul nr. 10 din Ti
mișoara — cel mai mare

la care au 
elevi din

Pentru că era vorba 
de ultima clasă înainte de 
absolvire, una dintre între
bări le cerea elevilor să de
clare dacă, în eventualita
tea că nu vor reuși la exa
menul de admitere într-o 
facultate, s-ar angaja într-o 
muncă productivă.

știu asta teoretic. Cei mai 
mulți dintre ei știu că (ci
tez din răspunsurile testu
lui) „nu e nici o rușine să 
efectuezi orice muncă utilă 
societății", știu că „în con
dițiile industrializării și ac
tivitatea de muncitor oferă 
satisfacții intelectuale".

Dar iată și o altă serie 
de răspunsuri i

trebări 
acești 
zontul intelectual pe care-l 
solicită din ce în ce mai 
intens muncitorilor actua
lul proces de dezvoltare și 
modernizare a industriei 
socialiste ? Cunoașterea a- 
profundată a transformări
lor economice, sociale și 
politice pe care le-a înfăp-

Tineri in pragul
majoratului politic

din grupa

mai
I

din oraș — într-o discuție 
la care au participat prin
cipalii factori educativi din 
școală s-a vorbit mult 
despre un întreg com
plex de activități cu ca
racter politic-educativ. De 
la orele de dirigenție 
la informările politice, de 
la adunările generale U.T.C 
la acțiuni educative specia
le Liste lungi de titluri, o 
întreagă arhitectură ce pă
rea ..solidă" Pornind de la 
premisa că toate acestea 
și-au sous «in cuvînt greu 
în educația comunistă a 
elevilor și dorind o confir
mare, am organizat un test-

Sigur, întrebarea îi punea 
în fața unei proble'me com
plexe. dificile. Și virstă și 
condiția lor de elevi ai 
unui liceu teoretic consti
tuie 
care fac de înțeles de 
le-ar veni greu să renunțe 
la ideea continuării studii
lor, a dobîndirii unei diplo
me superioare Se știe însă 
că exigențele examenelor 
de admitere nu permit (la 
noi. ca și îfi atîtea alte țări), 
intrarea în facultate a tu
turor absolvenților de liceu 
Este o realitate pentru car» 
absolvenții trebuie să fie 
pregătiți. Cei\ mai mulți

premise psihologice 
ce

„Perspectivâ care 
surîde...
problema 
munci"

....Cred 
dat munca aceasta ar de
veni monotonă".

„Cred că nu. Doar ca 3 
relaxare".

„Nu voi accepta să lucrez 
ca muncitor, deoarece si
tuația aceasta tex transfor
mă. dacă 
intelectual, 
măgit...”

Merită să 
țin această 
răspunsuri pentru că 
dau naștere unor

nu-mi
Nu s-ar pune 
unei asemenea

că la un moment

aspiri să devii 
într-un deza-

comentăm 
categorie

nu
de 

ele 
In-

tuit și le înfăptuiește in 
România socialismul con
stituie cheia de boltă in 
pregătirea pentru viață a 
tinerilor. Dacă munca de 
educație politică a organi
zației de partid și U.T.C., 
despre' care , mi s-a vorbit 
cu iux de amănunte, ar fi 
dus la înțelegerea 
sensurilor în care 
voltă societatea 
prin traducerea în 
politicii partidului, 
va viitori absolvenți de ii- 
ceu, ale căror răspunsuri 
le-am reprodus, n-ar ma' 
fi părut atît de derutați 
în fața perspectivei de a

clară a 
se dez- 
noastră 
viață a 

cei cîți-

nu reuși la examenul de 
admitere în facultate. Ei 
ar fi știut — și ar fi fost 
profund convinși — că pre
gătirea lor actuală consti
tuie un bagaj strict necesar 
unor largi categorii de
muncitori din multe ra
muri industriale, că, depar
te de a-l transforma pe
om într-un „dezamăgit", 
calitatea de muncitor, de
membru al clasei conducă
toare în ansamblul societă
ții socialiste, generează, în 
cel mai înalt grad, senti
mentul puternic al partici
pării efective la mari în
făptuiri economice și socia
le, demnitatea de a te simți 
răspunzător pentru progre
sul țării.

Pornind de la acest caz, 
putem spune pe bună drep
tate că organizația de 
partid este datoare să se 
manifeste nu atît ca un fac
tor de control cantitativ al 
formelor activității de edu
cație a elevilor, ci să se în
grijească- de aspectul ei 
calitativ, de eficiența ei pe 
planul cristalizării „cunoș
tințelor politice" în convin
geri de viață, în conștiință 
politică comunistă.

Unele dintre întrebările 
și problemele pe care ni 
le-au ridicat cazurile rela
tate mai sus se adresează 
și comitetului municipal 
U.T.C. Timișoara. Este vor
ba. între altele, și de in
consecvența sa în a urmări 
și îndruma conținutul edu
cativ al formelor de acti
vitate, de 
manifestată 
sparge „zidurile de hîrtie' 
ale rapoartelor și statistici
lor pentru a pătrunde, din-

incapacitatea 
uneori în a

colo de ele, în esența 
nomenelor educative.

. exemplu ni se pare conclu
dent în această privință i 
destinul clubului „Post 
Meridian 6", un club pen
tru1 tineret, creat din ini
țiativa comitetului munici
pal U.T.C. Inițial, clubul a 
fost gîndit in așa fel încît 
să desfășoare o activitate 
cu un caracter educativ 
complex : discuții pe teme 
filozofice și de actualitate 
politică, dezbateri etice, i- 
nițiere în interpretarea u- 
nor fenomene artistice 
contemporane, bineînțeles 
totul susținut, însoțit de o 
activitate de agrement. 
Treptat însă, pe măsură ce 
atenția comitetului munici
pal U.T.C. s-a îndepărtat de 
la acest'dub, activitatea de 
aici s-a subțiat, s-a evapo 
rat pînă la totala dispariție. 
Această practică a „acțiuni
lor meteorice" este, prin 
ea însăși, un aspect semni
ficativ al formalismului.

Prin definiție, tinerii sînt 
însetați de cunoaștere, ro
mantici, deschiși spre ma
rile idealuri. La vîrsta 
cînd ei își aleg drumul, 
cînd își precizează concep
țiile și își definesc perso
nalitatea, e firesc ca orga
nizațiile de partid să fie 
mereu prezente în viața ti
neretului. Pentru că îndeo
sebi la această vîrstă e 
nevoie de veghea părin
tească a unei gîndiri ma
ture, lucide, -«de un reflec
tor care să le lumineze lim
pede și statornic adevăruri
le ce călăuzesc mersul so
cietății noastre socialiste.
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ORGANIZAREA SUPERIOARA

am vrut să-1 surprindem cu tot dina
dinsul. Cazuri similare am întîlnit și 
la secția țesătorie. Aici, în ziua cînd 
am fost în fabrică, un număr mare 
de războaie nu funcționau, deși sta
rea lor atesta că lucrul se întrerup- 
sese de curînd. întrebînd unde sînt 
muncitorii, am primit același inva
riabil răspuns i „după materii prime" 
— explicație care tinde a deveni un 
leit-motiv al tuturor stagnărilor. Du
pă vreo zece minute, am trecut din 
nou prin secție. Situația era aceeași.

Indiferent că este vorba de un sec
tor sau altul de producție, utilizarea 
incompletă a timpului de lucru va 
determina ulterior eforturi suplimen
tare, consum și manoperă în plus.

Ce au întreprins pentru eliminarea 
acestor neajunsuri factorii de răs
pundere din cadrul fabricii ? Tova
rășul Țiț Vasiliu, director general al 
Combinatului textil Buhuși, nu ne-a 
dat un răspuns concret. Or, două 
chestiuni sînt esențiale pentru în-

ordinii si
5

Unul din principalele obiective ale adună
rilor generale care au loc în cooperativele 
agricole îl constituie adoptarea acelor /forme 
organizatorice care pot asigura folosirea 
cu eficiență maximă a bazei tehnico- 
materiaie, a forței de muncă și pe 
această cale realizarea de venituri mari, 
cu cheltuieli reduse pe unitatea de produs. 
Elementul nou cu privire la organizarea 
muncii în cooperativele agricole, prevăzut în 
hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii Națio
nale îl constituie recomandarea de a se con
stitui ferme de producție cu gestiune econo- 

' mică internă. Este o formă superioară de 
organizare a producției și a muncii. în adu- 

. nările generale ale multor cooperative agri
cole, pe baza propunerilor făcute de consi
liile de conducere a fost aprobată consti
tuirea de ferme specializate. Totodată s-au 
stabilit măsurile necesare pentru ca activita
tea acestor formații să fie. organizată temei
nic, pînă In cel mai mic amănunt, astfel ca 
toți cooperatorii să contribuie din plin la 
realizarea sarcinilor ce le revin din planul 
de producție al cooperativei agricole. Bine
înțeles, acolo unde nu există încă condiții 
pentru crearea de ferme s-a făcut organiza
rea cooperatorilor pe brigăzi permanente de 
producție, iar în cadrul acestora, pe echipe 
și grupe de familii. în adunarea generală a 
cooperativei agricole Gostavățu, județul Olt, 
analizîndu-se condițiile existente s-a hotărît 
organizarea muncii pe brigăzi permanente de 
producție, cît șl înființarea unei ferme. Ast
fel, în producția vegetală s-a format un sector 
pentru culturi de cîmp cu 4 brigăzi perma
nente și un sector legumicol cu două brigăzi, 
în sectorul zootehnic s-a constituit o fermă 
mixtă de producție cu gestiune economică 
proprie. Pentru, celelalte activități s-a format 
o brigadă de constrUcțiii-.ună de irigații șt țin: ’ 
serviciu de transport. Cu- -prilejul, adunării™, 
generale au fost arătate deschis cooperato
rilor fenomenele negative care s-au mani
festat în trecut în activitatea brigăzilor da
torită faptului că disciplina în muncă a lăsat 
ele dorit. Discuțîndu-șe formele noi de orga- & na tuneie acoperite cu polietilena, 
nizare au fost stabilite, '-totodată, măsuri în , secțja de mecanizare, in cadrul fermei,
vederea desfășurării activității de producție 
în cele mai bune condiții. Crearea nou
lui cadru organizatoric și aprobarea de către 
cooperatori a normelor vor permite să creas
că producția și productivitatea muncii.

S-a stabilit, de exemplu, că tariful de plată 
pe o normă convențională va crește în con
dițiile noilor forme de retribuire cu 5 lei 
față de valoarea zilei-muncă din 1969. Acest 
lucru este posibil prin folosirea rațională și 
integrală a timpului de lucru și înlăturarea 
risipei de zile-muncă ce se făcea în anii 
precedenți, pe baza introducerii normelor de 
muncă îmbunătățite. Iată, bunăoară, la cul
tura griului, față de 10 zile-muncă cît se 
efectua în anii trecuți, acum sînt necesare 
doar 6 norme convenționale la hectar ; la 
cultura porumbului irigat de la 61 zile-muncă 
pe hectar sînt necesare 56 norme conven
ționale, iar la sfecla de zahăr de la 209 
zile-muncă la 160 norme convenționale pe 
hectar. întrucît sporirea veniturilor coopera
torilor este hotărîtă în cea mai mare mă
sură de creșterea producțiilor vegetale și 
animale, cei care au luat cuvîntul au subli
niat necesitatea întăririi disciplinei în muncă, 
respectării normelor agrotehnice de lucrare 
a pămîntului și întreținerea culturilor. în 
legătură cu această problemă, brigadierul 
Gheorghe Alexandrescu' a subliniat necesi
tatea stabilirii unui număr minim de zile 
calendaristice pe cooperator, repartizate pe 
luni și campanii, în funcție de nevoile con
crete de producție.

Un pas înainte în ce privește organizarea 
producției și a muncii l-au făcut membrii 
cooperativei agricole din comuna Brezoaiele, 
județul Ilfov Faptul că această cooperativă 
agricolă este situată la o distanță nu. prea 
mare de Capitală și deci- poate să livreze 
cantități însemnate de legume și produse 
animale, a determinat crearea unei ferme le
gumicole și a unei ferme zootehnice. De ase
menea, au fost formate trei .brigăzi mixte 
pentru cultura plantelor de cîmp, plantelor 
tehnice și a legumelor (cartofi, varză și cas
traveți). Se evidențiază modul deosebit în 
care a fost organizată ferma zootehnică. Ea 
dispune de 500 bovine și 13 000 păsări matcă 
și în rulaj. Ferma va fi condusă de medicul 
veterinar E. Dragodan care va avea doi aju- 
-tori de șef de fermă. în atribuțiile unuia din 
ei intră producerea furajelor și aducerea 
lor la grajduri Dentru a fi administrate în 
hrana animalelor, iar al doilea răspunde de 
reproducție, urmărind : monta, gestația, creș
terea tineretului taurin. în ce privește ferma 
legumicolă, suprafața acesteia a fost mărită 
cu 25 ha. față de vechea brigadă și va fi 
condusă de ing. 'A. Ștefan. Devizele de lu
crări întocmite și producțiile planificate con
semnează că ferma legumicolă urmează' să 
obțină, în acest an, din valorificarea produ
selor 650 000 lei. In vederea sporirii produc- 
ției și a productivității muncii la ferma legu
micolă se pune un accent deosebit pe meca
nizarea lucrărilor. Astfel se va reduce nu
mărul de norme la hectar. Numai la roșiile 
ae toamnă se va reduce cu 473 numărul de 
norme convenționale la hectar. în total, prin 
aplicarea noilor forme de organizare a pro
ducției în ferme și brigăzi mixte, numărul 
normelor-convenționale se va reduce cu 
2 500 față de cel al zilelor-muncă, în con
dițiile sporirii producțiilor medii și obținerii 
unor venituri mult mai mari decît anul 
trecut.

La cooperativa agricolă din Brezoaiele, 
discutarea și aprobarea măsurilor privind 
perfecționarea organizării, normării și retn- 
buirii muncii au fost însoțite și de o ampla 
analiză a rezultatelor economice și financiare 
obținute anul trecut. Din dezbateri s-a 
desprins pregnant faptul că rezultatele ob
ținute nu sînt pe măsura posibilităților exis
tente, nu toți membrii cooperativei și-au 
adus contribuția la realizarea producției. în 
sectorul legumicol munca nu a fost temeinio 
organizată. O parte însemnată din coopera
torii din acest sector nu au participat cu 
regularitate la lucrări, îndeosebi la cele de 
Întreținere și recoltat ți s-au ocupat mai

mult de loturile lor personale. Și In sectorul 
zootehnic s-a înregistrat o slabă participare 
la muncă, ceea ce a dus la obținerea unor 
rezultate economice nesatisfăcătoare. Coope
ratorii au combătut această atitudine de ne
păsare a consătenilor lor și au apreciat că 
sînt bine venite măsurile stabilite de partid 
și concretizate în hotărîrea plenarei Consi
liului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Cooperativa agricolă din Gherghița, ju
dețul Prahova, dispune de o bază 
materială bună, care-i permite să-șl or
ganizeze superior activitatea. Pe lîngă alte 
utilaje, are 3 tractoare rutiere, 2 tractoare 
pe șenile, 6 autocamioane, 15 motoare pentru 
acționarea pompelor de irigat, 4 motopompe, 8 
aspersoare. Ținîndu-se seama și de profilul 
producției, adunarea generală a hotărit crea
rea a două ferme pentru cultura plantelor 
de cîmp, conduse de doi tehnicieni agronomi, 
o fermă legumicolă condusă de un inginer a- 
gronom și o fermă zootehnică la conducerea 
căreia se află un medic veterinar.

Definind cadru] organizatoric, cooperatorii 
au hotărît și formele concrete referitoare la 
dotația și dimensionarea' fermelor. Astfel, 
fermele de cîmp vor avea cîte 735 ha teren 
arabil'; cele 25 ha de vie și 43 ha de livadă 
ale cooperativei vor fi repartizate în mod 
egal. Inginerul șef, al cooperativei, tov. Ne
grită Dumitru, a arătat că, odată cu noua 
formă de organizare, se vor căuta și se vor 
introduce noi soluții pentru economisirea for
ței de muncă. Astfel, se va aplica pe scară 
mai mare ierbicidarea, se va insista asupra 
mecanizării transporturilor prin. Înlocuirea u- 
nei părți din atelaje cu tractoare rutiere. Bra
țele de muncă astfel eliberate vor fl dirijata 
către sectorul, iegymirol.

'■ în ce privește! producția de (legume, ea s 
"fost concentrată-în cadrul unei singure fer
me, care cuprinde 100 ha irigate. Terenul se 
va cultiva după noul sistem de mecanizare 
pe brazde lungi De asemenea, ea va dis
pune de o seră de 7 500 mp, 2 ha solarii și 
"■ ha tunele acoperite cu polietilenă. Prin 
__ ..._________ ' , " ’, vpr 
lucra două 'tractoare L.400. două mașini de 
plantat, un nivelator, un scarificator, semă
nători SU-21 etc. La actualul nivel de dotare 
și mecanizare a lucrărilor se preconizează 
că în ferma legumicolă vor munci circa 230 
de cooperatori.

Multe din discuțiile purtate s-au referit la 
activitatea din sectorul creșterii animalelor. 
Organizarea unei ferme zootehnice mixte 
care va cuprinde 600 taurine, din care 400 vaci 
1 200 porcine și 500 ovine, este considerată 
ca una din măsurile prin care se va asigura 
o creștere substanțială a producției și veni
turilor cooperativei. în același timp, fermei 
zootehnice i s-au atribuit 201 ha pentru pro
ducerea furajelor de volum și 225 ha cu pă
șuni. Ea a fost dotată cu1 o moară cu ciocă
nele și un amestecător pentru furajele com
binate. Luînd cuvîntul, cooperatorul Gheor
ghe Gheorghe a arătat multe din necazurile 
ivite în vechea formă de organizare, cînd 
unii erau cei care se ocupau cu producerea 
furajelor și alții hrăneau animalele. Adu
narea generală a aprobat și structura orga
nizatorică a fermei. Astfel, s-a hotărît. ca 
ferma zootehnică să fie condusă de medicul 
veterinar al cooperativei, care va fi ajutat în 
activitate de un tehnician și un cooperator cu 

' experiență. De asemenea, s-a hotărît ca în 
cadrul fermei zootehnice, să lucreze un ma
gaziner, un responsabil cu producerea bazei 
furajere, un responsabil cu depozitarea șl re
partizarea furajelor și un contabil. Pe baza 
normelor de deservire aprobate de adunarea 
generală s-a stabilit ca în ferma zootehnică 
să lucreze 80 de cooperatori.

