
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

FORȚELE DE PRODOCȚIE
ÎN PLINĂ DEZVOLTARE

ALE ROMÂNIEI
Anul XXXX Nr. 8521 Miercuri 19 august 1970 8 PAGINI —40 BANI SOCIALISTE

înaceste zile din preajma marii sărbători

1Q44- 1970

I

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA „ANUARULUI STATISTIC 1970"

Întregul popor raportează

SALE ENTUZIASTE, CREATOARE

Iată, cu adevărat, o carte deosebi
tă : vorbește de fiecare dintre noi, de 
dumneata, cititorule, și de mine, sem
natarul rîndurilor de față, de noi 
toți, de, viața noastră ca membri ai 
societății. E drept că nu ne pome
nește nominal pe fiecare, ci, aș zice 
mai curînd, cifrat, incluși în noțiuni, 
categorii, grupări, dar cine o știe citi 
se regăsește în multe pagini care ne . 
consemnează existența, viața, activi
tatea și descriu totodată sobru, fără 
adjective și superlative, evoluția so
cietății socialiste în care trăim.

,t Goethe, mare consumator de date 
statistice în calitatea lui de ministru 
al ducatului de Weimar, a spus, po- 
lemizînd în versuri cu discipolii pi- 
tagoricienilor, care credeau lumea gu
vernată de relațiile dintre cifre, că 
cifrele nu guvernează lumea, dar a- 
rată cum este ea guvernată. Anua
rele statistice de pretutindeni confir
mă afirmația ilustrului poet : o con
firmă și Anuarul statistic — 1970, des-

Petru NĂVODARU
director general adjundt al Direcției

Centrale de Statistică

pre care intenționez să vorbesc în 
rindurile ce urmează. El arată clar 
că „lumea", noastră, societatea româ
nească, este !> angrenată in procesul 
rapid al dezvoltării socialiste, arată 
dimensiunile șțSeJișuI marilor schim
bări intervenite «jn. «ni mul sfert de 
veac în România -prin efortul celor ce 
muncesc, sub conducerea Partidului 
Comunist Român.' -Intr-adevăr, cerce
tarea datelor noastre statistice, reflec
ția asupra lor vădesc regularități, 
dezvăluie legături logice între feno
mene, legități economice și sociale, 
explică și justifică anumite priorități, 
arată, în fine, măsura în care linia

politică generală a partidului se în
făptuiește in economia țării, în viața 
noastră.

în ritmul în care crește și se dez
voltă economia noastră, schimbării» 
cantitative și calitative sînt sensibile de 
la an la an ; cu atît mai. revelatoare 
este însă cercetarea lor pe o perioadă 
mai lungă. Venitul național — care 
reprezintă totalitatea valorilor pro
duse în cursul unui an, minus valo
rile consumate în vederea acestei 
producții — este apreciat ca indica
torul cel mai semnificativ pentru 
dezvoltarea economiei unei țări. Cu 
o creștere medie, în ultimele două 
decenii, de 9,5 la sută pe an a venitu
lui național. România se situează 
printre țările cu cea mai dinamică e- 
conomie din lume, ajungînd în 1969 la 
un venit național de 5,6 ori mai maro 
decît în 1950, evoluție posibilă numai 
în condițiile unei dezvoltări accele
rate și cu precădere a industriei, fac
torul cel mai dinamic al producției 
materiale. Astfel, din datele publica
te în anuarul pe anul 1970 rezultă că 
ritmul mediu de creștere al aportu
lui industriei în venitul național a 
fost în această perioadă de 13,5 la 
sută, al construcțiilor de 12,1 la sută, 
al agriculturii însă de numai 3,3 la 
sută. Deosebirea mare de ritm de 
creștere dintre industrie și construc
ții, pe de o parte, și agricultură, pe 
de altă parte, se datorează, în pri
mul rînd, condițiilor specifice ramu
rilor respective ; fenomenul se întîl— 
nește și în analizele unor economii cu 
o agricultură mai tehnicizată și o 
producție la hectar mult mai maro 
ca la noi, dar este desigur, în parte, 
și consecința unor progrese mal 
lente ale agriculturii noastre. Ori
cum. dezvoltarea rapidă a industriei 
într-un ritm mediu anual de creștere 
a producției dc 13 la sută în inter-

lei, cu 100 milioane lei mai mult fată de angajamentul
Comitetul Central al

navigației

partidului, pe dumneavoastră, mult 
că și în viitor oamenii muncii din

COMITETUL DE PARTID AL SECTORULUI 5 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

4 000
1 400 tone fibre 
bucăți cără- 

12 000 mc che-

(Continuare în pag. a III-a)

MOISEI

O jertfă, un simbol trăiau,de par-

a lui August 1944

<//n epopeea eroică
poporului român. îmi

Sectorul 5 din Capitală
a îndeplinit planul cincinal 

la producția globală industrială
Telegramă adresată

Comitetului Central al J3. C. R 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din sectorul 5 
— municipiul București, comitetul de partid al sectorului, cu profundă 
satisfacție, raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la data de 16 august 1970 au fost 
îndeplinite Ia nivelul sectorului prevederile actualului cincinal la pro
ducția globală.

însuflețiți și mobilizați de istoricele hotăriri ale celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din industria sectorului, sub conducerea organizațiilor de partid, 
își sporesc în continuare eforturile pentru a obține pînă la finele aces
tui an o producție globală suplimentară de 3,5 miliarde lei. Pînă la 
sfirșitul anului se vor produce în plus 30 mii tone oțel lingou și aliat, 
600 autobuze și 2 000 autoutilitare. 550 mii bucăți anvelope. 10 mii tone 
articole tehnice din cauciuc, 50 mii mc prefabricate din beton, 1,5 mili
oane perechi încălțăminte, 2 milioane mp țesături, 1,2 milioane bucăți 
tricotaje și alte produse.

In ce privește stadiul angajamentelor asumate pe anul 1970, rapor
tăm că in cinstea celei de-a 26-a aniversări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, 25 din cele 41 întreprinderi republicane din sector 
și-au realizat in întregime angajamentele anuale, obținindu-sc pînă la 
1 august a.c. o producție globală industrială peste plan în valoare de 
105 milioane lei și o producție marfă vîndută și încasată de aproape 
200 milioane 
inițial.

Asigurăm 
stimate tovarășe secretar general, 
sectorul 5, în frunte cu comuniștii, vor munci cu spirit de dăruire și 
responsabilitate pentru aducerea unui aport tot mai substanțial ir, în
deplinirea vastului program adoptat de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

Industria județului 
Neamț și-a îndeplinit în 
cursul zilei de ieri pla
nul de producție pe pri
mele opt luni ale anu
lui. De la începutul anului și 
pînă acum s-a realizat peste 
prevederi o producție globală 
suplimentară în valoare de 246 
milioane lei. Numai Uzina de fi
bre sintetice din Săvinești a în
registrat, în această perioadă, un 
plus de producție de 105 milioa
ne lei, Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului — 
59 milioane lei, Fabrica de hîrtje 
din Piatra Neamț — 4 milioane 
let întreprinderile industriale

din județul Neatnț au livrat țări;, 
peste sarcinile de plan, 5 000 to
ne îngrășăminte azotoase, 
m.c. prefabricate, 
melana, 3 600 000 
mizi, aproape 
restea.