Constituirea fermelor și brigăzilor oferă 
un cadru organizatoric propice pentru des
fășurarea unei activități mai eficiente în 
cooperativele agricole. Pentru obținerea unor 
rezultate economice superioare se cere ca 
măsurile adoptate cu prilejul adunărilor 
generale să fie înfăptuite pas cu pas. 
în felul acesta cooperativele agricole vor 
obține rezultate superioare în ce privește 
creșterea producției și a veniturilor.

Florea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC 
Teodor ION

Nivelul mult superior al sar
cinilor de producție ce revin 
întreprinderilor în acest an și, cu 
deosebire, creșterea productivității 
muncii, pe ansamblul economiei, cu 
8,8 la sută față de anul trecut, impun 
folosirea din plin a timpului 
de lucru pe tot parcursul zi
lei de muncă. în ce măsură este 
respectată în întreprinderi această 
cerință de mare importanță ? Pe ce 
căi se asigură sau urmează a se asi
gura folosirea completă și rațională 
a timpului productiv ? Pentru a da 
răspuns acestor întrebări, ne-am pro
pus în ancheta de față să urmărim 
gradul de ocupare a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor — din 
momentul prezentării la program și 
pînă la terminarea lucrului — în 
cîteva întreprinderi din județul Ba
cău.

La Fabrica de postav-Buhuși tim
pul de lucru neutilizat anul trecut, 
din cauza întreruperilor survenite în 
exploatarea utila- (
jelor, învoirilor---------------------
șl absențelor ne
motivate, repre
zenta 7,4 la sută. 
Faptul că la rea
lizarea indicato
rilor de plan o 
pondere însemna
tă au avut-o cele 
peste 66 000 ore 
suplimentare, pre
cum și depăși
rea numărului 
mediu scriptic — 
în condițiile unui 
nivel scăzut al 
Indicelui de utili
zare a fondului 
de timp produc
tiv — atestă lip
sa unor preocu
pări susținute 
pentru asigurarea 
de condiții teh- 
nico-organizatori- 
ce propice valo
rificării maxime 
a timpului de lu
cru. Acum,x în 
primele săptă
mîni ale anuluL 
problema depis
tării tuturor „ca
nalelor" de iro
sire a timpu
lui productiv, 
spre a se acționa 
cu promptitudine 
pentru lichidarea 
acestora, se im
pune mai mult 
ca orieînd. Și cu 
toate acestea, par- 
curgînd zilele tre
cute sectoarele de 
servat unele 
altfel, pe unde timpul 
minut cu minut și oră cu oră.

în secția filatură cardată, privirea 
ne-a fost atrasă de două selfactoare 
ce nu funcționau, în timp ce munci
torii care le deserveau stăteau în a- 

. propierea lor degeaba. Era ora 12 și
35 de minute. Notăm cîteva păreri ale ■ rea disciplinei în producție, 
muncitorilor în cauză — elocvente 
pentru a releva și califica neajunsu
rile care stăruie în domeniul organi
zării muncii la fiecare punct de Iu-, 
cru i „Nu lucrez de azi,de dimineață 
pentru că hu avem material și cred 
că nici pînă la sfîrșitul programului 
nu voi primi de lucru". (Catinca Ma- 
nolache — muncitoare). „Dacă cei 
de la carde ar pregăti din vreme 
partizile, atunci nici noi nu am fi ne- 
voiți să pierdem atîta timp. Pentru 
schimbarea unei partizi irosim acum 
in plus, două pînă la patru ore" (Ion 
Muraru, maistru) Dacă schimbarea 
unei partizi la carde durează 
atîta timp, nu trebuie să sur
prindă, de vreme ce, din cei 7 mun
citori aflați lîngă o catdă pentru e- 
fectuarea acestei operații, lucrau 
doar doi.

N-am vrea să se înțeleagă că a- 
cesta ar fi un aspect singular, pe care

de fapt existentă în secție vorbea de 
la sine. Situația nu era cu mult di
ferită nici în celelalte sectoare de 
activitate. Referindu-se la aceasta, 
tov. Gheorghe Lungeanu, directorul 
uzinei, ne-a spus 1 „întîmpinăm 
mari greutăți în aprovizionarea 
ritmică cu materie primă ; a- 
ceasta nu scuză însă lipsurile orga
nizatorice interne, care favorizează 
și întrețin o anumită stare de indis
ciplină. La aceasta contribuie și fap
tul că, mai ales în schimburile II și 
III, resimțim lipsa de maiștri". Nu 
contestăm acest lucru, dar punem 
întrebarea : sînt oare maiștrii exis- 
tenți suficient de exigenți față de 'ei 
înșiși pentru a putea pretinde ace
lași lucru și din partea muncitorilor? 
Cele constatate demonstrează con
trariul. Altfel nu se explică de ce 
Mihai Lambă, maistru ae schimb la 
secția a IlI-a, se afla la poartă, în 
timp ce în secția de care răspundea 
muncitorii lucrau

TIMPUL- 

a eficacității
9

economice
De utilizarea timpului de lucru
depinde nivelul productivității

muncii
fabricație, am ob- 

„portițe", vizibile de 
l se scurgea

i cum credeau de 
cuviință, de ce în 
celelalte secții, 
sub privirile în
găduitoare ale 
maiștrilor, au loc 
acte de Indisci
plină de genul 
celor amintite.

Aducem în dis
cuție și un alt ne
ajuns i nerespec- 
tarea orei de în
cepere și termi
nare a programu
lui de lucru, care 
constituie în mul
te unități din ju
dețul Bacău o im
portantă sursă de 
risipă a timpului 
productiv. De pil
dă, la uzina „Me
talurgica" — Ba
cău, cu o oră 
înainte de termi
narea programu
lui la sectorul II 
prelucrări meca
nice, muncitorii 
începuseră să 
predea la maga
zie piesele prelu
crate. A fost ne
cesară intervenția 
tardivă a mais
trului Ion Avă- 
danei, pentru ca 
o parte din aceș
tia să reînceapă 
activitatea.'" . Lu
crurile se petrec 
cam în același fel 
și la fabrica texti
lă „Proletarul" — 
Bacău. La orele 

producție încetase,

/VJ’&kd

CONTRASTE

la meto- 
măsurare a 
necesar pen-

/n sertare

© Cit prețuiesc 
studiile cînd nu zac

Organizarea știiliți- 
fică a producției și a 
muncii ocupă un ' loc 
important in activita
tea cadrelor tehnice și 
economice de la uzina 
„Independența" din Si
biu. Rezervele fructi
ficate pe această cale 
se ridică, în ultimii trei 
ani, la o producție su
plimentară în valoare 
de aproape IOD milioa
ne lei. Numărul stu
diilor care au fost a- 
plicate în cursul anu
lui trecut este de 
30. Finalizarea unora 
dintre ele a dus la re
organizarea secțiilor de 
modelărie, sculărie și 
mecanică, la crearea u- 
nei linii tehnologice în 
secția de cazangerie, 
pentru efectuarea con
ductelor- gigant desti
nate hidrocentralei de 
pe 
an 
mai multe studii re-

Lotru. In acest 
se vor aplica

feritoare 
dele de 
timpului 
tru fiecare mișcare in 
cadrul diferitelor ope
rații, ale căror rezulta
te urmează să se ma
terializeze in crește
rea productivității 
muncii pe fiecare loc 
de muncă vizat. Un alt 
studiu care va fî apli
cat in acest an te refe
ră la programarea, cu 
ajutorul calculatorului 
electronic, prin metode 
de cercetare operațio
nală, a producției lan
țurilor cu role. Pe a- 
ceastă cale, se estimea
ză că se va obține un 
spor de producție de 
circa 20 la sută la acest 
sortiment. De unde se 
vede că spiritul nova
tor al specialiștilor 
poate căpăta, atunci 
cînd este stimulat și 
fructificat, dimensiuni 
economice concrete.

• înfruntare

„academică"

(Urmare din pag. I)

din minister, ne-a explicat că 
ea s-ar datora lipsei de pla
foane valutare. Și a adăugat l 
„Puteți primi informații mai ample 
în această problemă de Ia I.S.C.E. 
„Mașinimport", căreia i-a revenit sar
cina să încheie contractele pentru u- 
tilaje din import". La „Mașinimport", 
tov. Ștefan Mitică, director gene
ral adjunct, a replicat i

— în aparență, lucrurile se pre
zintă așa cum v-au spus reprezen
tanții chimiei ; în realitate, însă, pro
cesul de prospectare a pieței utila
jelor și instalațiilor tehnologice este 
discontinuu și superficial.

— Anul trecut s-au făcut, totuși, 
unele încercări de a se găsi noi par
teneri, dar fără succes. De ce ?

— Au fost acțiuni pripite, de ulti
mul moment, cînd majoritatea furni
zorilor externi încheiaseră cea mai 
mare parte din contractele de livra
re cu alți beneficiari din alte țări.

într-o asemenea situație, comen
tariile sînt de prisos. O singură re
comandare i cine are urechi de auzit, 
să audă I Inclusiv organele de co
merț exterior și cele de resort din 
Ministerul Industriei Chimice. Altă 
cauză a neajunsurilor constă în fap
tul că proiectanții indică, uneori, so
luții inaplicabile, iar, alteori, întîr- 
zie nejustificat de mult elaborarea 
documentațiilor tehnice. Pentru dez-

lătura rea golurilor în produc
ție i în .primul rînd, orearea unui 
depalaj normal între secții și a- 
poi creșterea preocupării maiștri
lor și șefilor de secții pentru apro
vizionarea ritmică cu materii prime 
a locurilor de muncă. Totodată, im
portant este să se' desfășoare o in
tensă muncă politică pentru întări-

Am continuat investigațiile la Fa
brica de șuruburi din Bacău. Deși 
schimbul doi începuse de mult — era 
or? 18 Și 40 de minute — în secția ! 
prelucrări la rece șuruburi, o parte 
dintre muncitori stăteau liniștiți de 
vorbă sau citeau ziarele. Am căutat 
să aflăm explicația acestei stări de 
lucruri, dar maistrul de schimb Mi
hai Bîrjoveanu a preferat să tacă. 
Peste o oră am revenit, de data asta 
însoțiți de inginerul șef al fabricii. 
Aceeași atmosferă de lîncezeală. Cu 
toate că trecuseră peste 20 de mi
nute de la terminarea pauzei de 
masă, mulți muncitori încă nu relua- 
seră lucrul.

— Nu au ce face ? — l-am întrebat 
pe inginerul șef.

— Ba da, dar...
După cum se vede, maistrul Mihai 

Bîrjoveanu avea motive întemeiate 
să nu dea nici o explicație — starea

22, activitatea de ;
în majoritatea secțiilor efectuîndu-se 
curățenia mașinilor. Peste alte 30 de 
minute o parte din muncitori se pre
găteau de plecare, pentru ca la orele 
22 și 50 de minute, în loc de 23, pri
mele grupuri de muncitori să-și facă 
apariția la poartă.

Din investigațiile anchetei noastre 
mai reiese că ore în șir se pierd 
datorită lipsei de materii prime, de 
scule și dispozitive, deranjamentelor 
tehnice la mașini și utilaje, ca și din 
cauza nerespectărli riguroase a pro
gramului de lucru. Comitetele de di
recție cunosc aceste deficiențe, ela
borează analize, studii și planuri de 
măsuri, dar se pare că spiritul de 
inerție se dovedește a fi mai puter
nic decît botărîrea de a le materia
liza în practică. Neajunsurile semna
late se impun grabnic înlăturate și, 
în acest sens, comitetele de direcție, 
organele și organizațiile de partid 
au datoria să intervină categoric 
pentru a curma neîntîrziat risipa de 

. timp productiv.

Desigur, s-or fi bucu
rat mult cei de la Fa
brica de țigle din 
Birsești, cînd, după 
îndelungate etape de 
discuții și tatonări, au 
obținut din partea 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini o repartiție pen
tru un uscător rotativ. 
S-au bucurat, dar pen
tru scurtă durată. De 
ce? Furnizorul — uzina 
„Progresul" Brăila — 
împotriva prevederi
lor legale, a solicitat, la 
preluarea comenzii, 
să-i fie predate și de
senele de execuție pen
tru acest utilaj. Bene
ficiarul, conform legii, 
a refuzat. Și problema 
uscătorului a intrat pe

„linia moartă", adică 
se află de cîteva luni, 
sub diverse forme, pe 
„masa" tratativelor. 
Lăsînd la o parte „a- 
cademismul" acestei 
confruntări, să vedem 
care sînt ultimele po
ziții. „Legea este cla
ră, v-am dat proiectul 
tehnic și cu asta, 
basta" — spun cei din 
Bîrșeștî. In timp ce 
furnizorul, susținut de 
forurile din ministerul 
de resort, replică in
transigent : „Ne dați 
proiectul de execuție, 
fabricăm utilajul și vi-l 
expediem. Legea sîn- 
tem noi". Adică cine ? 
Am vrea să-i știm ți 
noi numele și- prenu
mele...

® Promenada 
cărămizilor

Constantin DUMITRU 
Ilie ȘTEFAN

Combinatul de confecții din 
Craiova, binecunoscut localni
cilor datorită magazinului de 
prezentare și. desfacere a pro
duselor sale, a înregistrat o 
creștere a producției de peste 
22 de ori, acumulînd totodată o 
bogată experiență în ceea ce 
privește execuția unor confec
ții destinate tuturor vîrstelor. 
Pentru livrările din trimestrele 
I, II și III ale acestui an, Com
binatul craiovean a prezentat la 
contractări peste 300 modele 
de îmbrăcăminte pentru copii, 
femei și bărbați.

în fotografie : o imagine din 
sectorul al VI-lea din cadrul 
combinatului, unde se execută 
confecții pentru femei și copii.

Foto 1 M. Andreescu

De mai mulți ani, 
în orașul Tirgoviște 
funcționează o fabrică ■ 
de cărămidă presată 
subordonată IPROD- 
COOP-Tîrgoviște. Des
pre calitatea cărămi
zii fabricate la Tirgo- 
viște, constructorii de 
pe șantierele din Giur
giu, Urzicenl, Teleor
man, Potcoava-Olt 
de pe alte zone geo
grafice ale țării au de 
spus cuvinte de lau
dă. Constructorii din 
Tirgoviște și din ju
deț nu spun nimic. De 
ce ? Pentru că nu au 
reușit încă să-i cu
noască calitățile. Ei lu
crează cu cărămidă 
„plimbată", adusă de 
la Jimbolia, Tirnăveni, 
Tg. Mureș și din alte 
localități, vecine cu 
cele în care se lu
crează cu cărămidă 
produsă la Tirgoviște. 
Este de prisos să de-

monstrăm efectele u- , 
nor asemenea trans
porturi : întirzieri în 
livrări, cheltuieli su
plimentare și pierderi 
din manipularea cără
mizilor, utilizarea ne
rațională a unui ma
re număr de va
goane de cale fera
tă. Se pare că orgune- 

?i. . le de resort, care cu
nosc că situația se per
petuează de mai mulți 
ani, refuză să gindeas- 
că că încrucișările a- 
mintite aduc pierderi 
nejustificate econo
miei . naționale. Aten
ție, deci : producția de 
cărămidă pe 1970 de la 
IPRODCOOP - Tir
goviște nu a fost încă 
declanșată. Fabrica 
nu-și cunoaște nici be
neficiarii. De ce n-ar fi 
întreprinderea de con
strucții și montaje 
Dîmbovița ?

rece saa..

voltarea de la uzina „Colorom" din 
Codlea, 38 fișe tehnice de echipa
mente și instalații erau neintroduse 
In plan, lipsite de specificații, în 
timp ce beneficiarul solicita livrarea 
utilajelor respective în trimestrul 
II Și, desigur, nu pot fi trecute cu 
vederea restanțele referitoare la res
pectarea de către industria construc
toare de mașini a obligațiilor con
tractuale asumate. Cumulate, rămî- 
nerile în urmă înregistrate atingeau 
3 000 tone utilaje tehnologice; uzina 
„Grivița roșie" din București cu 
1946 tone, „Independența" din Sibiu 
cu 222 tone, U.Z.U.C. Ploiești cu 537 
tone sînt numai cîțiva dintre „re- 
cordmenii" restanțelor.

De pildă, punerea în 
trimestrul II, a unor 
producție din cadru] 
de fibre artificiale din 
nei „Colorom" din Codlea este serios 
periclitată. Unele rămîneri în urmă 
datează încă din luna iulie anul 
trecut

— Cum ați acționat pentru înlătu
rarea lor ? — am întrebat la Mi
nisterul Industriei Chimice.

— Am făcut numeroase intervenții

funcțiune. în 
capacități de 
Combinatului 
Brăila și uzi-

la uzinele furnizoare, la centralele 
respective, la minister — ne-a 
răspuns tov Ion Iliescu, consilier în 
minister. Invariabil, răspunsul primit 
a fost i vom livra în luna viitoare. 
Și, la această oră, avem numeroase 
promisiuni, dar utilajele tehnologice 
tot nu au fost expediate șantierelor 
noastre

Sperînd că vom putea afla noutăți 
în problema abordată, ne-am dus și 
la Centrala industrială pentru utilaj 
chimic și rafinării — principalul fur
nizor pentru cele două obiective a- 
mintite. „Chiar în aceste zile — ni 
s-a arătat — s-a inițiat o acțiune de 
reeșalonare a termenelor de livrare a 
utilajelor și instalațiilor restante îm
preună cu beneficiarii am analizat 
fiecare obiectiv, poziție cu poziție, 
utilaj cu utilaj, stabilind de 
comun acord noi grafice de li
vrare a utilajelor respective S-a 
mers pe principiul de a acorda 
prioritate în execuție și livrare ace
lor instalații care vor fi introduse 
primele în fluxul de montaj (tov Ion 
Petre, șeful serviciului producție)

Ni s-a mai spus că, din două în 
două zile, cite un specialist din par-

tea centralei va urmări execuția fie
cărui utilaj, pe faze de fabricație. 
Orice problemă care ar apărea și ar 
depăși posibilitățile unei uzine va fi 
rezolvată cu maximă operativitate 
de către centrală.

Comentînd rezultatele acțiunii de 
reeșalonare a termenelor de livrare 
a utilajelor restante, tov. director 
Anton Moldoveanu nu era cîtuși de 
puțin optimist i

— Lucrurile nu s-au pus deloc Ia 
punct. A fost doar o clarificare de 
poziții, deoarece 
la „Colorom" .din Codlea și Com
binatul de fibre 
Brăila continuă 
tate. Noi am 
tilajelor tehnologice la termene de 
care depinde punerea în funcțiune a 
capacităților de producție, iar fur
nizorii noștri — altele, întîrziate.