Direcția 
maritime „Navrom" din 
Constanța și a înd°plini< 
prevederile planului cincinal la 
venituri brute în lei valută. De 
asemenea, și-au realizat sarci
nile din planul cincinal 7 între
prinderi de transporturi auto, 
12 unități .din sectorul repara
țiilor de mijloace de transport, 
precum și întreprinderea de 
transporturi aeriene „TAROM".
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Vacantă

Uzina „I Mai" — Ploiești este 
una din unitățile de prestigiu 
ale industriei construcțiilor de 
mașini. Bunul său renume este 
determinat de calitatea deose
bita și de înalții-indicatori teh- 
nico-economici pe care îi obțin 
instalațiile complexe fabricate 
aici. De altfel, produsele uzinei 
din Ploiești sînt solicitate în 
multe țări ale lumii. în fotogra
fie : platforma de probe a son
delor de la uzina „1 Mai"-Plo- 

iești
Foto : M. Andreescu
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IZVORÎTĂ DIN VIAȚA POPORULUI, 
SLUJIND CAUZA PARTIDULUI 

CULTURA NOASTRĂ

SE AFIRMA CU VIGOARE
Pentru a configura succint 

saltul produs în evoluția spi
ritualității noastre aleg din 
mulțimea faptelor, semnifica
tive prin însăși existența lor, 
două situate in timp la dis
tanță de aproape un sfert de 
veac. Nu la mult timp după 
anii de dramatică încercare 
ai ultimului război, prin
tre întiile măsuri inițiate 
tid s-a aflat, după cum se știe, și a- 
ceea a lichidării neștiinței de carte. 
Moștenire dureroasă pe care ne-a lă
sat-o regimul burghezo-moșieresc, 
moștenire care afecta o parte a 
populației țării, cu precădere din me
diul rural. Firește, întreg acest efort 
de edificare a unei civilizații noi ve
nea să confere noi dimensiuni cultu
rii noastre, să dezvolte tradițiile ei

taati&î vccbfy,
23 SUB STEAGUL GLORIOS 

ĂL PARTIDULUI

albastru
E august, lună de maturitate a 

fructelor pămîntului, timp de bel
șug al luminii și orice imagine, ori
ce idee despre tinerețe — căci des
pre tineri vreau să scriu în cele ce 
urmează — se contopește în acest 
peisaj al plenitudinilor unei vîrste 
efervescente nu numai prin

CÎND SE SEAMĂNĂ GRIUL?
DUPĂ CE PLANTE Șl 1N CE SOL?

Intr-un articol precedent 
ne-am ocupat de sămînță ca 
prima condiție a creșterii pro
ducției de grîu. S-a subliniat ne
cesitatea unor soiuri de grîu 
care să valorifice mai bine di
versitatea condițiilor pedoclima
tice din țara noastră, ca și cele 
create in urma extinderii meca
nizării și chimizării agriculturii, 
obligația unităților agricole de 
a-și asigura și de a folosi semin
țe de bună calitate. In articolul 
de azi ne ocupăm în continuare 
de respectarea tehnologiilor de 
cultivare a griului, de defecțiu
nile care există in această pri
vință, așa cum au reieșit și la 
recenta consfătuire a griului.

mente mari la hectar este necesar ca, 
paralel cu generalizarea soiurilor 
intensive, să se aplice și o agroteh
nică avansată. Practica unităților a- 
gricole socialiste a demonstrat con
vingător ce importanță are respecta
rea agrotehnicii griului, ce consecințe

în cultura griului, 
realizat peste 3 500 
asemenea, în ulti-

fruntașă pe țară 
iar în acest an a 
kg la hectar. De 
mii cinci ani, cooperativa agricolă 
Palazu-Mare, din același județ, a obți
nut peste 3 000 kg grîu la hectar, 
recolta din acest an fiind de 3 700 kg

dedicat 
legate

o zi întreagă pro- 
de cultura griului, 
cauzele care au de- 
scăzut al recolte- 
rotațiel culturilor,

întrebări de imediata actualitate pentru

agronomii noștri. De exactitatea răspun

sului depinde nivelul recoltei viitoare
La recenta consfătuire a ingineri- 

lor-șefi din cooperativele agricole s-a 
subliniat, pe bună dreptate, că 
la soiurile actuale de grîu, aflate în 
cultură este posibil ca, prin aplica
rea corectă a tuturor cunoștințelor 
privind agrotehnica, să se obțină o 
producție medie la hectar mult mai 
mare. Intr-adevăr, recoltele obținute 
in ultimii ani sînt cu mult sub po
tențialul biologic al soiurilor ce se 
cultivă.