Este imposibil oare să se renunțe 
la practica micii tîrguieli ? Așteptăm 
răspunsul factorilor responsabili. Un 
răspuns realist, care să țină seama, 
pe de o parte, că există o lege pri
vind organizarea, planificarea și e- 
xecutarea investițiilor, iar. pe de 
altă parte de faptul că ministrul 
industriei chimice. într-un articol pu
blicat la 15 ianuarie a.c. în ziarul 
nostru, a dat asigurări că se vor so
luționa operativ problemele legate 
de punerea în funcțiune a noilor 
obiective productive.

investițiile de
artificale din 

să fie pericli- 
solicitat livrarea u-

Fabrica de bere din 
Craiova — cu o capaci
tate de 400 000 litri a- 
nual — trebuie să intre 
în funcțiune la sfîrșitul 
trimestrului în curs. 
Pentru respectarea a- 
cestui termen, la 25 
ianuarie era progra
mată începerea probe
lor tehnologice, 
însă, că această 
trecut și — așa 
ne informează 
Ion Calotă, șef de ser
viciu la Sucursala ju
dețeană Dolj a Băncii 
de Investiții — nlct 
vorbă de astfel de 
probe. Cum ar putea 
fi altfel cînd construc
torul — I.C.M. nr. 6, 
azi comasată cu

Iată, 
zi a 

cum 
tov.

I.S.C.M. Craiova — nu 
a creat la timp fron
tul de montaj, provo- 
cînd o intîrziere de 
mâi multe săptămîni 
față de graficul de in
stalare a utilajelor 
tehnologice, cînd lu
crările de evacuare a 
apelor reziduale, ca și 
cele de alimentare 
cu energie electrică 
sînt, de asemenea, 
mult rămase în ur
mă ? Problema este că 
termenul de punere în 
funcțiune a acestei noi 
fabrici craiovene „bate 
la ușă". Apoi, cit mai 
e pînă la vară ? Ce va 
oferi atunci beneficia
rul în loc de bere ?

® Cu brațele 
încrucișate

Cooperativele agri
cole din Bascov, Va
lea Mărului, Micești, 
Zărnești. Mălureni, Bu- 
deasa, Racoviță și 
Prundul, județul Ar
geș, au creat o asocia
ție legumicolă pentru 
a amenaja 15 hectare 
cu solarii 
cultivării 
timpurii,
este, pe cînd legume
le? O punem, deoare
ce lucrările de amena
jare a solariilor se 
desfășoară foarte în
cet. La sera înmulți- 
tor, care trebuia să 
fie gata, lucrează doar

cîțiva cooperatori din 
Bascov. Pentru nfii.îe 
solarii-, în afară de 
lansarea comenzilor de 
materiale, nu s-a fă
cut măi nimic. Dacă 
cei din Bascov mai fac 
cîte ceva, partenerii 
lor se mențin în ex
pectativă. Atît la Va
lea Mărului și Budea- 
sa. cît și Zărnești și 
Mălureni se consideră 
că este suficientă con
tribuția în bani. în 
rest, s-a adoptat meto
da brațelor încrucișa
te. Se va găsi ci
neva să le pună în 
mișcare ?

necesare 
legumelor 
întrebarea
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
SA NU AȘTEPTE

LA POARTA PRODUCȚIEI!
Un capitol principal al Statutului 

centralei industriale (cadru) se re
feră la activitatea de cercetare și 
proiectare | în acest sens se subli
niază că combinatele, grupurile și 
centralele industriale au rolul de a 

cercetare 
pro- 

sporirea 
acestora,

organiza activitatea de 
și proiectare djn unitățile de 
ducție, de a asigura 
eficienței economice ■ ucesiura, 
în vederea ridicării nivelului 
tehnic al producției, promovării largi, 
continue, a soluțiilor moderne, co
respunzător cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane,

Căutînd să răspundă cît mai bine 
acestor imperative ale progresului 
tehnic și economic, unitățile indus
triei chimice do pe Valea Trotușului 
au acumulat — de-a lungul anilor,
— o bogată experiență în domeniul 
cercetării științifice proprii. Rezul
tatele acestei preocupări majore — 
de însemnătate vitală pe tărîm in
dustrial — s-au concretizat în perfec
ționarea unor tehnologii de fabrica
ție, în îmbunătățirea calității produ
selor, a gradului competitivității lor 
pe piața externă. înființarea Grupu
lui industrial de petrochimie din 
Borzești a creat condiții pentru ridi
carea cercetării științifice din aces
te unități pe trepte și mai înalte. 
Să facem, chiar pe scurt, „radiogra
fia" acestor preocupări, prin prisma 
prevederilor statutului de care am 
amintit. Receptiv la problematica 
investigațiilor noastre, ing. Aurel 
Teodoru, director tehnic al grupului, 
ne-a spus i

— Prin crearea grupului Industri
al au fost asigurate premise mai bu
ne de valorificare a potențialului 
cercetării științifice de care dispun 
cele trei mari uzine de pe platfor
ma Borzeștiului. Organizarea unui 
serviciu de cercetări unic a permis 
redistribuirea, în cadrul grupului; a 
aparaturii și diferitelor instalații de 
laborator, în vederea folosirii lor cît 
mai eficiente. Concomitent, s-au pu
tut specializa laboratoarele pe pro
bleme ale cercetării. Dacă în trecut 
aceleași teme erau studiate în para
lel de diferite laboratoare, în pre
zent acestea sînt profilate pe studi
erea aspectelor legate de fabricația
— în condiții de maximă economici
tate — a produselor clorosodice, a 
proceselor de polimerizare. sinteze — 
organice și altele.

Ne-am notat că. în urma noii orga
nizări a cercetării științifice, se evi
tă dispersarea forțelor, se asigură o 
utilizare mai judicioasă a dotării teh
nice și a specialiștilor. Pe de altă 
parte — și acesta constituie uri lucru 
de preț — prin unificarea serviciilor

de cercetare s-a putut trece la va
lorificarea pe plan superior a expe
rienței acumulate de colectivele fie
cărei uzine, de-a lungul celor aproa
pe 10 ani de existență a lor. Cadrele 
de cercetare pot fi solicitate într-o 
gamă mai largă de teme legate ne
mijlocit de rezolvarea multiplelor 
probleme tehnice ce le ridică pro
ducția grupului. Pentru prima oară 
în țară, în cadrul grupului, a luat 
ființă un serviciu de inginerie chimi
că, menit să asigure, prin testare și 
experimentare pe instalații indus
triale, finalizarea în producție a u- 
nor studii aduse de cercetători în fa
za de laborator și de stație-pilot.

Așadar, cadrul organizatoric al cer
cetării științifice s-a perfecționat, 
a fost adaptat în funcție de necesi
tatea de a răspunde mai bine cerin
țelor producției moderne. în ce mă
sură — în noile condiții — s-au a- 
bordat unele probleme de bază, ale 
producției ? Ni s-a spus că aceste e- 
forturi s-au concretizat în obținerea

anchetă științifică

unor noi produse chimice, în îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație, 
în identificarea de înlocuitori, care 
să permită renunțarea la importul u- 
nor materii prime și materiale. La 
ora actuală, bunăoară, se află tn faza 
de experimentare pe instalația-pilot 
o nouă tehnologie de fabricare a clo- 
rurei de aluminiu. Aplicarea acestei 
tehnologii va asigura funcționarea 
reactoarelor chimice în aer liber; îm
bunătățirea calității produsului, re
ducerea la jumătate a numărului oa
menilor care vor supraveghea și con
duce procesul tehnologic. Se estimea
ză obținerea unei economii anuale 
la prețul de cost de cel puțin 7 mi
lioane Iei. Am mai reținut că și la 
instalația de fabricare a tricloreti- 
lenei este De cale să se introducă o 
nouă tehnologie. Prin aplicarea ei 
vor putea fi înlăturate o serie de di
ficultăți din cauza cărora, pînă acum, 
nu s-au realizat parametrii proiec
tați ai instalației.

Obiective tot atît de importante fi
gurează și în planul tematic a) pe
rioadei următoare. Tn acest sens, tov. 
Ion Boișan, inginer-șef cu probleme
le de cercetare, ne-a vorbit despre 
studiile ce se Întreprind în vederea 
fabricări unor catalizatori, plastifi-

Dicționar
de pedagogie

contemporană
Recenta apariție a „Dicționarului 

de pedagogie contemporană", sub 
auspiciile Editurii Enciclopedice Ro
mâne, se înscrie ca o valoroasă con
tribuție la adîncirea cunoașterii pro
gresului înregistrat, în ultimele de
cenii, în dezvoltarea teoriei și prac
ticii educaționale.

Elaborat sub redacția generală a 
prof. dr. docent Ștefan Bârsănescu, 
membru corespondent al Academiei, 
la alcătuirea lui și-a adus contribu
ția un colectiv de autori și colabo
ratori de prestigiu, din țară și de 
peste hotare, care s-au străduit să 
dea un îndreptar și un util instru
ment dă lucru nu numai pedagogilor 
de strictă specialitate, ci și cadrelor 
didactice din învățămîntul de toate 
gradele, studenților și tuturor acelora 
care manifestă interes și preocupări 
în problemele educaționale. Cititorii 
se pot edifica, astfel — operativ — 
asupra unor noțiuni 
de psihologia co
pilului, adolescentu
lui sau tînărului, 
însoțite de observa
ții și implicații pe
dagogice, se pot lă
muri cu ușurință 
asupra diverselor 
aspecte care privesc 
dezvoltarea șl promovarea multilate
rală și armonioasă a ființei umane 
în devenire (educație intelectuală și 
fizică, educație morală și estetică, 
educație civică și ateistă etc), asupra 
organizării instrucției și educației 
școlare* și extrașcolare, a acțiunii di- 
feriților factori (ereditate, mediu, fa
milie, micro-grup 
tervin, cu aportul 
unea de creștere 
relor generații.

Deși dicționar, . 
termeni și noțiuni, prin definițiile, 
explicațiile și datele ample înmănun
cheate în volum ca și prin modul ști
ințific în care sînt abordate proble
mele tratate, avem de-a face, de fapt, . 
cu o lucrare de amplă analiză teore
tică. Ea oferă o imagine de ansamblu 
asupra noilor orientări și tendințe, 
curente și căutări, soluții și cercetări 
care s-au conturat în ultimele de
cenii, în acest sector de activitate 
umană, la noi și pe plan universal, 
în scopul perfecționării și moderni
zării continue a învățămîntului sub 
multitudinea laturilor sale (conținut, 
metode și mijloace, forme și sisteme 
de organizare). Bunăoară, sînt relie
fate unele deplasări de accent, de la 
aspectul informațional spre cel for
mativ, educativ, de comutare a aten
ției de la activitatea de predare a 
profesorului st^ cea de învățare a 
elevului, de Ia metodele oarecum pa
sive care oferă cunoștințe de-a gata 
spre cele active care stimulează efor
tul personal de gîndire al elevului în 
elaborarea noilor cunoștințe, de la 
metodele clasice spre metodele și 
mijloacele moderne (instruire progra
mată, modelare, problematizare, teh
nici audio-vizuale. activitate in echi
pă). Noile direcții în educație și gîn-

UMANISMUL
Pornind de la cartea 

lui Diderot — expresie 
. literară sintetică a a- 

celei tradiții moraliste 
pe care o deschisese 
în Franța încă din se
colul al XVlI-lea jan
senismul și opera unui 
Pascal — Jacques Ri- 
vette a reușit să facă 
prin „CĂLUGĂRIȚĂ" 
mai mult o ecranizare 
decît propriu-zis un 
film.

Incontestabil, regizo
rul „noului val" 
după I960 a găsit 
însăși structura a- 
cestei' hărți unele 
similitudini cu es
tetica propriului 
său curent artistic. 
Factura de discurs 
moral a romanului 
clasic, în care na
rațiunea lineară și 
intriga transpa
rentă sînt elemen
te și capitole ale 
unei demonstrații 
raționale, au sedus 
vizibil pe 'cineastul 
doritor să compună 
o partitură filmică 
austeră și In ace
lași timp contesta
ta ră.

El nu s-a lăsat 
descurajat de is
toria nespectacu- 
loasă a Suzan- 
nei Simonine, nici 
de lungimile confesiu
nii monocorde a aces
tei nefericite fecioare 
pornite fără voie si 
fără vocație pe 
mul consacrării 
gioase. Transpunînd în 
suite de scene vivan
te. și mal puțin în 
cadre și secvențe de 
film, episoadele suc
cesive ale vieții eroi
nei, Rivette renunță 
chiar să apeleze la ac
centele firești de ex
presie ale filmului 
modern și se păstrea
ză tn limitele unul 
spectacol tradițional, 
în costume de epocă, 
nu fără a căuta 
rădic fotografia 
mală •' decorului 
toric, ca efectul 
siluete alb-negru 
tîndu-se tn penumbra

de 
în

unui lung coridor cu 
coloane.

în compensație, au
torul filmului a contat 
pe puterea de atracție 
a destinului fragil al 
eroinei, expus ca o in
terminabilă lamenta
ție, din care nu lipsesc 
nici pasajele licen
țioase, vizînd unele 
moravuri din mînăsti- 
rile de maici. în plus, 
pe un plan superior, 
tribulațiile Suzannei, 
în încercarea ei de 
a-și recăpăta liberta-

ecran

lerowicz ar fi tratat 
un asemenea subiect 
In tentativa literar-ci- 
nematografică a lui Ri- 
vette (de altfel, o „lec
tură cinematografică" 
simplificînd excesiv 
nu subiectul, ci spiri
tul cărții) ne va fi 
greu să aflăm o linie 
estetică precisă, re
gizorul oscilînd fără 
puncte de echilibru 
între economia severă 

...ijloace a unor mo- 
_ ilustre și efectul 
suprafață, imediat, 
frizînd mijloacele 
filmului comercial. 
De aceea, patetis
mul primei părți 
riscă pe alocuri 
melodrama comu
nă, cu gesturi pan
tomimice și șuierat 
de vînt în interi
oare, în timp ce 
ironia virtuală sub
tilă din partea a 
doua trece direct 
în parodie super
fluă, despuiată de 
atmosferă. Cu toa
te acestea, din film 
străbate atitudinea 
polemică față de 

vieții 
Oricîte 

ar

de mijloace a unor mo
dele ilustre și efectul 
de

ca atitudine
intelectuală

Alexandru IVASIUC
anți, emulgatori și stabilizatori indi
geni, care să permită înlocuirea ce
lor aduși din import. De asemenea, 
se lucrează la lărgirea gamei de sor
timente în scopul satisfacerii cerin
țelor crescînde de substanțe chimice 
și de înlocuitori ale tuturor ramuri
lor economiei. Este vorba, printre 
altele^ de un polistiren cu duritate 
mărită, de fabricarea cauciucului cu 
un conținut ridicat de stiren, de re
alizarea în stațiile-pilot a primelor 
șarje de cauciuc nitrilic, de noi co- 
polimeri ai stirenului.

Intențiile sînt demne de remarcat, 
dacă ținem seama că obiectivele cer
cetării științifice curente și ale ce
lei de perspectivă imediată interesea
ză in cei mai înalt grad economia 
națională. Producției, economiei na
ționale nu le poate fi indiferent, în
să, cînd vor beneficia de roadele a- 
plicării acestor cercetări. Or, din a- 
cest unghi de vedere, la Bor- 
zești mai sînt multe de făcut pen
tru scurtarea duratei de cercetare și 
de aplicare în producție a rezultatelor 
obținute. Din cauza tărăgănării unor 
asemenea studii, nici după 7 ani in
stalația de perclorvinil, din cadrul 
uzinei chimice, nu a intrat In func
țiune. Și chiar după înființarea 
grupului Industrial, situația nu s-a 
schimbat prea mult, trece prea mult 
timp pînă cînd cercetarea științifică 
dă efecte materiale certe și favorabi
le în producție.

L-am solicitat pe lng. Constantin 
Popa, șeful laboratorului nr. 2, să 
explice această stare de lucruri. El 
ne spunea i

— Ni se cere — și pe bună drep
tate — ca rezultatele cercetării ști
ințifice proprii să se situeze la ni
velul performanțelor mondiale. Se 
omite, însă, faptul că baza materia
lă de care dispunem este învechită, 
necorespunzătoare. De ani de zile, 
laboratoarele noastre n-au mal fost 
dotate cu aparatură nouă. Consecin
țele sînt multiple i folosind actuala 
dotare, nu se poate realiza o produc
tivitate ridicată în munca de cerce
tare și nici calitatea cercetării știin
țifice nu este cea dorită. Dar cea mai 
gravă urmare o constituie prelungi
rea, în mod exagerat, a duratei de 
cercetare. Un exemplu i sinteza gli- 
cerinei, în faza d* stație-pilot, a du
rat trei ani. Și nici măcar după tre
cerea acestei perioade nu s-au putut 
obține rezultatele scontate. Am fost 
nevoiți să predăm, spre finalizare, 
ultimele două faze unei uzine din Ca
pitală. în statutul centralei industri
ale se arată că grupul indus
trii „stabilește măsuri pentru 
dezvoltarea bazei materiale a cer
cetărilor științifice proprii". Nu
mai pe hîrtie, pentru că, în fapt, 
unele din aceste atribuții au rămas 
tot în mîinile ministerului. E oare 
just să se încalce prevederile sta
tutare, să se frîneze — în acest mod 
— inițiativa Grupului?

Desigur, întrebarea se adresează 
nemijlocit conducerii Ministerului 
Industriei Chimice. Tot conducerii a- 
cestui minister îi supunem pentru a- 
nalizare și o altă problemă t este vor
ba de neîncadrarea acestui sector cu 
personalul de specialitate și opera
tor necesar. în laboratorul nr. 2, de 
pildă, în loc de 50 de specialiști, cît 
este necesar, lucrează numai 24 ; de
ficitare sînt, de asemenea, pregăti
rea și competența unora dintre cei 
care fac..., sau sînt puși să facă cer
cetare științifică. „Sectorul de cer
cetare a devenit un refugiu pentru 
unii oameni — aprecia ing. Ion 
Boișan. Atunci cînd un Inginer sau 
tehnician capătă o scutire medicală, 
este trimis să lucreze în sectorul de 
cercetare, indiferent de pregătire, de 
experiență, de aptitudini. Și, adese
ori, cercetarea este considerată sec
tor neproductiv. Aceasta este o con
cepție complet dăunătoare".