Pentru a se ajunge la randa-

poate avea Ignorarea unor măsuri de 
mult știute, fără a mai vorbi de teh
nologia modernă de cultivare a a- 
cestei plante. De mai mulți ani 
aceleași unități agricole obțin re
colte mari, după cum altele, de re
gulă aceleași, înregistrează producții 
scăzute. Cooperativa agricolă Coba- 
din, județul Constanța, a cîștigat de 
mai multe ori drapelul de unitate

la hectar. în fiecare județ există 
unități agricole care, indiferent de 
condițiile climatice, obțin recolte 
mari de griu. Tot atit de adevărat 
este și faptul că, alături de acestea 
sînt altele, și nu puține la număr, 
care în aceleași condiții naturale de 
climă zSi sol obțin recolte mici. La 
recenta consfătuire a inginerilor- 
șefi din cooperativele agricole, in

care s-a 
blemelor 
au fost reliefate 
terminat nivelul 
lor : neglijarea 
greșeli în folosirea îngrășămintelor, 
pregătirea necorespunzătoare a te
renului, stabilirea șablon a epocii 
de semănat, lipsa de eficacitate a 
măsurilor de combatere a bolilor și 
dăunătorilor. Asemenea neajunsuri au 
fost constatate și în alți ani prin con
troalele făcute pe teren sau cu prile
jul consfătuirilor consacrate culturii 
griului. Dar, datorită lipsei de fermi
tate din partea organelor agricole, 
aceste situații care au afectat serios, 
an de an, producția de grîu, nu numai 
că n-au fost înlăturate, dar s-au am
plificat.

Nivelul recoltelor este hotărît in 
primul rînd 
rilor 
Cele 
țin ___
minoase pentru boabe sau masă 
verde. Dar, în toamnă, numai 12 la 
sută din suprafețele semănate cu

bogate, datorate abnegației, pasiunii 
' și talentului marilor oameni de știin
ță și cultură ai țării, intelectualilor 
care, de-a lungul deceniilor, și-au 
dăruit viața slujirii cauzei pro
gresului, afirmării capacității crea
toare a —’”î---- A“
amintesc, din acel moment de în
ceput, un episod cu ample reverbe
rații, S-a întâmplat undeva, într-un 
sat ăin nordtil Olteniei : după zile 
în șir zăbovite la poarta unor oa
meni. unii trecuți de cumpăna vieții, 
învățătorul, un slujitor al școlii dă
ruit misiei sale, reușise să adune la 
școală pe cîțiva dintre ei, care veni
seră din curiozitate, din stînjeneala 
de a-1 refuza pe dascăl. Se așezaseră 
cu sfială în băncile lungi, neîncăpă
toare. destinate altei virate. Cînd, mai 
tîrziu, au deprins să-și adune nume
le din litere, supuse cu dificultate 
mîinilor obișnuite doar cu sapa și 
coarnele plugului, i-am văzut trăind 
cu emoție momentul. îmi amintesc și 
,acum coala înnegrită de zeci de ori de 
nume simple de Ion, de Maria, cer
cetate. îndelung cu uimirea că dese
nele literelor — care îi persecutaseră 
din registrele perceptorului — co
municau între ele, însemnînd unul și 
același lucru cu numele rostit.

Cunoștea atunci un destin nou 
marele drum spre carte, pe care po
porul nostru il începuse cu secole in 
urmă ; se afirma astfel o realitate 
statornică a civilizației noastre so
cialiste, în al cărei moment de azi 
aflu o altă imagine, într-un alt ca
dru, cu alte dimensiuni, dar cu 
aceeași semnificație — aceea a ates
tării unui drum mereu ascendent, a 
unui permanent progres. Pe aceiași

oameni i-am întîlnit nu de 
mult, veniți să viziteze Ma
rea Expoziție a Economiei 
Naționale, la un spectacol al 
unuia din teatrele bu-cureș- 
tene. Merita să fie văzuți ! 
Și-au păstrat, firește, ace
leași cunoscute trăsături ale 
obîrșiei, dar ochii lor, plini 
de' lumina momentului ce-1 

____ , mărturiseau ce pași uriași fu
seseră făcuți pe drumul înțelegerii, al 
culturii. Intr-un ■ sfert de veac, două 
fapte diferite dintre atitea altele, de
finind una și aceeași atitudine față 
de cultură și știință, au darul să 
vorbească convingător despre funda
mentala schimbare a perspectivei din 
care se cere privită evoluția noastră 
spirituală, înfăptuită — ca atîtea alte 
înfăptuiri — din îndemnul și sub în
drumarea partidului.

Se poate spune, evocînd aprecierile 
partidului cu privire la rolul culturii 
in viața societății, că a-ceasta a fost 
considerată întotdeauna un aliat 
prețios în lupta pentru făurirea idea
lurilor clasei muncitoare, ale poporu
lui. încă din anii ilegalității — în 
perioada cînd vechile formațiuni po
litice burgheze, pentru care cultivarea 
obscurantismului, îngrădirea cu bună 
știință a căilor de acces la cultură a 
celor mulți erau un scop greu de as
cuns — partidul și-a propus în pro
gramul său de acțiune, imediată și 
de perspectivă, ca pentru toți oame
nii muncii dreptul la cultură să de
vină o realitate. Pentru partid, omul 
cult, formarea unui asem'enea om a 
echivalat dintotdeauna cu înarmarea 
acestuia cu un sporit grad de con
știință, cu capacitatea de a înțelege 
mai profund 
evenimentelor 
era chemat să

Oricărui om 
adevărului este condiție a existenței

Nicolae DRAGOȘ

_ —------- ,___ i idea
luri, dar și prin propriile-i reali
zări. Am scris mult despre tineri, 
în aproape toți acești 26 de ani ai 
libertății, ai construcției socialiste
— uneori vorbind eu însumi în nu
mele tinerilor celor mai tineri, care 
aspirau la societatea nouă, elevi 
de-o șchioapă fiind în anii cînd ră
sunau chemările brigăzilor din Va
lea Jiului, mai apoi ca studenți, a- 
poi ca ziariști, întorși cu condeiul 
in lumea aceleiași vîrste a perpe
tuei dăruiri. Și totuși, anul acesta
— ori poate ne-am obișnuit să fie 
așa fiecare nou an, o și mai nouă 
împlinire — reluarea temelor care 
fac-subiectul tinereții mi s-a părut 
cea mai grea.

Grea prin înțelegere, grea prin 
răspundere. Căci tinerețea anului 
1970 —- și dau exemplu vacanța, o 
simplă, o „banală" vacanță — a a- 
vut un prilej să ne demonstreze tu
turor, țării, dimensiuni noi — de 
înțelegere și responsabilitate. Ne 
obișnuisem — din dragoste, desigur
— să-i privim pe tineri cu un ochi 
dacă nu prea critic. în orice caz 
uneori cam neîncrezător. Și iată, a 
fost această primăvară ’70, de apri
gă încleștare cu natura... Țin minte 
precis zilele lui mai : prin telefon, 
prin radio, prin intermediul tele
vizorului receptam despre tineri a- 
proape o singură idee-exclamație : 
„sînt formidabili !“. Și poate că încă 
nu m-ar fi convins constatarea dacă 
nu m-aș fi aflat, într-o seară, în 
Gara de Nord, cînd la gura fiecărui 
cap de linie ce venea din zonele 
calamitate n-aș fi auzit aceeași a- 
preciere. sau dacă eu însumi. vizi- 
tînd străzi, orașe și sate ce purtau 
dunga de vitriol a puhoaielor, n-aș 
fi reținut aceleași mărturii super-

de amplasarea cultu- 
plante premergătoare, 
mari recolte se ob-

de
mai

la griul cultivat după legu- 
boabe

Ion HERȚEG

(Continuare în pag. a Vil-a)

sensul și semnificația 
la a căror înfăptuire 

participe.
pentru care respectul

(Continuare în pag. a IV-a)
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