Prin înființarea Grupului Industri
al de la Borzești s-au creat premisele 
organizatorice necesare desfășurării 
unei bogate și rodnice activități de 
cercetare științifică Obținerea rezul
tatelor scontate este condiționată 
însă de valorificarea integrală și la 
un nivel superior a întregului poten
țial de cercetare științifică existent. 
Cadrul organizatoric actual trebuie 
fructificat la maximum de consiliul 
de administrație al grupului indus
trial de pe Valea Trotușului, dacă a- 
cesta dorește să accelereze ritmul 
cercetării științifice proprii, ritmul fi
nalizării practice — în folosul ec‘o- 
nomiei naționale — a rezultatelor în 
producție.

tea, l-au părut regizo
rului un prilej potri
vit de a traduce doc
trina jansenistă a li
berului arbitru, în ra
port cu grația divină, 
într-un rechizitoriu 
laic, contemporan, îm
potriva puterii discre
ționare care încalcă 
libertatea Individului 
tn fața propriei sale 
vocații.

Cîteva momente din 
film. îndeosebi din pri
ma parte, reușesc să 
capete ceva din vibra
ția și ecoul scontat 
(mai ales confruntări
le dramatice ale an
chetei și ale procesu
lui răzvrătitei, tn fața 
instanțelor bisericești), 
dar 6Întem totuși de
parte de rigoarea pură, 
patetică cu care un 
Bresson sau Un Kawa-

L canoanele 
monahale, 
metamorfozări 
fi suferit opera lui 

™ Diderot sub „ba
gheta regizorală", 

protestul lui incisiv 
reliefează cele mai 
bune momente ale fil
mului. Aici aflăm de 
fapt și explicația ava
tarurilor prin care ■ 
trecut „Călugărița".

Filmul a stîrnit po
lemici și a avut de în
fruntat interdicții, evi
dent prin ceea ce vi
tează programatic. Alt
minteri rămîne o lec
tură cuminte a unei 
cărți celebre, 
ca atare ți 
agreabil de 
Karina, eare, I 
dul ei, nu-și 
licită atît facultățile 
interpretative, cît gra
ția sobră a chipului și 
timbrul modulat al 
vocii cu care citește 
confesiunea eroinei.

util 
tăcut 
Anna 

la rîn- 
i 50-

Tmi amintesc de un banchet la 
care am participat cu foarte mulți 
ani în urmă. Studenții grupei de 
psihologie a Facultății de filozofie 
luau masa, la sfirșitul anului, cu 
profesorul lor, Mihai Ralea — noi 
eram tineri, el era un personaj 
ilustru, cel mai de seamă dintre 
profesorii facultății, era și mai fu
sese un înalt demnitar, așa că res
pectul natura) încurca pe unii 
dintre noi. întreaga stînjenire 
a dispărut tn clipa cînc( ma
gistrul, cu o simplicitate desăvîr- 
șită, s-a apropiat de bucatele noas
tre banale, fără complicate manevre 
de protocol, fără gesticulație de sa
cerdot. Atmosfera s-a limpezit, a 
devenit firească și îmbietoare, con
versația avea vervă fără ostentație. 
Această întîmplare oarecare e pen
tru mine o poartă spre înțelegerea 
unui om și a unei atitudini.

Mihai Ralea a fost un mare In
telectual, de o surprinzătoare eru
diție și capacitate asociativă, de o 
anumită formație care s-a răsfrînl 
și în activitatea sa publică, tot
deauna spre stînga, mergînd tn mod 
firesc spre apropierea și, la 'sfîrșit, 
identificarea cu partidul comunist. 
Forța acestui om vine din rădăci
nile sale adinei tn trecutul intelec
tual al țării, al continentului nos
tru, reprezentînd o negație perma
nentă a grandilocvenței, pozei și 
încremenirii în atitudini forțate. Ei, 
acești intelectuali, sînt „strămoșii 
noștri" spirituali, veselii adesea dă- 
gîmători de edificii baroce și so
lemne, cu prezențe în pregătirea 
revoluțiilor, a deschiderilor și a 
demistificărilor. De multe ori, așa 
cum a fost cazul Iui Ralea, acești 
rafinați nu erau complicați hedo- 
niști, ci derivau din bunul simț 
popular, filon de cultură mare, cu 
cîteva caracteristici. In primul rînd,' 
dragostea de viață în toată bogăția 
ei concretă, sensibilă și senzuală, 
niște anticălugări',: niște adevărați 
„civili" ai spiritului. Viața, în defi
nitiv. e singurul, bun pe care-1 au 
și cei mai săraci iar exercitarea ei, 
cu voie bună, se poate realiza nu 
în plictisul prea multului, ci și cu 
puțin De aici o pasiune a concre
tului, ideea fiind nu o negare, ci o 
iluminare a lui. De aici o lipsă de 
încruntare și fanatism, un scepti
cism sănătos care nu neagă exis
tența adevărului realității, ci doar 
încremenirea într-o singură ipos
tază a lui, absolutizată. Și corola
rul său de atitudine, o mișcare agilă 
a spiritului, un picaresc intelectual, 
o tentație a experienței și a călă
toriei și un sincer și. real dezgust 
față de toate ideologiile morții, 
bombastice cum sînt toate, pentru 
că viața e o experiență a noastră, 
și dacă putem, o exprimăm și sim
plu, cu toată uriașa ei demnitate. 
Moartea' e un gol ce nu-1 știm si-1

umplem eu cuvinte mari șl sforăi
toare.

Cîndva, cu sute de ani în urmă, 
cultura a ieșit din încercuirea zi
durilor mînăstireștî și din clerică 
a devenit laică, din hieratică a că
pătat voie bună. O uriașă poftă de 
viață, forța esențială a umanismu
lui, a cuprins toată lumea ; cea 
mai mare carte a epocii e scrisă de 
un om, Rabelais, care n-a dispre
țuit nimic din ce putea atinge, bu- 
curîndu-se că lumea nu e un spa
țiu steril. Din romanul uriaș și ve
sel, buna dispoziție a trecut pe sce
na teatrului molieresc, în spiritul 
ironic al lui Voltaire, săpînd con
strucția monstruoasă a unei lumi 
bazate pe privilegii. Diderot și Con
dillac, pe care Ralea i-a iubit atît 
(și-mi amintesc de crezul său des
pre filozofii enciclopediști) au con
stituit o lume de senzație și curio
zitate, o formulă a unei continui 
comunicații cu lumea cea vie și a- 
propiată, stînjenită de prejudecăți
le solemne. Ei — alături de alți fi
lozofi materialiști — au pregătit a- 
pariția lui Marx, constructor gran
dios, pentru care lumea nu devenea 
mai puțin minunată și miraculoasă 
fiindcă putea fi prinsă în relații 
precis gîndite, dar nu încremenite, 
ci în continuă mișcare.

Tradiția noastră intelectuală n-a 
fost străină acestui proces de elibe
rare de sub tirania prejudecății. 
Tar spiritul fin și curios al lui Ra
lea este o ilustrație a acestei neos
tenite dragoste de varietate, a aces
tei libertăți interioare și mari dis
ponibilități ce îmbină, într-o supe
rioară sinteză, bunul simț cu gustul 
cel mai ales. Opera lui subtilă dar 
nepretențioasă reflectă această dis
poziție. Ceea ce rămîne nu e Im
presionant numai prin cantitate și 
varietate, prin capacitatea spiritu
lui de a se plimba pe largi spații 
de interes cultural, dar și printr-'un 
stil șl îndemn Ia deschiderea spre 
nou. Psiholog și sociolog, teoreti
cian al doctrinei revoluției, primul 
entuziast în apărarea unor opere 
literare (Tudor Arghezi) ce și-au 
făcut loc cu greu pînă la poziția de 
glorie de astăzi, Ralea a fost un 
emul.

Pentru semnatarul acestor rîn- 
duri, Ralea a fost up maestru ce a 
aruncat o sămînță într-un teren 
poate nepropice. Insă mi se impu
ne ca un adevăr mereu prezent că 
trebuie să suspectăm poza aristo
cratică intelectuală de fals și ne- 
autenticitate. Cea mai înaltă eru
diție, în tradiția umanistă. își trage 
seva și viabilitatea tocmai din lar
ga deschidere spre „caldul tărîm 
al vieții", cum spunea Goethe în
tr-o elegie romană, conștient că și 
slăviții morți ar renunța cu bucu
rie la glorie pentru bogăția con
cretă a clipei. ' Ș

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteiî

Valerian SAVA
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RĂZBOI ATÎT DE MARE

• Opera Romană: Liliacul — 19,30.
• Teatrul de operetă: My fair 
lady — 19.30.
• Teatrul Național „I. L' Cara
giale" (sala Comedia): Hel'dclber- 
gul de altădată — 19,30; (sala Stu
dio): Travesti — 19.30.
• Teatrul de comedie: Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Transplantarea Inimii ne
cunoscute — 20; (sala Studio): Bu
ricele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): La ciorba de potroace 
— 19,30; (sala Studio): Ce scurtă 
o vara — 20

• Teatrul Giuleștl: Geamandura 
— 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă": Poveste 
neterminată —

18,00 Deschiderea emisiunii. Lumea 
copiilor. Unlversal-șotron: litera 
C; 18,30 Ancheta economică; 18,55 
Anunțuri — publicitate; 19,00 Te
lejurnalul de seară; 19,20 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto; 19,30 Atomul, această 
necunoscută — emisiune de cul- 

. tură științifică; 19,55 Anunțuri — 
publicitate; 20,00 Galeria instru
mentelor populare; 20,30 Medalion 
drson Welles; 22,00 Telejurnalul 
de noapte; 22.10 Teleglob: Dane
marca ; 22,30 Recital în alb șl ne-

Ieri seară, la cinematograful „Republica" din Capitală a avut loc premiera fii 
a mului românesc
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A Cînd se arată cucuveaua: PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45. 
a Stăpîn pe situație: BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, 
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30,
• Simpaticul domn R: VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
a Prea mic pentru un război atît 
de mare: REPUBLICA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
a Brigitte: CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a via Mala: SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete 3151); 
20,15 (seria de bilete 3152), FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9,45; 
12,15; 14,45; 17,15; 20, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Călugărița: CAPITOL — 
12,30; 16,15; 19,45, FLAMURA 
9,30, 12,45; 16; 19,30.
• Lupii albi: LUMINA — 9,15—
15,45 în continuare; 18,15; 20,45.
a Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
a Taina leului: DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Nu sînt demn de tine: CINE
MATECA (sala Union) — 10; 12; 
14.
a Tarzan, omul-malmuță: TIM
PURI NOI — 9—15 în continuare, 
a Acasă la Nicolae Popa; Ripa 
roșie; Impresii de Călătorie; Raze 
cosmice; Pictorul Ion Țuculescu: 
TIMPURI NOI — 17—21 în conti
nuare.
a Bern ți comisarul San Antonio: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,15;
a Winnetou în Valea morții: BU- 
ZEȘTT — 15,30. RAHOVA'*- 15,30; 
18; 20,15.
a Băieții 
ZEȘTI — 
a Bătălia
— 9—19 în
— 15.30; 19,
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direa pedagogică, cum ar fi pedago
gia prospectivă, pedagogia compara
tă, pedagogia culturii, pedagogia 
practică, pedagogia experimentală și 
pedologia, curentul școlii active, al 
„educației libere" ori cel al „educației 
noi", interpretarea existențialistă, psi- 
hanalistă, ori cea personalistă atri
buită educației și altele, își găsesc 
în cuprinsul lucrării o analiză prin
cipială, ajutîndu-1 pe cititor să des
cifreze adevăratele lor sensuri.

Un loc important îl ocupă în volum 
prezentarea unor personalități de sea
mă. pedagogi și oameni de școală ro
mâni și străini, care și-au adus o con
tribuție viabilă și de valoare deose
bită la progresul educației, al învăță
mîntului și la promovarea gîndirii 
pedagogice înaintate a contempora
neității. Numeroase date ne introduc 
în sfera preocupărilor unor instituții 
naționale și internaționale (UNESCO, 

BIE, INSEA etc), 
precum și a unor 
publicații de largă 
răspîndire a căror 
menire este să pro
moveze o edu
cație a tinerelor 
generații în spiritul 
celor mai înalte 
principii și idealuri 

de pace și progres, de prietenie și 
înțelegere reciprocă între popoare.

Acela care cercetează Dicționarul 
la care ne referim — fie el specialist 
sau numai interesat de vasta proble
matică a pedagogiei contemporane — 
va observa insă și absența unor no
țiuni de stringentă actualitate pentru 
activitatea profesorului în școala 
noastră de azi. pentru importanta 
operă de educare a tinerelor gene
rații pe care sîntem chemați s-o în
deplinim. între acestea aș menționa • 
educația patriotică, educația voinței 
și a caracterului, educația prin mun
că, educația în spiritul colectivismu
lui, formarea comportării civilizate, e- 
ducația în cadrul organizațiilor de pio
nieri și U.T.C., orientarea școlară și 
profesională ș.a. Ar fi fost de dorit 
ca acestor probleme să li se acorde 
spațiul cuvenit și o tratare corespun
zătoare în cuprinsul Dicționarului. 
Omiterea lor afectează valoarea ge
nerală a lucrării: Aceasta deoarece, 
în vasta activitate ce se desfășoară 
astăzi în țară pentru perfec
ționarea și modernizarea întregului 
învățămînt, apariția unui Dicționar 
de pedagogie contemporană trebuie 
să reprezinte nu numai un instru
ment de orientare științifică în cu
noașterea teoriei și practicii educa
ționale actuale, ci mai ales un foarte 
bun prilej și îndemn la reflecții a- 
dînci asupra propriei noastre activi- 

. tați pe care o desfășurăm în rîndu- 
rile tineretului de toate vîrstele, de 
direcționare a acesteia în conformi
tate cu exigențele societății noastre 
socialiste, cu cerințele pedagogiei mo
derne.

note de lectură
(Urmare din pag. I)

social etc) care în- 
lor specific, la acți- 
și educare a tine-
prin conținutul de

Dr. loan CERGHIT

un rol precumpănitor. Un 
roman este, înainte de; toa
te, o operă de artă și orice 

idee fi- 
social- 

politice ar include, ele se 
cer reflectate printr-o pris
mă estetică. Dar nu putem 
reduce universul poetic e- 
minesciân sau lumea roma
nelor lui Liviu Rebreanu 
la valorile estetice realizate 
de poet ori romancier. Este
tismul este o atitudine a- 
xiologicâ eronată. Esteții 
— frecvenți în literatura 
europeană — negau orice 
apartenență a artei, și a 
literaturii îndeosebi, la sfe
ra altor valori decît cele 
estetice. Mai sînt unii 

-scriitori în zilele noastre 
pentru care cuvîntul, acest 
gest prin excelență uman, 
pare să-și fi pierdut rostul 
său etic. Dar scriitorul nu 
este doar un epicureu care 
savurează voluptăți estetice, 
iar literatura mi se oteră 
doar ca un banchet excesiv 
de copios rafinaților unei 
arte exclusiv „artistice". 
Tot astfel, operele literare 
nu sînt simple bunuri dis- 
stractive destinate umple
rii orelor deșarte. Cei care 
consideră literatura drept 
un divertisment. u.n ‘ ioc 
gratuit, n-au acces la va
lorile ei intrinseci. E o 
tristă eroare să degradăm 
unele din cele mai tnalte 
expresii ale sensibilității 
imaginației și cugetului o- 
meneso privindu-le

poziție etică, orice 
lozofică, orice teze

ca pe

Regia este semnatâ de Radu Gabrea. Scenariul — Dumitru Radu Popescu, după o idee de col. 
Aurel Petri.

Interpret : Mihai Filip, Mircea Albulescu, Gheorghe Cozorici, Jean Constantin, Gheorghe Diiică, 
Ernest Mafiei, Dan Nufu, Ștefan Radof, Liviu Rozorea, Ileana Popovici, Ovidiu Schumacher, Nicolae Wolcz. 
Imaginea — Dinu Tănase. Muzica — Corneliu Cezar. Decorurile — arh. Giulio Tincu.

niște
Ceea __
tr-o viață de efort creator, 
talentul ori geniul unui Ar- 
ghezi, Sadoveanu ori Blaga 
se cere primit cu recule
gere, cu atenție. De altfel, 
fapt evident, prin valorile 
pe care le înglobează opera, 
literară, ea răspunde unor 
nevoi mai înalte ale spiri
tului uman. Sensibilitatea 
noastră morală, sentimen-

exhibiții amuzante, 
ce ne-a oferit, în-

te a literelor tn care mari 
dascăli slujesc de secole, 
râspîhdind cele mal diver
se, mai înalte valori ale 
culturii. Nici un șef de 
școală elin n-a jucat rolul 
de suprem învățător al E- 
ladei antice, atît de multă 
vreme și cu un rod atît de 
îmbelșugat ca Homer. In 
secolul trecut, într-o peri
oadă a culturii noastre cînd 
cuvintele, folosite anapoda.

Literatura
tul civic, setea de cunoaș
tere cer să fie satisfăcute 
prin literatură.

Cuvintele — substanța 
însăși a literaturii — mai 
mult poate decît formele, 
culorile artelor plastice ori 
sunetele muzicale, sînt le
gate de universul valorilor 
spirituale. Exprimăm cele 
mai intime unde ale afec
tivității prin cuvînt, căutăm 
și formulăm adevărul 
cuvînt, stabilim norme 
ciale, juridice, politice, 
conviețuire, slujindu-ne 
cuvînt. Prin cuvîntul 
scriitorul exercită un înalt 
magisteriu. Literatura e o 
școală liberă, cu profesori 
ce nu se văd. S-ar putea 
vorbi despre o unive'rsita-

în
so- 
de 
de 

său,

o luau razna, necomu- 
nicînd adeseori cu rea
litatea și înșelînd con
științele, I.L. Caragiale a 
creat o comedie a vorbe
lor, biciuind moravurile 
societății, printre altele, în 
cuvintele ei, ridiculizînd 
neconcordanța dintre cu- 
vînt și gîndire. Bineveni
tă școală a • satirei! Etica 
socială poate fi slujită și 
prin demascare^ elemente
lor negative. Tot în acel 
timp, Titu Maiorescu, în- 
țelegînd că o ordine a cul
turii pretinde o ordine a 
cuvîntului, flagelează „be
ția de cuvinte" lovind cu
vintele fără acoperire. 
Căci scriitorul, iubitor 'de 
cuvînt prin menire, trebuie 
să fie un apărător al limba-

jului. Apărînd limba, el a- 
pără ființa culturii sale.

Literatura este, oare, o 
putere sau e o consolare, 
se întreba odată Thomas 
Mann. Scriitorul care a 
luptat împotriva fascismu
lui, prin cuvîntul său, n-a 
încetat niciodată să creadă 
în puterea cuvîntului. Bl 
știa, ca toți marii scriitori 
umaniști, că literatura este 
un factor generator de 
înalte valori morale și spi
rituale, factor indispensabil 
în procesul înnobilării făp
turii umane. Operele litera
re exercită o acțiune pe
dagogică multilaterală. A- 
ceasta nu este, firește, i- 
dentică cu un didacticism 
elementar. Nu este sufici
ent să predici binele pentru 
ca să-l și realizezi. Nu este 
de-ajuns să înșiri fapte 
moral-pozitive, pentru ca 
lucrarea ta să dobîndească 
o înaltă ținută etică.