Destine pe același drum larg

al afirmării personalității umane

’T

î
î

î

J

fi reținut __  ______
lative. Ce se spunea despre tineri ? 
Plini de omenie, curajoși pînă la 
sacrificiu, gata să înfrunte orice 
dificultăți, dînd astfel măsura pa
triotismului lor fierbinte. Am avut 
astfel încă o dovadă elocventă că 
anii socialismului, educația comu
nistă au fertilizat pe deplin, că pe 
solul unde am aruncat sămînță bu
nă au răsărit florile pe oare le-am 
dorit.

Așa a început vacanța acestui an, 
purtată sub drapelul unei mature 
responsabilități. Cu un singur lucru 
auzit la începutul acestei „vacanțe 
în albastru" n-am fost de acord. 
Au pus unii pe seama caracterului 
excepțional al anului șirurile lungi 
de nume ale celor ce doreau să 
plece pe șantiere, convoaiele de au
tocamioane. trenurile entuziasmului, 
munca dîrză a celor tineri. Ce răs
puns ar fi de dat ? E suficient să 
deschidem colecțiile ziarelor, din 
care cităm. 23 martie : la Galați 
22 000 de tineri deschideau sezonul 
muncii voluntar-nat.riotice. In Te
leorman 15 000. 29 martie : la Lotru 
2 000 de tineri îmbracă uniforma 
albastră de brigadier pe primul 
..Șantier național al tineretului" și 
se lansează o chemare âătre organi
zațiile U.T.C. din întreaga țară.' tu
turor tinerilor din întreprinderile 
de constructii-montaj. „Am 
aici în munții Lotrului din

venit 
toate

Euqen FLORESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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Realizînd cu cinci luni mai devreme sarcinile pianului cincinal,

cooperația meșteșugărească urmărește consecvent un obiectiv de seamă:
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Complicate
sînt lucru
rile simple

Frumoasa vale a Birgăului 
cheamă in fiecare zi de simbătă 
spre ea sute de locuitori ai ora
șului Bistrița. Trenul și autobu
zele sint gata și... nimic mai 
simplu pentru ei, ca să plece de 
acasă. Nimic mai complicat insă 
ca să se întoarcă duminica după 
amiază ! Pentru că singurele au
tobuze rămase in cursă (unul cu 
plecarea din Bistrița Birgăului 
la orele 15, iar celălalt la ÎS) 
se dovedesc neincăpătoare. Că
lătorii ar putea să se îndrepte 
spre gara Birgău, dar trenurile 
mixte care ii aduc simbăta, du
minica și in alte sărbători le
gale circulă fără cele două-trei 
vagoane de clasă. Stau și ele in 
repaus, pe ...linia moartă 1 Nu 
s-ar cuveni „mișcați" puțin cei 
ce trebuie să le pună in mișca
re ?

Dar cu caii
ce-ai avut?

Felesz Ludovic din comuna 
Gătaia (Timiș) se întorcea spre 
casă de la o petrecere cu ți- 
gara-n gură. La un moment dat, 
a intrat în curtea cooperativei 
agricole de producție să bea apă 
și a aruncat mucul de țigară în 
niște resturi de fîn. Vîlvătăile 
pornite de aici au cuprins un 
grajd în care se aflau 90 de cai. 
Pagubele (34 de cai carbonizați 
și circa 500 mp de acoperiș pre
făcut, de asemenea, în scrum) 
sînt — după cum se vede — 
îndeajuns de mari ca pe cel ce 
s-a răcorit atunci să-l ia acum 
toate căldurile 1