Literatura se dovedește, 
Intr-adevăr, o mare putere 
prin capacitatea sa de în- 
rîurire, de propagare a a- 
utenticelor valori ale spiri
tului omenesc. Dușmanii 
culturii știau prea bine cît 
de primejdioase le sînt li
terele și artele care slu
jesc adevărul și dreptatea. 
Un trădător al tagmei scri
itoricești, devenit conducă
tor nazist, exclamase o- 
datăi „Cînd aud cuvîntul 
cultură. îmi vine să pun 
mîna pe revolver" Cu toa
te că acest revolver a ame
nințat pe mulți scriitori și 
artiști în anii sumbri ai 
dominației fasciste, cu toa
te că la un moment dat.

în Infernul 
lea război 
că printre 
deasupra Europei cu greu 
își va mai putea deschide 
lumina o poartă, aceasta 
s-a deschis. S-a deschis și 
prin puterea cuvîntului, a 
literaturii. O conștiință 
care lega oameni ai faptei 
și oameni ai cuvîntului, o 
conștiință care se exprima 
prin acțiune, ca și prin grai, 
s-a opus violenței și a tri
umfat asupra ei. O întrea
gă literatură a rezistenței 
a contribuit la menținerea 
moralului popoarelor cotro
pite. Puterea literaturii nu 
rezidă doar în valoarea ei 
estetică, ci și în valorile 
morale. în întreg universul 
valorilor umane pe care-1 
reprezintă.

Spre realizarea unor ase
menea valori spirituale tre
buie să tindă efortul crea
tor al scriitorilor din țara 
noastră Recunoaștem, de 
altfel, un etos al încrederii 
în om. descoperim valorile 
eticii socialiste în cele mai 
de seamă realizări ale li
teraturii noastre contempo
rane Aceasta ne dă încre
dere în puterea de creație 
și de construcție a acelor 
oameni ai cuvîntului — po
eți, romancieri sau drama
turgi, eseiști sau critici li
terari — pentru care litera
tura este o înaltă răspunde
re, pentru care îndemnuri
le adresate de partid oa
menilor de artă au devenit 
adînci și statornice con
vingeri, în slujirea cărora 
pun cu devoțiune talentul 
și munca lor.

celui de-al doi- 
mondial, părea 
norii adunați

17.45; 20.

strada Pâl: BU-din
20,30.
pentru Roma: DACTA 
continuare, GIULEȘTI

— U. MOȘILOR — 15,30; 19.
• Păcatul dragostei: BUCEGI — 
9,30; 12; 15.30; 18; 20.30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30: 10; 18.15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18.15; 
20,30, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare; 18,15; 20,30
• Blow-up: COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30.
• Valea păpușilor: VOLGA — 10— 
15 tn continuare; 17,45: 20,15.
• Profesioniștii: MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• O șansă dintr-o mie: GRIVIȚA
— 10; 12; 18; 18.15; 20,30. \
• Corabia nebunilor: VITAN — 
15,30; 19.
• Urmărirea: MODERN — 8,30; 
11; 13.30: 16; 18.30: 21, TOMIS — 
9.30: 12; 14.30; 17; 19.30.
• Viridiana: UNIREA — 15,30; 18;
29.15.
0 Mîna cu briliante: LIRA — 15,30; 
18.
• La ora 5 după amiază: LIRA — 
20,30
• Viață dificilă: DRUMUL SĂRIT
— 15; 17.30; 20.
• Testamentul doctorului Mabusei 
FERENTARI — 15.30; 18; 20.15.
• Mărturia: PACEA — 15,45; 
20.15
n Omul Mafiei: VIITORUL 
15.30; 18; 20.30.
• Oscar: MUNCA — 16; 18;
A tn împărăția leului de argint: 
COSMOS —’ 15.30; 18; 20.15.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor: PROGRESUL - 15.30; 18’
20.15.
• Cine ești d-ta, domnule Sorge?: 
POPULAR — 15.30; 18; 20,30.

18;

20.
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I CURIER
Lucrările Comisiei mixte 

ministeriale româno-tunisiene 
de cooperare economică

JUDEȚEAN
GORJ

Erupția a fost 
oprită

Sonda nr. 3 550 din perime
trul petrolier al Gorjului, 
ajunsă la o adîncime de 2 940 
metri, a erupt. In citeva ore, 
sute de oameni și mașini ale 
Grupului de foraj-extracție din
Tg. Jiu, ale pompierilor și sal- 

Ș varii, s-au îndreptat în mare vi- 
§ teză spre locul de unde pornise 
Ș chemarea. Orice intervenție pen- 
Ș . tru oprirea erupției părea impo

sibilă ; abur dens, apă fierbinte, 
o adevărată ploaie de pietre im- 
proșca totul in jur. Inginerii 
Ștefan Ilie și Gheorghe Cruceru, 
de la Grupul de foraj-extracție. 
precum și ing. Petre Popescu, 
director adjunct în cadrul Mi
nisterului Petrolului, aflat la Tg. 
Jiu — în echipamente speciale 
de protecție — au pătruns pri
mii în masa de abur. Apoi, au 
intrat în luptă și alți sondori. 
Timp de 96 de ore, fără nici o 
clipă de răgaz, ziua și noaptea, 
întreaga conducere a Grupului de 
foraj-extracție, zeci de echipe de 
sondori au dat o bătălie eroică 
la sonda 3 550. Sîmbătă, 31 ia
nuarie, la orele 21, se transmi
tea lapidar conducerii Ministe
rului Petrolului, cu care legătu- 

o

Comemorarea

BRAȘOV ,

I
ra telefonică nu s-a întrerupt 
clipă : „La sonda nr. 3 550 
rupția a fost oprită"...

Inițiativă 
valoroasă

Duminică, 1 februarie, căminul 
cultural din Vlădeni, comună cu 
o bogată experiență în organi
zarea timpului liber al săteni
lor, a fost arhiplin. După o di
mineață de basm pentru copii a 
urmat un concurs „Cine știe, 
cîștigă". Și apoi sătenii s-au în
tâlnit cu o brigadă științifică 
ai cărei membri au răspuns la 
întrebările cooperatorilor. Cu a- 
celași prilej, s-a deschis și „Luna 
cărții la sate", în prezența unor 
scriitori ieșeni, care au citit din 
lucrările lor. Inițiativa aparține 
Comitetului județean de cultură 

artă din Iași.

Consfătuire pri
vind transpor

turile auto
La Brașov a avut loc ieri o 

consfătuire organizată de Minis
terul Transporturilor privind 
îmbunătățirea siguranței circula
ției, a protecției' muncii și res
pectarea legalității transporturi
lor in sectorul transporturilor 
auto. Au participat directorii în
treprinderilor de transport, șefii 
autobazelor, președinții comitete
lor sindicatelor din întreprinderi 
și autobaze, precum și ing Pa
vel Ștefan, ministrul transportu
rilor, ing. Alexandru Grecu. pre
ședintele Uniunii sindicatelor din 
transporturi și telecomunicații, 
general maior Haralambie Vlăș- 
ceanu, adjunct al inspectorului 
general al miliției, Ion Cernica 
inspector general în Ministerul 
Muncii.

unui mare patriot
Timp de o săptămină, la O- 

radea și în județul Bihor vor a- 
vea loc manifestări închinate 
împlinirii unui veac de la moar
tea marelui patriot român și om 
politic Emanuil Gojdu. Dumini
că la Liceul nr. 1 din Oradea 
(construit din fondurile „Funda
ției Gojdu") a avut loc o se
siune științifică comemorativă, 
susținută de profesori și istorici 
din localitate. Dintre cele 7 co
municări, amintim : „Presa ro
mânească din imperiul austriac 
despre Emanuil Gojdu" ; „Acti
vitatea in Parlament a, lui E- 

„ manuil Gojdu" ; „Preocupările 
Ș epocii lui Emanuil Gojdu în el.i- 
S borarea unui manual de istorie 
I..............................

§ trului de stat din Oradea 
b prezenta montatul literar „Cin-

națională" și altele. ..
La Oradea (orașuT natal al lui 

Emanuil Gojdu) se va deschide 
o expoziție cu documente și 
cărți despre viața și activitatea 
lui; la Beiuș și Ținea vor avea 
loc simpozioane, iar artiștii Tea- 

vor

I 
I I II

știre lui Gojdu", de Al. Andri- 
țoiu.

CONSTANȚA

Pe cind 
generalizarea 

experimentului ?
O nouă metodă deosebit de e- 

ficientă de creștere a mieilor a 
fost elaborată și experimentată 
de un colectiv de specialiști ai 
stațiunii „Dobrogea". Nu intrăm 
in amănunte: am reținut dintr-o 
discuție la această stațiune că. la 
virsta de 90 de zile, mieii din 
rasa Merinos de Palas întrec cu 
circa 13 kg greutatea obținută in 
aceeași perioadă de cei crescuți 
în condiții obișnuite. Se con
semnează, de asemenea, o dimi
nuare cu aproape 2 lei a chel
tuielilor pentru un kg spor în 
greutate — iar oile ai căror miei 
sint crescuți după noua metodă 
devin mai prolifice. Pe cind ge
neralizarea acestor procedee '?

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

Luni dimineața au început în Ca
pitală lucrările Cbmisiei mixte mi
nisteriale româno-tunisiene de coo
perare economică.

Delegația română este condusă de 
Ion Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, iar delegația tunisiană de 
Brahim Hayder, ambasadorul acestei 
țări la.Belgrad.

Cea de-a 3-a sesiune a acestei co
misii analizează modul de desfășu
rare a acordurilor de cooperare, a

Premiile U. T. C. 
pentru acțiuni patriotice

Analizînd activitatea depusă de or
ganizațiile județene in întrecerea 
pentru îndeplinirea planului de ac
țiuni patriotice pe anul 1909, Birou) 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist a acordat următoa
rele distincții și premii i LOCUL I 
— Organizația județeană U.T.C. Pra
hova : Drapelul și Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.C. și un premiu în 
valoare de 40 000 lei; LOCUL II — 
Organizația județeană U.T.C. Caraș- 
Severin :/Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.C. și un premiu în valoare de 
30 000 lei ; LOCUL III — Organizația 
județeană U.T.C. Teleorman : Diplo
ma de Onoare a C.C. al U T.C. și un 
premiu în valoarea de 20 000 lei.

Admiterea în învățămintul 
de subingineri

Tn vederea pregătirii subingine- 
rilor, funcționează din anul univer
sitar 1968/69 învățămintul de subin
gineri. Această formă de studiu cu
prinde în prezent 30 de specialități, 
care se studiază la 12 institute de 
învățămînt superior i institutele po
litehnice din București, Brașov, Cluj, 
Iași, Timișoara, Galați, la Institutul 
de mine din Petroșani, la Institutul 
de petrol din Ploiești, la Institutul 
de construcții din București, la U- 
niversitatea din Craiova și la ins
titutele de subingineri din Baia 
Mare și Pitești. Acest învățămînt are 
cursuri de zi cu o durată de școla

SPORT
ATLETISM

BUNE REZULTATE ALE JUNIORILOR MARI
Fără nici o îndoială, putem afirma 

că schimbul de mîine al atletismului 
românesc este pregătit pentru prelua
rea ștafetei de la actualii ■ fruntași 
Modul cum au evoluat juniorii mari, 
în cadrul campionatelor lor republi
cane de sală, este pe deplin edifica
tor. Nu exagerăm cu nimic dacă a- 
preciem că niciodată vreun concurs 
de juniori la noi în țară nu a avut 
tăria celui de sîmbăta și duminica 
trecută din sala „23 August". Citeva 
argumente. In primul rînd, cu pri
lejul celor 12 probe, 4 recorduri na
ționale* au fost întrecute, iar unul 
egalat. Apoi, comparativ cu ediția din 
1969. performanțele cîștigătorilor au 
fost acum superioare la 8 probe, pa
tru menținîndu-se sensibil stabile. 
Forța concursului nu a mai fost de
monstrată de cîțiva performeri in
dividuali în . probe diverse, ci de 
un mănunchi de probe de o valoare 
deosebită în ansamblul lor. Astfel, 
la săritura cu prăjina 5 concurenți auÎN CÎTEVA RÎNDURI

ÎN TURNEUL 
DE LA VIAREGGIO

Juniorii noștri învinși cu 1—0 
în meciul retur cu Interna- 

zionale
Meciurile retur disputate ieri în 

turneul internațional de fotbal de la 
Viareggio (rezervat echipelor de ju
niori) s-au soldat cu următoarele re
zultate : Internazionale Milano — 
Steaua București 1—0 i Dukla Pra- 
ga — Atalanta Bergamo 1—0 ; Parti
zan Belgrad — Lanerossi Vicenza 
1—0 ; Fiorentina — Bayern Miinchen 
1—1.

Primele formații se califică pentru 
sferturile de finală.
TENIS DE MASA — Jucătorii 

noștri învinși Ia Bratislava
în sferturile de finală ale campio

natelor internaționale de' tenis de 
masă ale Cehoslovaciei de la Brati
slava, suedezul Johannson l-a învins 
cu 3—1 pe Kollarovitz (Cehoslovacia). 
Campionul european, iugoslavul Sur- 
bek, l-a eliminat cu 3—0 pe Stanek 
(Cehoslovacia), tn turul doi, Surbek

| Acad. ALICE SĂVULESCU |

La 1 februarie 1970 a încetat din 
viață acad Alice Sâvulescu, persona
litate de prestigiu în domeniul mi
crobiologici și patologiei vegetale.

Alice* Să vule-.cu s-a născut la 29 
octombrie 1905 la Oltenița După ab
solvirea liceului și a Facultății de 
științe naturale, timp de 10 ani a 
desfășutat o rodnică activitate didac
tică în învățămintul secundar, iar ul
terior în domeniul cercetării știin
țifice. In perioada 1957-1970 a fost 
director adjunct și apoi director al 
Institutului de biologie „Traian Să- 
vulescu" A adus contribuții origina
le la cunoașterea biologiei unor viru
suri fitopatogene. A fost membru in 
diferite organisme științifice interna
ționale Pentru meritele sale în do
meniul cercetării științifice a fost 
aleasă în 1952 membru corespon
dent, iar în 1963 membru titular al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia A fost distinsă cu ordine și 
medalii. 

protocolului celei de-a doua sesiuni 
și a acordurilor comerciale în vi
goare între cele două țări. Se ana
lizează totodată noile posibilități de 
dezvoltare a cooperării economice și 
tehnice dintre România și Tunisia, 
stabilindu-se listele de mărfuri ce 
vor face obiectul schimburilor co
merciale dintre cele două țări in a- 
nul 1970.

(Agerpres)

Pe următoarele locuri s-au situat 
organizațiile județene U.T.C. — Si
biu, Brașov, Tulcea, Brăila, Mehe
dinți, Ilfov, Argeș.

Pentru succesele obținute în mun
ca de colectare a metalelor vechi a 
fost atribuit organizației județene 
U.T.C.-Brașov un premiu in valoare 
de 15 000 lei. iar pentru realizările 
silvice, organizația județeană U.T.C. 
Argeș a primit un premiu în valoare 
de 15 000 lei. De asemenea, organiza-, 
ției județene U.T.C. Tulcea i s-a 
atribuit un premiu de 15 000 Iei pen
tru efectuarea unor importante lu
crări cu caracter agricol.

(Agerpres)

rizare de 2—2 ani și jumătate. La un 
număr de specialități au fost orga
nizate, și cursui i serale cu o durată 
de școlarizare de 3 ani și jumătate 
Pentru anul de învățămînt 1970/1971 
admiterea în invățămintul de sub
ingineri se va face prin concurs în 
aceleași condiții și la aceleași date 
ca și la facultățile și secțiile de in
gineri.

Precizări In legătură cu condițiile 
de,admitere și rețeaua învățămîntu- 
lui de subingineri se publică în nu
mărul de azi al ziarului „Scînteia ti
neretului".

trecut peste ștacheta înălțată la 4,20 
m i 6—7 tineri săritori au depășit gra
nițele de 7 și, respectiv, 14 .metri la 
lungime și triplusalt i 6 fete au „zbu
rat" dincolo de 5.50 m la lungime ; 
chiar la greutate, această probă atît 
de vitregită a putut fi urmărită o 
dispută dîrză. 7 aruncători depășind 
13 m.

Poate ar putea fi ridicate unele 
obiecțiuni asupra optimismului nos
tru mărturisit mai sus i s-au înregis
trat — e drept, nu/prea multe — și 
performante inferioare standarduri- 
lor stabilite de federația de speciali
tate Pentru a înlătura o interpreta
re greșită, vrem să precizăm că re
gulamentele concursurilor și cam
pionatelor republicane de sală nu 
prevăd REPETAREA TN CONCURS 
a standardurilor fixate. Așa că ne
mulțumirile pentru nerepetarea ci
frelor respective sint nejustificate.

Ad. IONESCU

eîștigase cu 3—0 meciul cu Nicolae 
Stelian (România) La feminin. în. 
primele două tururi, Vasilieva (Bul
garia) a cîștigat cu 3—1 la Ivan (Ro
mânia). iar Vostova (Cehoslovacia) a 
dispus cu 3—0 de Lessay (România).
FOTBAL — Hearts (Ghana)- 

F. C. Argeș 2-1
Continuîndu-și turneul în Ghana, 

echipa de fotbal F.C Argeș a jucat 
la Accra cu formația locală „Hearts". 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (2—1).
SCHI — „Europenele” de ju

niori (probe nordice)
Campionatele europene de schi 

pentru juniori (probe nordice) au luat 
sfîrșit la Gosau (Austria) Proba fe
minină de ștafetă 3x5 km a fost cîș- 
tigată de Finlanda (lh03’31”5/10). Șta
feta masculină de 3x10 km a revenit 
echipei Norvegiei (lh40’34") Ultima 
probă a campionatelor, săruturile 
speciale, a revenit lui Bernard Eks- 
tein (R.D. Germană) cu 219.8 puncte 
(cea mai lungă săritură a sa a măsu
rat 77 m.).

Acad. Alice Săvulescu a făcut par
te din rîndurile Partidului Comunist 
Român.

încetarea din viată a acad. Alice 
Săvulescu reprezintă o grea pierdere 
pentru știința din tara noastră, pe 
care a slujit-o cu pasiune și devo
tament.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA
*

Corpul defunctei se află depus la 
Institutul de biologie „Traian Să
vulescu", Splaiul Independente] nr 
296 Publicul are acces marți 3 fe- 
bruarie între orele 12-15 și 18-20 și 
miercuri 4 februarie intre orele 10- 
12 Adunarea de doliu se va ține 
miercuri la ora 12. iar înhumarea va 
avea loc în aceeași zi la Cimitirul 
Belu, la ora 14.

Cronica zilei
SOSIREA 

NOULUI AMBASADOR 
AL OLANDEI ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA
Luni dimineața a sosit in Capitală 

noul ambasador al Olandei în Repu
blica Socialistă România, Pieter" Ve- 
ecken Putman Cramer.

★
Luni a sosit tn Câpitală orchestra 

de cameră a Universității catolice 
din Chile, care întreprinde un scurt 
turneu în țara noastră.

Primul concert, care a avut Ioc 
luni seara în Sala mică a Palatului, 
a cuprins, alături de lucrări de Vi
valdi, Bach și Bartok, și piese de 
compozitori din Chile — Celso Gar
rido Lecca și Claudio Santoro, în pri
mă audiție bucureșteană.

La concert au fost prezenți Pompl- 
liu Macovei, președintele C.S.C.A.. 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe- 
dinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, personalități ale 
vieții muzicale, un numeros public.

Au asistat, de asemenea. Fernando 
Contreras, ministru- consilier, însăr
cinat cu afaceri âd-interim al Repu
blicii Chile la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice, membri ai cor
pului diplomatic (Agerpres)

LISTA DEClȘTIGURI
la depunerile pe libretele de economii 

cu cîștiguri în materiale 
de construcție 

TRAGEREA LA SORTI 
PENTRU TRIMESTRUL IV 1969

Numă
rul de Numărul Valoa-

' libretului rea ciș-cîști-
guri cîștigător tigurilor

1 925-609-31 20 000
1 937-213-60 15 000
1 952-226-34 15 000
1 955-102-13 10 000
1 926-115-28 10 000
1 941-217-54 10 000
1 915-404-15 5 000
1 950-212-24 5 000
I 927-804-10 5 000
1 955-352-4 5 000
1 922-250-37 5 000
1 928-123-11 5 000
1 901-225-6 5 000
1 909-213-53 5 000
1 910-817-2 5 000
1 924-223-83 5 000
I 910-262-11 5 000
1 913-222-26 5 000
1 938-255-2 5 000
1 928-420-13 5 000
1 914-118-12 5 000
1 906-721-56 5 000
1 924-519-71 5 600
1 932-212-32 5 000
1 915-258-14 5 000
1 905-214-36 o 000
1 924-153-96 5 000
1 909-619-15 5 000
1 922-206-18 5 000
1 918-417-37 5 000
1 952-206-17 5 000
1 943-324-9 5 000
1 954-230-8 5 000
1 928-416-6 5 000
1 923-418-120 5 00G
1 . 927-155-12 5 000
1 . 91.6-206-22 5 000
11 911-535-1 5 000
1 936-270-30 5 000 '
1 936-208-6 • 5 000
1 923-209-53 5 000
1 943-207-1C0 5 000
1 954-269-8 5 000
1 954-268-44 5 000
1 969-341-4 5 000
1 906-517-36 5 060
1 907-352-2 5 000
1 910-622-13 5 000
1 909-209-27 5 000
1 911,-163-21 5 000

CÎȘTIGURI IN
50 VALOARE TO

TALA DE LEI.
300 000

Titularii libretelor de economii 
cîștigâtoare se vor prezenta în ter
men de cel mult 60 de zile de la data 
tragerii la filiala C.E.C. înscrisă în 
libret pentru ridicarea adeverinței 
necesară la procurarea materialelor 
de construcție

Materialele de construcție pot fi 
procurate, în termen de 10 zile de la 
eliberarea adeverinței, de ta oricare 
depozit de materiale de construcție 
aparținînd unităților comerciale sau 
ale cooperației de consum.

„Carul Mare“
(Urmare din pag. I)
ză in prezent energiile 
întregului colectiv.

Angajarea cu toate 
forțele in marea între
cere reprezintă un răs
puns plin de responsa
bilitate la cuvintele 
rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
ultima plenară a C.C. 
al P.C.R., in care se ce
rea uzinelor din ramu
ra constructoare de 
mașini (din care face 
parte și Rulmentul") 
un efort sporit pentru 
concentrarea și specia
lizarea producției, va
lorificarea avantajelor 
seriilor mari de fabri
cație — lot atâtea con
diții de bază in asigu
rarea competitivității. 
In ceea ce privește 
startul pe 1970. merită 
subliniat următorul 
aspect : in timp ce tri
mestrul l al anului 
trecut, de pildă, a fost 
dominat de serioase 
neajunsuri — deter
minate de perturbarea 
cursului firesc al a- 
provizionării cu oțe
lurile necesare, — tri
mestrul I al acestui an 
debutează sub, 'auspicii 
normale, greutățile de 
ritm in asigurarea o- 
telurilor au fost esca
ladate. viața producti
vă se desfășoară nes
tingherit.

l-am aflat pe ingi
nerii de la serviciul 
organizării producției 
in căutarea unor noi 
„rezerve" Posibilită
țile depistate in urmă 
cu citeva luni au și 
început să dea semne 
de... imbălrinire. Rit
mul de producție a- 
'ert determină ca o 
reacție in lanț, ritmuri

corespunzătoare și pe 
* planul concepției, al 

gîndirii tehnice în
drăznețe și eficiente, 

„întregul spor de 
producție din acest an 
va fi obținut pe seama 
productivității muncii" 
— ne informează ingi
nerul M. Mirică. Cit 
de important e acest 
fapt ne-o demonstrea
ză următorul calcul : 
o creșțere de numai 
unu lă sută, a produc
tivității muncii, repre
zintă aici o producție 
de peste nouă milioane 
lei

— Am analizat din 
nou, cu ochi proas
peți, fiecare comparti
ment — adaugă inter
locutorul. Știți la ce 
concluzii am ajuns ? 
Că echilibrul celor 
trei schimburi nu-i 
chiar atit de... echili
brat cum îl credeam 
pină atunci. Rezulta
tul practic ? Perspec
tiva de a îmbunătăți 
in scurt timp coefici
entul de schimb de la 
1.9 la 2.2—2.3.

Supuși unui test, o 
serie de muncitori din 
secția rectificare au a- 
firmat posibilitatea 
practică de a lu
cra simultan la două 
trei, și chiar pa
tru mașini. Terenul 
acesta a fost pregătit 
de-u lungul anilor prin 
numeroase mecanizări 
adaptări. optimizări, 
care s-au adăugat pi
cătură cu picătură. 1- 
nonim. ridicind munca 
de aici pe o treaptă 
de progres.

— Chiar și la noile 
aparate de control pe 
care le introducem la 
asamblat — aflăm de

A 40-A ANIVERSARE A PARTIDULUI
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

Adunarea 
solemnă

de la Hanoi
HANOI 2. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Vlad, transmite : Comite
tul Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și Comitetul 
Executiv Central al Frontului Patriei 
din Vietnam au organizat o adunare 
solemnă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a întemeierii Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

In discursul rostit cu acest prilej, 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, a făcut o trecere în revistă a 
celor patru decenii de luptă a po
porului vietnamez sub conducerea 
partidului clasei muncitoare. Expu- 
nînd bilanțul succeselor obținute de 
R. D. Vietnam, el a relevat că prin 
războiul de distrugere agresorii ame- \ 
ricani au produs mari pierderi, dar 
nu au reușit să distrugă economia so
cialistă a țării Referindu-se în a- 
ceastă ordine de idei la perspectivele 
dezvoltării R. D Vietnam. Le Duan 
a subliniat că oricare ar fi dificultă
ții? ce le vor avea de întîmpinat. 
masele muncitoare din nord, sub 
conducerea partidului, vor înainta cu 
pași fermi și vor construi cu succes 
socialismul. La ora actuală, a subli
niat vorbitorul, sarcina cea mai ur
gentă o constituie învingerea totală 
a agresorilor americani, eliberarea 
sudului, apărarea nordului, progre
sul spre unificarea pașnică a patriei 
Un popor care a luptat numeroase 
decenii pentru libertate este hotărît 
să-și recîștige cu orice preț indepen
dența și libertatea

Vorbitorul a citat printre sarcinile 
construirii socialismului dezvoltarea 
viguroasă a producției agricole și in
dustriale. concentrarea eforturilor 
pentru o mai bună soluționare a pro
blemei cerealelor și a altor bunuri 
alimentare și articole de consum, 
dezvoltarea transporturilor și comu
nicațiilor, ameliorarea circulației și 
a repartiției produselor, accelerarea 
revoluției tehnice. Totodată, el a sub
liniat necesitatea de a se depune 
eforturi pentru creșterea randamen
tului muncii sociale.

Abordînd probleme ale politicii In
ternaționale a ' Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Le Duan a a- 
rătat că se va continua strîngerea 
legăturilor de solidaritate indestruc
tibilă între R D Vietnam și Uniunea 
Sovietică, R P Chineză și toate ce
lelalte țări frățești din lagărul socia
list. Sîntem gata să stabilim relații 
cu toate țările lumii care respectă 
suveranitatea și independența noas
tră, pe baza egalității și avantajului 
reciproc.

Tn continuare, primul-secretar al 
C.C. al partidului s-a referit la , o 
serie de aspecte ale vieții de partid 
și de stat.

Sîntem hotărîți să luptăm cu curaj 
pentru înfăptuirea cu orice preț a 
dorinței președintelui Ho Și Min, 
care este in același timp aspirația 
cea mai arzătoare a întregului partid 
și popor i ..Construirea unui Vietnam 
pașnic, reunificat, independent, de
mocratic și prosper"

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanți ai diferitelor 'organizații politi
ce și obștești din Frontul Patriei, 
care au adus salutul lor Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

TELEGRAME
Intre ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste * România. 
Corneliu Mănescu, și ministrul afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Vietnam, Nguyen Duy Trinh, a 
fost efectuat un schimb de telegrame 
de felicitare, cu ocazia împlinirii a 
20 de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări.

(Agerpres)

la inginerul Vasile 
Gheorghiu — am găsit 
unele neajunsuri. Am 
devenit mai exigenți, 
mai severi cu pro
pria noastră muncă. 
E drept, instalații
le noi sint mai' 
bune. înlocuiesc mun
ca a cite 4 oameni, ca
litatea selecției man- 
șoanelor de rulmenți 
este incomparabil su
perioară. Dar au și ele 
un defect. Nu sint... 
perfecte l In prezent 
ne preocupă obținerea 
circulației automate a 
bilelor, treabă care a- 
parține inginerului 
Constantin Nemeș...

Anul 1970 înseam
nă pentru „Rulmen
tul" și obligația de 
a adăuga încă 25 
de tipuri la gama 
de circa 200 de tipuri 
de rulmenți, lată, așa
dar. o nouă deschide
re spre un orizont de 
creație tehnică, un nou 
teren de afirmare a e- 
nergiilor și talentelor 
din sinul acestui pres
tigios colectiv

— Tot ce se mișcă 
are nevoie de rulmenți 
— ne spune inginerul 
Gheorghiu tn secolul 
nostru mișcarea e de 
neconceput în absența 
acestor sfere de oțel 
Numai ..Carul mare" 
de pe cer nu are rul
menți De aceea nu 
s-a apelat la serviciile 
noastre...

Gluma conține o a- 
nume doză de orgoliu. 
dar e un orgoliu stimu
lator. avînd drept aco
perire năzujnța spre 
autopprfectionare. în
tâlnită de noi pretu
tindeni pe fluxul rul
mentului.

mSBDBESnDamSRB

Un glorios jubileu
Comuniștii. întregul popor a) 

Vietnamului eroic marchează astăzi 
un eveniment memorabil din istoria 
luptei lor dirze și neînfricate pen
tru independență și libertate națio
nală, pentru o viață nouă, înflori

toare — împlinirea a 40 de ani de la 
crearea Părtidului Comunist.

La 3 februarie 1930, cercurile mar- 
xist-leniniste — care s-au născut din 
aspirațiile de eliberare națională și 
socială ale maselor asuprite de colo
nialism, in condițiile clocotului revo
luționar din această țară, ale avîntu- 
lui revoluționar generat . de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
și de construirea socialismului în 
U.R.S.S., — s-au unificat, formînd 
Partidul Comunist din Indochina, 
care a devenit ulterior Partidul ce
lor ce muncesc din Vietnam. Ince- 
pînd cu acea dată, s-a deschis o nouă 
pagină în istoria mișcării revoluțio
nare vietnameze : pentru prima oară 
după ani îndelungați de aservire co
lonială, poporul vietnamez avea în 
fruntea sa un partid de avan
gardă, hotărît și clarvăzător, un 
partid înarmat cu teoria revolu
ționară marxist-leninistă. Sinteti- 
zînd și ridicind pe o treaptă su
perioară experiența luptei maselor 
largi împotriva exploatării și asupririi, 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam s-a afirmat de-a lungul celor 
patru decenii de existență ca expo
nentul cel mai credincios al intere
selor și năzuințelor populare, ca for

ță combativă în stare să conducă mase
le spre libertate, spre; transformarea 
revoluționară a societății, spre via
ță nouă și socialism. Un merit ne
pieritor în fondarea partidului, în 
întreaga lui activitate ulterioară, în 
lupta pentru eliberarea națională 1-ă 
avut marele fiu al poporului vietna
mez, încercatul luptător și patriot re
voluționar, Ho Și Min.

In perioada care a urmat creării 
partidului, comuniștii vietnamezi au 
desfășurat — în pofida represiuni
lor și a terorii colonialiștilor — o 
intensă activitate ilegală, condu- 
cind masele in ample acțiuni 
politice cum au fost : comuna din* 
Nghe-An in 1930, luptele dirze de 
mare amploare din 1936-1940 împo
triva războiului, pentru dobîndirea 
de libertăți democratice, răscoalele 
din 1940 din Nambo și Bac- 
Son. Tn ăjunul celui de al doilea răz
boi mondial la îndemnul și sub 
conducerea partidului comunist, for
țele patriotice și progresiste din Viet
nam și-au strîns rîndurile, pregă
tind atacul decisiv împotriva domi

nației coloniale franceze și, ulterior, 
a imperialismului japonez. In aces
te condiții a luat ființă Frontul de
mocratic de luptă pentru indepen
dența Vietnamului (Vietfnin) și, în 
1944. au fost create primele grupe 
ale eroicei Armate de eliberare, care. , 
sprijinită de întregul popor, avea să 
înscrie pagini nemuritoare în epo
peea războiului anticolonial, a lup
tei pentru libertate a popoarelor din 
această parte a lumii.

In împrejurările favorabile crea
te de infringerea de către coaliția 
anti-hitleristă în frunte cu U.R.S.S. a 
fascismului, și ulterior de victoria 
asupra militariștilor japonezi, par
tidul a chemat poporul vietnamez la 
insurecția armată, care a fost încu
nunată de victorie în august 1945.

La 2 septembrie 1945 a fost pro
clamată în orașul Hanoi Republica 
Democrată Vietnam — primul stat al 
muncitorilor și țăranilor din această 
parte a lumii. La puține zile după 
întemeierea Republicii, colonialiștii 
au pornit la atac pentru a recuceri 
pozițiile pierdute. Ocupînd din nou 
sudul țării, colonialiștii au creat 
aici un stat in frunte cu Bao Dai,7 
fostul împărat al Vietnamului din' 
timpul ocupației japoneze. După a- 
proape 9 ani de lupte crîncene, isto
rica bătălie de la Dien Bien Fu 
a consemnat infringerea trupe
lor colonialiste. A urmat confe
rința de la Geneva din 1954 și re
cunoașterea. sub forma unor acor
duri solemne, a dreptului poporului 
vietnamez ia independență și suve
ranitate Potrivit acordului privitor 
la încetarea operațiilor militare în 
Vietnam se stabilea o linie provizo
rie de demarcație la sud de paralela 
17, prevăzîndu-se, de asemenea, u- 
nificarea țării pe baze pașnice și de
mocratice, prin organizarea, în 1956, 
a unor alegeri generale. După cum se 
știe. însă, aceste acorduri nu au fost 
respectate datorită poziției regimu
lui înscăunat un an mai tîrziu la Sai
gon și sprijinitorilor săi, imperialiș
tii americani. Menținerea în Vietna
mul de sud a unui regim antipopu
lar aservit intereselor S.U.A. a de
terminat ridicarea la luptă a popu
lației vietnameze Crearea in 1960 .1 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — adevăratul ex
ponent al aspirațiilor fundamentale 
ale populației din această parte a ță
rii — a deschis o nouă etapă a aces
tei lupte

In nordul țării, în Republica De
mocrată Vietnam. Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam (denumire a- 
doptată la Congresul al II-lea care 
s-a ținut în martie 1951) a chemat 
poporul la refacerea economiei 
naționale, la edificarea noii so
cietăți S-a înfăptuit reforma agra
ră, s-a tradus în via(ă lozinca revolu
ționară „Pămîntțil — celor ce-1 mun
cesc 1" Congresul al III-lea al par
tidului care a avut loc în septembrie 
1960 a constituit o nouă și importan
tă etapă în activitatea comuniștilor 
vietnamezi, în eforturile lor consa
crate operei de construcție socialistă, 
in lupta rflor pentru construirea unui 
Vietnam liber și independent.

Dar la mijlocul anilor ’60 indepen
dența și suveranitatea poporului 
vietnamez’ au fost grav încălcate 
prin agresiunea imperialistă a Sta
telor Unite O uriașă mașină de 
război americană a fost dislocată 
in Vietnamul de sud în încercarea 
de a salva de la prăbușire regimul 
de la Saigon : au fost declanșate, 
totodată, acțiuni agresive împotriva 
R D Vietnam, bombardîndu-se sa
dele și orașele precum și obiectivele 
economice vitale ale țării. Din nou.
la chemarea partidului în nord și a
Frontului Național de Eliberare în
sud. poporul 
gur om la 
cu arma 
demnitatea

s-a ridicat 
luptă pentru 

în mină 
și ființa

ca un sin- 
a-și apăra 

libertatea,) 
națională.
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în această luptă, bucurîndu-se 
de solidaritatea internaționalistă 
a țărilor socialiste, a forțelor 
progresiste și iubitoare de pace de 
pretutindeffi, poporul vietnamez a 
înscris minunate pagini de abnega
ție și eroism. Marile victorii obținu
te pe plan militar, politic și moral 
au determinat-, în cele din urmă, 
S.U.A. să deefare încetarea bom
bardamentelor'împotriva R.D. Viet
nam și să consimtă la tratative. în 
același timp, în sudul țării, forțele 
patriotice, sub conducerea Frontu
lui Național de Eliberare și ă Gu

vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, în- 
truntînd uriașa mașină de război a 
imperialismului american, a conti
nuat și continuă să provoace agre
sorilor neîntrerupte înfrîngeri. Eroi
ca luptă a poporului vietnamez, stră
lucitele sale victorii constituie o e- 
locventă dovadă că în epoca noastră, 
marcată de avîntul impetuos al for
țelor progresului, un popor care-și a- 
pără independența și libertatea nu 
poate fi îngenuncheat, oricît ar fi 
de mari și puternice forțele militare 
agresoare ; acest popor se bucură de 
solidaritatea internaționalistă a for
țelor progresiste de pe tot globul, 
a omenirii înaintate.

Este semnificativ pentru politica 
internațională a Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam angajamentul 
formulat de Comitetul Central al 
partidului la moartea președintelui 
Ho Și Min : „Vom dezvolta fără în
cetare purele sentimente internațio
naliste pentru a contribui din tot su
fletul la restabilirea și întărirea 
unității în sinul lagărului socia
list și între partidele frățești pe 
baza marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, vom stringe 
legăturile de solidaritate și prietenie 
cu popoarele Indochinei, vom sprijini 
prin toate forțele mișcarea revolu
ționară a altor popoare, vom .con
tribui în mod eficace la lupta po
poarelor lumii, pentru pace, indepen
dență și socialism".

Prieten de nădejde al poporului 
vietnamez, poporul român și-a mani
festat chiar de la început solidarita
tea sa internaționalistă față de lupta 
eroică a acestui brav popor pentru 
libertate, independență națională și 
o viață mai bună,- și a sprijinit pe 
măsura forțelor sale cauza sa dreap
tă. întregul , nostru popor este 
animat de un profund sentiment , de 
solidaritate internaționalistă față de 
lupta plină de abnegație dusă în 
prezent de poporul vietnamez îm
potriva agresorilor imperialiști. 
„Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste România, 
poporul nostru — arăta nu de mult 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— dînd o înaltă prețuire luptei po
porului frate 'Vietnamez își reafirmă 
deplina, solidaritate cu cauza sa no
bilă, hotărîrea de a-i acorda și in 
viitor întregul sprijin și ajutor ma
terial, moral și politic, pină cind se 
va pune capăt agresiunii împotriva 
Vietnamului". Țara noastră se pro
nunță ferm pentru încetarea acțiu
nilor militare ale Statelor Unite, re
tragerea trupelor lor din Vietnam și 
asigurarea dreptului poporului viet
namez de a-și rezolva, singur trebu
rile interne fără nici un amestec din 

afară. Partidul și guvernul țării 
noastre, întregul nostru popor, își 
exprimă speranța că Tratativele cva- 
dripartite de la Paris în problema 
vjetnameză vor răspunde așteptări
lor popoarelor, dorinței opiniei pu
blice mondiale, de a se pune capăt 
războiului din Vietnam.

La . importantul eveniment — ani
versarea a patru decenii de existen
ță a Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam — se adaugă în aceste 
zile și o dată memorabilă în istoria 
legăturilor frățești dintre poporul 
român și poporul vietnamez : îm
plinirea a 20 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam. 
Cu toate distanțele mari, de mii de 
kilometri, care separă cele două țări, 
unitatea de interese, de țeluri și 
de orînduire socială a apropiat con
tinuu în decursul celor douăzeci de 
ani cele două popoare și partide ale 
noastre.

în acest moment sărbătoresc se 
poate constata astfel cu satisfacție că 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam sint le
gate prin strînse relații frățești, de 
prietenie, colaborare și întrajutorare 
reciprocă, raporturi bazate pe prin

cipiile independenței și suveranității 
naționale, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale internațio
nalismului socialist, că intre parti
dele și popoarele noastre s-au sta
tornicit și se dezvoltă legături trai
nice de colaborare. Dezvoltarea rod
nică a relațiilor româno-vietnameze 
în toate domeniile de activitate își 
găsește expresia în diverse acțiuni 
de colaborare pe plan politic, econo
mic, tehnico-Științific și cultural ; o 
contribuție însemnată la adîncirea le
găturilor de prietenie, dintre cele 
două țări, dintre cele două partide 
și popoare au adus-o schimburile de 
vizite pe linie de partid și de stat, 
precum și vizitele unor delegații e- 
conomice, culturale și științifice.

Sîntem convinși că prietenia și co
laborarea dintre cele două țări ale 
noastre servesc atit intereselor celor 
două popoare, cit și unității și coe
ziunii țărilor soiMaliste, a întregului 
front antiimperialjst, a cauzei păcii 
și progresului în lume. Ne exprimăm 
încrederea că aceste relații vor urma 
mereu un curs ascendent, se vor 
dezvolta tot mai mult pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și ale 
internaționalismului socialist. con
tribuind la înflorirea socialismului 
în cele două țări.

Cu prilejul împlinirii a patru de
cenii de la întemeierea Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam și a 20 
de ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice intre Republica Socialis
tă România și Republica Democrată 
Vietnam, poporul nostru adresează 
poporului vietnamez un fierbinte 
salut și urări de noi și mari succese 
in opera de construcție socialistă, în 
lupta sa dreaptă pentru salvgarda
rea independenței și suveranității, 
pentru apărarea ființei sale națio
nale, pentru progresul și prosperita
tea patriei sale.

Radu BOGDAN



VIETNAMUL DE SUD

70 de ©bfectave militare
americano-saigoneze

bombardate
de forței® patriotice

SAIGON 2 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Comanda
mentului S.U.A. de la Saigon a 
anunțat că în ultimele 24 de ore 
detașamente ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au bombardat 
cu rachete și mortiere 70 de baze 
și instalații militare americano-sai- 
goneze. Un număr de 29 din aceste 
atacuri au vizat pozițiile americane 
din prima regiune tactică, care gru
pează cinci provincii septentrionale 
din Vietnamul de sud. Alte 41 de 
atacuri au fost grupate asupra ce
lei de-a doua regiuni tactice, în 
care sînt incluse zonele din pla
tourile înalte. Purtătorul de cuvînt 
a declarat că acțiunile forțelor pa
triotice au fost cele mai puternice 
din ultimele cinci luni.

Paralel cu atacurile la care au 
fost supuse bazele americano-sai- 
goneze, în mai multe regiuni s-au 
desfășurat șl angajamente directe, 
Cea mai puternică luptă, mențio
nează agenția France Presse, a a- 
vut loc în apropiere de Da Nang, 
unde cîteva unități ale trupelor sai- 
goneze au fost supuse unei puter
nice presiuni din partea forțelor 
patriotice. Numai intervenția ma
sivă a artileriei și aviației ameri
cane a permis forțelor saigoneze, 
care au înregistrat pierderi impor
tante, să se replieze. Lupte de am
ploare au' fost semnalate, de ase
menea, în regiunea deltei Mekong.

Pe de altă parte, agenția Elibe
rarea a transmis un comunicat în 
care se arată că în perioada 3—6 
ianuarie forțele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au atacat 150 
de baze militare și puncte de spri
jin ale inamicului, printre care și 
bazele americane de la Da Nang 
și Pleiku.

O. nouă revoltă a avut loc la sfîr
șitul acestei luni în cadrul unei di
vizii a forțelor saigoneze dislocate 
în localitatea My Thien din provin
cia My Tho. Soldații din această di
vizie au întors armele împotriva co
mandanților lor. In cursul inciden
tului au fost uciși 16 ofițeri saigo- 
nezi.

MONTREAL.' — „Politica de viet- 
namizare a războiului promovată de 
administrația Nixon nu este decît o 
nouă încercare destinată să prelun
gească războiul", se afirmă în comu
nicatul dat publicității duminică 
seara la încheierea reuniunii de două 
zile a participanților la „întîlnirea 
pentru pace", care s-a ținut în loca
litatea canadiană Saint Jerome, si
tuată Ia 50 km de Montreal.

în cadrul reuniunii, delegații din 
Statele Unite au prezentat un pro
gram pentru „o nouă campanie ma
sivă în Statele Unite în vederea in
tensificării cererilor către președin
tele Nixon de' retragere totală și 
imediată a trupelor americane din 
Vietnam, de a pune capăt atrocități
lor și crimelor de război și de a res
pecta dreptul la autodeterminare al 
poporului vietnamez".

TAILAWDA

PARTIZANII
ÎȘI INTENSIFICA 

ATACURILE I

BANGKOK 2 (Agerpres). — Intr-o 
Informație transmisă din Bangkok cu 
referire la cercuri oficiale, agenția 
France Presse menționează că auto
ritățile tailandeze sînt îngrijorate în 
urma intensificării atacurilor parti
zanilor asupra unor baze și posturi 
militare, precum și a unor orașe. De 
la începutul acestui an au fost sem
nalate numeroase incidente în diver
se regiuni ale țării, mai ales în cele 
iJordice, unde guvernul de la Bang
kok a fost nevoit să trimită unități 
de parașutiști pentru a se alătura 
garnizoanelor locale.

Partizanii tailandezi, menționează 
agenția citată, și-au concentrat ata
curile mai ales asupra unor baze 
americane. Astfel, baza militară ae
riană americano-tailandeză Ubol; 
de unde decolează avioane „Phan
tom" care întreprind raiduri a- 
supra Vietnamului de sud, a 
fost atacată cu rachete — atac 
In urma căruia mai mulți mi
litari aflați în perimetrul bazei au 
fost uciși și răniți. In urma situa
ției create, autoritățile de la Baiigr 
kok examinează măsuri în vederea 
întăririi „cordoanelor de securita
te" instalate în jurul bazelor.

Belgia. Cerînd satisfacerea revendicărilor lor, minerii greviști din baziiul 
Limbourg s-au adunat în faja uzinei „Andre Dumont", în timp ce intrările

sînt păzite de poliție
i

/ 4

Iii 1
- /’zțȘv

India și Pakistanul

pot trăi in raporturi de pace,
® Mesaj al președintelui

DELHI 2 (Agerpres). — „Nu e- 
xistă nici un motiv ca India și Pa
kistanul să nu trăiască în pace" — se 
arată în mesajul președintelui Pakis
tanului, Yahya Khan, adresat primu- 
lui-ministru al Indiei, Indira Gandhi. 
Generalul Khan apreciază că declara
ția de la Tașkent din 1966 reprezin
tă cadțul cel mai potrivit pentru dez-

Relațiile comerciale 
soviet© — vest-germane 
Semnarea unor importante contracte 

între întreprinderi 
exterior și mari

sovietice de comerț 
firme din R.F.G.

Y. Khan către Indira Gandhi

© Incidente armate o Dezbaterile din Camera Comu
nelor © Divergente în sinul majorității guvernamentale 
franceze în legătură cu livrările de armament către unele 

, țări din Orientul Apropiat.
DAMASC. Un comunicat militar 

difuzat de postul de radio Damaso 
anunță că între forțele siriene și is
raeliene s-a produs luni în zona înăl
țimilor Golan un puternic duel de 
artilerie, care a durat peste trei ore. 
Lupta a început la ora 09,17 (ora lo
cală), cînd forțele israeliene au în
cercat să trimită întăriri unor avan
posturi situate în partea sudică a li
niei de încetare a focului. In cursul 
duelului de artilerie, aviația israe- 
liană a efectuat raiduri asupra pozi
țiilor siriene.

nord de .Cairo). Purtătorul de cuvînt 
a recunoscut, totodată, că aviația 
R.A.U.' a bombardat mai multe po
ziții israeliene situate în partea de 
nord a peninsulei Sinai.

CAIRO. După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt egiptean, aviația 
israeliană a întreprins luni raiduri 
de bombardament asupra unor po
ziții ale R.A.U. situate în zona Man- 
kabad, la 305 km sud de Cairo și în 
partea de nord a deltei Nilului. Tot 
luni, s-a anunțat, de asemenea, lă 
Cairo, aviația egipteană a efectuat 
raiduri asupra unor poziții fortificate 
israeliene situate în sectorul nordic 
al Canalului de Suez.

LONDRA. — Vorbind In. Camera 
Comunelor, fostul ministru de ex
terne George Brown, în prezent li
der adjunct al Partidului laburist, 
care s-a reîntors recent dintr-o că
lătorie de informare în țările Orien
tului Apropiat, a cerut guvernului 
britanic să renunțe de a lua parte 
la consultările care au loc îritre cele 
patru mari puteri cu privire la con
flictul israelorarab.

Răspunzînd lui George Brown, mi
nistrul deL externe, Michael Stewart, 
a susținut utilitatea consultărilor 
dintre cele patru mari puteri și a 
precizat că Marea Britanie va con
tinua să participe la ele.

\
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BONN 2 — Corespondentul Ager
pres Mircea Moarcăs transmite: Du
minică după-amiază, în saloanele ho
telului „Kaiserhof" din Essen a avut 
loc o conferință de presă organizată 
cu prilejul semnării unor importante 
contracte între întreprinderi sovietice 
de comerț exterior și mari firme din 
R.F. a. Germaniei.

în cadrul întîlnirii, Nikolai Osipov, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al U.R.S.S., Alexei Sorokin, ad
junct ăl ministrului industriei gazelor 
din U.R.S.S., precum și conducători 
ai unor societăți vest-germane, au 
adus la cunoștința ziariștilor semna
rea la Essen, la 1 februarie, în pre
zența lui Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., și a 
profesorului Karl Schiller, ministrul 
economiei al R. F. a Germaniei, a 
unor contracte între întreprinderile 
sovietice de comerț exterior „Soiuz- 
neftexport", „Promsîrioimport" și 
Banca de comerț exterior a U.R.S.S., 
pe de o parte, și firmele vest-germa
ne „Ruhrgas Ag“. „Mannesmann Ex
port" și „Deutsche Bank", pe de altă 
parte.

în baza unuia dintre contractele 
semnate — a cărui valabilitate se în
tinde pe 20 de ani — R.F.G. va livra 
U.R.S.S. țevi de mare diametru (1,420 
m), însumînd 1,2 milioane tone (res
pectiv conducte pentru o distanță a- 
proximativ de 2 000 km), precum și 
diferite utilaje pentru industria ga
zelor. Aceste livrări — s-a subliniat 
în cadrul conferinței de presă — con
stituie cea mai mare comandă pri
mită pînă acum de industria de spe
cialitate vest-germană. Țevile vor fi 
astfel construite îneît să reziste la 
presiuni mari și la temperaturi scă
zute, cuprinse între . minus 40 de 
grade și minus 60 de grade C. Perioa
da de livrare a fost stabilită între 26 
ianuarie 1970 și decembrie 1972.

In schimbul acestor livrări, U.R.S.S. 
va furniza anual R.F. a Germaniei 
3 miliarde metri cubi gaz metan, cu

începere de la 1 octombrie 1973. Va
loarea exportului de gaz metan va 
fi de peste 2,5 miliarde mărci vest- 
germane. Gazul metan va proveni din 
regiunile siberiene și va fi transportat 
printr-o conductă ce va traversa te
ritoriul Cehoslovaciei. El va acoperi 
necesitățile de consum ale Bavariei.

In baza altui contract, „Deutsche 
Bank", în numele unui consorțiu al
cătuit din 17 instituții de credit vest- 
germane, va acorda U.R.S.S. .un cre
dit în valoare de 1,2 miliarde mărci 
vest-germane, rambursabil în 10 ani. 
Sumele cele mai importante vor fi 
acordate în perioada 1971—1972, con
comitent cu executarea lucrărilor de 
instalare a conductelor.

Contractele vor intra în vigoare o 
dată cu ratificarea lor de către cele 
două părți. (

Răspunzînd la numeroasele între
bări ale ziariștilor, reprezentanții so
vietici au declarat, printre altele, că 
rezervele de gaz metan ale U.R.S.S. 
depășesc 10 trilioane metri cubi. Tot
odată, ei au arătat că U.R.S.S. impor
tă cantități mari de gaz metan din 
unele țări asiatice, printre care Pa
kistan, Afganistan și Iran.

Concomitent, au .subliniat interlo
cutorii sovietici, U.R.S.S. va livra gaz 
metan și R.D. Germane, printr-o con
ductă directă care va lega Uniunea 
Sovietică cu Berlinul, trecînd prin 
Polonia. De asemenea, se află în stu
diu problema unor livrări de gaze 
către Franța. (

voltarea relațiilor dintre cele două 
țări.

Mesajul menționat reprezintă răs
punsul președintelui pakistanez la 
scrisoarea primită din partea premie
rului Indira Gandhi, cu ocazia îm
plinirii a patru ani de la adoptarea 
declarației de la Tașkent. Prin a- 
cest document, semnat la 10 ianua
rie 1966, la sfîrșitul tratativelor din
tre cele două părți, India și Pakis
tanul se obligau să-și retragă trupe
le pe pozițiile deținute înainte de iz
bucnirea conflictului armat din 1965, 
în legătură cu problema Cașmirului. 
Gele două țări se angajau, de ase
menea, să „depună toate eforturile 
pentru crearea unor relații de bună 
vecinătate".

în mesajul adresat Indirei Gandhi, 
generalul Yahya Khan a arătat că, 
ținînd cont de dorința sinceră a am
belor părți, cele două guverne pot să 
abordeze problemele care au provo
cat divergențele și să pună bazele u- 
nei prietenii și păci solide în această 
regiune a lumii. >-

TEL AVIV 2 (Agerpres). — în le
gătură cu aceste acțiuni, un purtător 
de cuvînt militar anunță din Tel 
Aviv că Intre forțele israeliene și 
cele siriene, dispuse de o parte șl de 
alta a liniei de încetare a focului din 
zona înălțimilor Golan, s-a produs 
luni un nou duel de artilerie, după 
ce trupele siriene au deschis focul 
asupra unei patrule israeliene.

La Tel Aviv s-a anunțat, de aseme
nea, că aviația israeliană a întreprins 
luni, simultan, raiduri de bombarda
ment asupra a două poziții egiptene, 
situate în zonele Băltim (75 km vest 
de Port Said) și Mankabad (305 km

PARIS. — Potrivit informațiilor 
publicate de presa franceză, în sînul 
majorității guvernamentale din Fran
ța s-ar manifesta divergențe în legă-' ț
tură cu livrarea unor avioane de i
luptă către unele țări din Orientul i
................................... t 
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Apropiat. Unele ziare pariziene vor
besc chiar despre o „criză".

Vorbind duminică în estul Franței, 
Michel Poniatowski, deputat în par
lament și unul din liderii republica-
guvern in special de Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei și fi
nanțelor), a adus critici severe poli
ticii franceze în domeniul arma
mentelor. Un alt deputat republican 
independent, Jacques Dominați, a 
exprimat critici similare și într-un 
ton încă și mai incisiv.

Rezoluția plenarei
C.C. al P.C. din Cehoslovacia

CONSULTĂRI

FRANCEZE
VARȘOVIA 2. — Corespondentul 

Agerpres I. Dumitrașcu transmite i 
La 2 februarie, Ia sediul Ministeru- 
luj Afacerilor Externe al R. P. Polo
ne, au început . consultările polono- 
franceze. Din partea poloneză este 
prezent ministrul adjunct de exter
ne, Willmann, iar din partea fran
ceză, Jaques de Beaumarchais, direc
tor general al Departamentului poli
tic din M.A.E. a! Franței. Cu acest 
prilej va fi efectuat un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale si
tuației internaționale actuale și a u- 
nor probleme de interes reciproc. Zia
rul „Zycie Warszawy" scrie: „Consul
tările polono-franceze vor permite o 
mai bună cunoaștere a pozițiilor ce
lor doi parteneri în problemele cele 
mai esențiale ale zilelor noastre". 
După cum.se știe, cu prilejul vizitei 
generalului de Gaulle în Polonia în 
1967 s-a stabilit ca astfel de întîlniri 
să aibă loc periodic.

PRAGA 2. — Corespondentul
Agerpres Eugen Ionescu transmite : 
La 2 februarie, la Praga a fost dată 
publicității rezoluția cu privire la 
principalele probleme ale politicii 
economice a partidului, adoptată de 
plenara C.C. al P.C. din Cehoslova
cia care s-a ținut în zilele de 28—30 
ianuarie.

In rezoluție se arată că politica 
economică a partidului în 1970 își 
propune ca sarcini : îndeplinirea 
prevederilor planului anual ; elabo
rarea planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe perioada' 1971— 
1975 ; lichidarea perturbărilor din 
conducerea economică ; elaborarea 
și transpunerea în viață a unui sis
tem de conducere eficient, care să 
corespundă cerințelor, dezvoltării 
economiei naționale pe perioada ur
mătorilor cinci ani.

Rezoluția scoate în evidență mă
surile ce trebuie luate pentru asi
gurarea dezvoltării economiei națio
nale în 1970 : înlăturarea lipsurilor 
în ceea ce privește furnizarea de 
energie electrică, de gaze și combus
tibil, a dificultăților din transporturi, 
livrarea de cantități sporite de pro
duse de larg consum, îndeplinirea 
sarcinilor de export, ridicarea pro
ducției agricole etc.

Evidențiind principiile care trebuie 
șă stea la baza restabilirii și dezvol
tării sistemului conducerii planifica
te a economiei în perioada imediat 
următoare, rezoluția subliniază că 
trebuie să se restabilească rolul pla
nului economiei naționale ca pîrghie 
de bază a conducerii concrete unice 
a proceselor economice, • să se întă
rească prestigiul planului economiei 

. naționale prin calitatea acestuia. Pla

nul federal al economiei naționale 
trebuie să aibă un caracter de sin
tetizare, care să asigure unitatea tu
turor pîrghiilor de1 conducere.

In legătură cu aceasta, documen
tul precizează rolul partidului în 
economie, stabilind sarcinile ce re
vin organelor de partid și de stat, 
tuturor comuniștilor în domeniul 
conducerii economiei naționale, pen
tru atingerea țelurilor politicii eco
nomice a partidului. Una din sarci
nile organelor și organizațiilor de 
partid din sectorul economic o con
stituie crearea premiselor politice, 
ideologice și de cadre pentru apli-- 
carea cu succes a politicii economi
ce. Organizațiile de partid trebuie 
să-și concentreze atenția în primul 
rînd asupra aplicării liniei politice 
și economice a partidului în condi
țiile concrete ale unităților, uzinelor 
și întreprinderilor economice pro
ductive. Aceasta înseamnă obținerea 
îndeplinirii sarcinilor planului de 
stat, urmărirea, în mod sistematic, 
a rezultatelor economice și stimula
rea lor.

Comitetul Central, se arată In în
cheiere în rezoluție, este încredințat 
că participarea activă a organelor și 
organizațiilor de partid, de sindicat 
și de tineret, activitatea consecventă 
și complexă a lucrătorilor cu munci 
de răspundere în sfera de stat și 
economică, în sfera întreprinderilor, 
întărirea ordinii și disciplinai în toa
te sectoarele activității economice, 
împreună cu eforturile tuturor oa
menilor muncii, vor permite să se 
tndeplinească cu precizie țelurile 
preconizate de politica economică a 
partidului pe anul 1970.

UN ADEVĂR DRAMATIC 
SCOS LA LUMINĂ

® 12 octombrie 1943 - ziua unui masacru sîngeros 
săvîrșit în Malayezia

O informație publi
cată duminică în co
loanele săptămînalului 
londonez „The People" 
a provocat o puternică 
emoție în rîndurile 
cercurilor politice și 
ale opiniei publice 
britanice. Știrea a dez
văluit, cu multe deta
lii, săvîrșirea unui ma
sacru de către trupele 
britanice în Malayezia, 
în urmă cu peste 21 de 
ani. Ea se bazează pe 
declarațiile mai multor 
veterani de război, 
participanți direcți la 
operațiune. Toți aceș
tia au confirmat că, la 
12 octombrie 1943, în 
satul de junglă Kuala 
Kubu Bahru, din a- 
propierea capitalei ma- 
layeziene, au fost im- 
pușcați 25 de munci
tori de pe o plantație, 
suspectați de a fi par
tizani comuniști. •

William Cootes, u- 
nul dintre foștii mem
bri ai plutonului de e- 
xecuție, din compania 
„G“ a corpului al doi
lea din „Scots Guards", 
a declarat că plutonul 
primise ordin să dis-

trugă satul Kuala Ku
bu Bahru și să adu
ne bărbații de-o par
te, iar femeile și co
piii de altă parte. Un 
alt veteran de război, 
Victor Remedios, a 
comentat duminică in 
același sens informa
ția, în cadrul unei e- 
misiuni a postului de 
radio BBC. „Ni s-a 
spus să „măturăm"i 
satul. Apoi, sergentul 
ne-a informat despre 
ceea ce urma să se în- 
tîmple. Femeile din 
sat au fost adunate 
într-un vagon de cam
panie, iar alături au 
fost grupați și împuș- 
c-hți bărbații, în țipe
tele disperate ale so
țiilor lor". Mărturi
siri asemănătoare au 
mai fost făcute' și 
de către Allan Tup- 
pen, ca și de co
mandantul plutonului 
de execuție, sergentul 
major Charles Dou
glas. Acesta din urmă 
a spus că a avut „or
din direct de la Mi
nisterul Apărării să nu 
comenteze această ști
re". Ministrul apărării

din anul 1948, actualul 
deputat Emanuel Shin
well, a declarat însă : 
„Noi n-am auzit mă
car un cuvînt în legă
tură cu aceasta, în 
vremea aceea. Eu sînt 
realmente șocat de a- 
ceste vești". Reluînd 
această problemă, în 
numărul său de luni, 
ziarul „Morning Star" 
a reamintit că deputa
tul comunist Phil Pi- 
ratin a ridicat chestiu
nea în parlament, în
că din 1949, cind Shin- 
well mai era ministru 
al apărării, dar 
Creech Jones,' pe a- 
tunci secretar de stat 
pentru problemele co
loniilor, i-a răspuns că 
cei 25 de muncitori e- 
rau partizani care lup
tau contra trupelor 
britanice.

Aceste 
țlonante 
nat mai 
laburiști 
tului să 
nulul
urgență a unei anche
te și informarea Ca
merei Comunelor în 
legătură cu rezultatele 
ei.

revelații emo- 
au determi- 

mulți membri 
ai parlamen- 
ceară guver-

deschiderea de

Catastrofa de pe șoseaua iraniană flmoz Haraz. p°- 
trivit ultimelor știri transmise din Teheran, 36 de persoane și-au pierdut viața 
și alte 250 au fost rănite ca urmare a tragicului accident survenit miercuri 
pe șoseaua Amoz Haraz, la 80 kilometri de capitala iraniană, unde^ din cauza 
unei avalanșe de zăpadă, opt autobuze și tot atîtea automobile s-au prăbușit 
într-o prăpastie. Echipe speciale au fost mobilizate pentru a dezgropa de sub 
zăpadă victimele. Se apreciază că sute de vehicule au fost blocate din cauza 
a 20 de avalanșe de zșpadă, care s-au produs ulterior în aceeași regiune ; 
peste 1000 de persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor.

Comunicat comun iu- 
gosiavo-tanzanian. In comu- 
nicatul comun cu privire la convor
birile dintre președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, și președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, se subli
niază că cei doi șefi de stat au dis
cutat modalitățile concrete de extin
dere a cooperării bilaterale dintre 
Tanzania și Iugoslavia. Ei au căzut 
de acord asupra faptului că este ne
cesar să se convoace urgent o întîlni- 
re la nivel înalt a țărilor nealiniate.

ROMA 2. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite i 
La „Accademia di Romania" (A- 
cademia României) din capitala 
Italiei a avut loc duminică o ma
nifestare consacrată relațiilor 
culturale româno-italiene. Cu
noscuta instituție italiană „Acca
demia Internazionale di propa
ganda culturale" (A.I.P.C.), care 
activează pentru răspîndirea cul
turii ca mijloc de apropiere și 
cunoaștere întrex popoare, și-a 
dat concursul la organiza
rea manifestării.

Argentina ; O ZGUDUITOARE CATASTROFĂ

FEROVIARĂ
Numărul victimelor 

catastrofei feroviare ce 
a avut Ioc duminică 
seara la 36 de km de 
Buenos Aires a ajuns la 
160 de morți și 250 ră
niți, a declarat colone
lul Humberto Russo, șe
ful serviciilor pentru 
relațiile externe al Căi
lor Ferate Argentinene. 
El a precizat că este 
vorba doar de cifre 
provizorii, deoarece es-

te imposibil să se facă 
o statistică exactă a 
victimelor care au fost 
transportate la spitale 
și clinici particulare. 
Sute de militari, poli
țiști și pompieri parti
cipă la acțiunile echipe
lor de salvare de la că
ile ferate. Autoritățile 
au ordonat deschiderea 
unei anchete pentru a 
stabili cauzele catastro
fei, provocată de cioc
nirea unui tren de pa-

sageri ce venea dinspre 
Tucumăn cu o garnitu
ră imobilizată pe linie 
ca urmare a unor de
fecțiuni mecanice. Po
trivit primelor aprecieri 
făcute de experți, tre
nul staționat ar fi avut 
semnalele de avertizare 
aprinse, iar conducăto
rului expresului de Tu
cumăn, deși înainta cu 
110 km pe oră, i-ar fi 
fost imposibil să nu le 
observe.

Guvemul japonez a a- 
probat proiectul bugetului 
de stat pe noul an financiar, 
care începe la 1 aprilie. Totalul aces
tuia se ridică la 7 949 764 000 000 ieni, 
ceea ce înseamnă o creștere de 17 la 
sută în raport cu anul precedent. în 
proiectul noului buget se prevede 
sporirea cheltuielilor militare cu 17,7 
la sută, alocațiile pentru scopuri mili
tare, în valoare de 569 500 000 000 
ieni, urmînd să fie, în acest an, cele 
mai mari din întreaga perioadă 
postbelică.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germa
ne, Willi Stoph, l-a primit luni 
la Berlin pe ministrul comerțului ex
terior al Uniunii Sovietice, Nikolai 
Patolicev. Cu acest prilej s-a făcut 
un schimb de păreri în legătură cu 
extinderea și adîncirea legăturilor e- 
conomice și comerciale și colaborării 
dintre cele două țări.

La Panmunjon a avut loc 
Ia 2 februarie o ședință a 
Comisiei militare de armis
tițiu în Coreea, în cadrul că- 
reia reprezentantul părții coreene a 
protestat în legătură cu faptul că 
partea americană continuă să intro
ducă arme în zona demilitarizată, 
violînd prevederile acordului de ar
mistițiu, informează agenția A.C.T.C.

Erou al. muncii socialiste, Mihail Mil 
a fost unul din pionierii construcției 
de elicoptere. Pînă în ultimele zile 
ale vieții, Mil a lucrat la crearea unor 
tipuri de elicoptere cu o mare capa
citate de transport. Necrologul lui 
Mihail Mil a fost semnat de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgomîi și alți conducători sovietici.

Cunoscutul constructor 
sovietic de elicoptere, Mi
hail Mil, a încetat din viață, în 
vîrstă de 61 de ani. Laureat al Pre
miului Lenin și al Premiului de Stat,

Combativitate 
feminina

Minerii de la sociștatea Pe- 
narroya din Largentiere-Ar- 
deche (Franța) intraseră în cea 
de-a patra săptămînă de grevă. 
Patronii refuzau sistematic să în
ceapă negocieri. Exasperate, so
țiile minerilor au hotărît să ac
ționeze. O delegație, formată din 
vreo 20 dintre ele, s-a prezentat 
la directorul local al companiei, 
dl. Dodat. Intîmpinînd un 
refuz, ele au hotărît să-1 
pe director prizonier In 
roul său. A urmat un 
tens schimb de telefoane 
tre sediul local, centrala 
Paris a societății și federația 
națională C.G.T. a muncitorilor 
din subsol. In cele din urmă fe
meilor li s-a comunicat că direc
ția generală se angajează să des
chidă negocieri, care să ducă la 
reluarea lucrului pe ziua de 2 
februarie. Atunci Consiliul sin
dical și femeile au hotărît să 
evacueze biroul directorului, pe 
care — după cum scrie LE 
MONDE — „îl ocupaseră pașnic, 
dar ferm timp de șase ore".

Institut de... 
laude

nou 
țină 
bi- 
in-
In- 
din

Filologul Diethard Plett a creat 
la Frankfurt pe Main primul in
stitut de laude. Convingerea că 
oamenii sînt mai mulțumiți și 
fericiți atunci cînd sînt lăudați 
i-a dat această idee. „Institutul 
de laude Plett" este accesibil 
oricărui om care nu este satis
făcut în viața sa de toate zilele. 
Clienții sînt oameni absolut nor
mali, dar ei nu au pe nimeni 
care să-i laude așa cum soco
tesc ei că li s-ar cuveni. La 
Diethard Plett se repară orice 
supărare.

Un cîine reabilitat
.Nu. Nu e o greșală. Ați citit 

bine. De curînd a avut loc șe
dința unui tribunal din Londra, 
consacrată reabilitării bătrînului 
cîine Gyp, acuzat că reprezin
tă un pericol public.

Pentru a demonstra cît de 
calomnioase sînt acuzațiile adu
se de vecinii săi, potrivit cărora 
Gyp II mușcase pe fiul lor, In 
vîrstă de trei ani, Ronald Mc. 
Naughton a proiectat în fața 
onoratului tribunal cîteva filme. 
Iată unele secvenței Gyp tn- 
cercînd să roadă un os din ma
terial plastic, Gyp împins în- 
tr-Un bazin cu apă de cîțlva co
pii și altele, toate demonstrînd 
blîndețea acuzatului.

în urma acestor probe zdro
bitoare aflate la dosar, probe de 
altfel fără precedent în juris- 
prudența britanică — după cum 
afirmă cotidianul italian „La 
Stampa" — președintele comple
tului de judecată s-a apropiat de 
Gyp și l-a mîngîiat, subliniind 
astfel decizia prin care cîinele 
era reabilitat.

înduioșătoare grijă a reprezen
tanților legii pentru unii învi- 
nuiți pe nedrept I

Apa în vin 
și viceversa

Consiliul lnterprofesionalConsiliul lnterprofesional al 
vinului din Bordeaux și Comite
tul național contra alcoolismului 
au, în mod evident, interese di
vergente. Primul — să desfacă 
cit mai mult bordo ; pentru 
cel de-al doilea propaganda de a 
nu abuza de alcool constituie în
săși rațiunea sa de a fi. Cu .toate 
acestea cele două organisme au 
ajuns, în cadrul unei reuniuni 
recente, la un adevărat „pact de, 
neagresiune". In tyiza acestuia,' 
s-a convenit „să se dea luptei 
contra alcoolismului sensul ei 
adevărat, astfel ca ea să nu poa
tă fi interpretată ca o luptă con
tra vinului". Pe plan practic, 
părțile au căzut de acord că 
„trebuie făcută distincția între 
băuturi fermentate și băuturi 
distilate (fabricanții de lichio
ruri n-au fost reprezentați) și 
dezvoltată educația consumato
rilor în favoarea folosirii rațio
nale și inteligente a vinului la 
masă".

In știre nu se spune dacă s-a 
ridicat paharul în cinstea ori
ginalei „alianțe".
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NARCOTICELE CA ARMĂ
Ca și cînd nu ar fi 

suficiente felurile de 
arme existente în ar
senalele lumii, în 
unele țări occidenta
le se încearcă pune
rea la punct a rețetei 
de fabricație pentru 
un nou tip : narcoti
cele, denumite în ter
meni profesionali „o- 
trăvuri psihice". Asu
pra primejdiei ca a- 
cestea 
armă 
război 
țiuni 
vertizat un 
mondial, ținut de cu- 
rînd la Ziirich (Elve
ția), la care au parti
cipat oameni de ști
ință, generali șl a- 
genți ai serviciilor 
secrete. Prin folosi
rea otrăvurilor psihi
ce, s-a conchis la a- 
cest congres, armate 
întregi ar putea fi 
scoase din luptă, mii

să devină o 
folosibilă tn 
sau în npera- 
polițiste a a- 

congres

de soldați putînd fi 
luați prizonieri de 
dușman înainte chiar 
ca aceștia să poată 
pune mîna pe arme. 
Străduințele se în
dreaptă spre a face 
aceste produse Ino
dore și cu efect ime
diat, împiedicînd sol
dați! să se apere cu 
ajutorul măștii de 
gaze.

Cercurile militaris
te se străduiesc să 
minimalizeze efectele 
nocive ale acestor 
produse, pretextînd 
că ele nu produc 
efecte mortale, ci nu
mai dureri de cap, 
somnolență și o stare 
de delir.

Dar tocmai aceste 
Însușiri se pare că 
ar prezenta interes 
pentru unii. Sînt ace
ia care se conving 
tot mai mult, pe baza 
faptelor, că „armele

clasice" nu sînt In 
stare să înfrîngă pe 
luptătorii care apără 
pe cîmpul de bătaie 
sau pe baricade cau
ze drepte, libertatea. 
De aici, speranța de 
a găsi arme care să 
acționeze mai direct 
asupra acelui factor 
redutabil care este 
moralul adversarului. 
Iluzii deșarte. Mora
lul generat de o cau
ză dreaptă este de 
neînvins, oricare ar fi 
armele.

Ceea ce nu În
seamnă că avertis
mentul dat împotriva 
folosirii narcoticelor 
ca armă nu este cu 
totul îndreptățit. Ele 
ar trebui prohibite 
prin convenții inter
naționale, cum a fost 
interzisă folosirea ga
zelor toxice etc.

Mircea RAFA
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