Vopsitorul
casier, cu
auzul fin

Stelian' Ardeleana de la între
prinderea de reparații intercoo- 
peratiste Chitila — secția Olte
nița — reușea să facă două lu
cruri dintr-odată. Era maistru 
vopsitor, dar in același timp și 
casier plătitor. înzestrat, se 
pare, și cu o ureche fină, 
el a auzit intr-o zi că plu
tonierul major Marin Alecu, șe
ful postului de miliție transport 
naval din localitate, ar avea pe 
masă un dosar penal referitor la 
unele falsuri descoperite in sta
tele de plată ale întreprinderii 
de care nu era străin. I-a o- 
ferit, deci „dintr-un foc", 25 000 
lei lucrătorului de miliție pentru 
a clasa dosarul. Pe cind ii nu
măra banii, un procuror (anun
țat din timp) a venit „la casă" 
și astfel, la dosgrul falsificato
rului, s-a adăugat incă „o piesă".

Dați-i jos
de pe cuptor!

Florea Badea din București, 
str. Fermei nr. 6, voia să-și mon
teze in casă o sobă. A coman
dat-o la I.C-R. „Floreasca", 
grupul VI (șos. Titulescu nr. 2), 
convins fiind că pină la 30 iulie 
lucrarea va fi gata. La 15 august 
a.c., s-a dus din nou la aceiași 
meșteri. „Soba dv. este gaia" 
— i-a spus C. Răileanu, șeful 
grupului, după ce a consultat 
scriptele. Interlocutorul a crezut 
că trebuie să fie o greșeală, de
oarece pină atunci in casa lui 
n-a văzut nici măcar picior de 
sobar. Ieri, am făcut și noi o 
vizită meșterilor respectivi și 
am constatat că nu e vorba de 
nici o greșeală, ci de o... escro
cherie curată. Dumnealor înca
sează banii de la clienți și... în
tocmesc rapoarte fictive de lu
cru ! Și, in vremea aceasta, con
ducerea intreprinderii stă fru
mos pe cuptor. Nu se găsește 
oare nimeni să o coboare de 
acolo 7

Paltoanele...
în ședință

• ♦

18 martie a.c., sala de 
a fabricii de confecții

De la 
ședințe 
..Flacăra" din Cluj este folosită 
din plin. „S-au întrunit" aici 
pentru dezbateri extrem de con
troversate... 27 000 de paltoane. 
Toate fuseseră croite și cusute 
pe baza unor norme stabilite 
încă de ia sfirșitul anului tre
cut. Cînd să fie expediate însă 
comerțului, la cererea acestuia, 
Ministerul Industriei Ușoare a 
aprobat... o altă normă internă, 
cu care ele veneau puțin în con
tradicție. Acum urmează să fie 
reajustate. Pe cheltuiala cui se 
va face această operație ?

redactata 
TfRCOB

de :Rubrică
Dumitru
Gheorqhs POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

SERVICII MAI VARIATE,
MAI BUNE, LA NIVELUL
CERINȚELOR CETĂȚENEȘTI!

Cu puțin timp în urmă, cooperația 
meșteșugărească a raportat îndepli
nirea planului cincinal cu 5 luni și 
jumătate înainte de termen. în do
rința de a informa mai pe larg ci
titorii ziarultfi nostru asupra acestei 
realizări și in mod deosebit asupra 
a ceea ce urmează să întreprindă în 
continuare cooperația meșteșugăreas
că pentru perfecționarea activității 
sale, ne-am adresat tovarășului Stan 
Vdrea, vicepreședinte al UCECOM.

— Pină la sfirșitul acestui an se 
va realiza peste nivelul sarcinilor din 
cincinal un volum de producție-mar- 
fă de circa 4,2 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă aproape întreaga produc
ție realizată de cooperația meșteșu
gărească în anul 1966. în cinci ani 
s-a făcut, așadar, tot atît cit ar fi 
trebuit în sase. Este și aceas
ta o dovadă a dorinței coope
ratorilor de a-si îndeplini în bune 
condiții sarcinile ce le-au . fost 
încredințate de conducerea de par
tid și de stat, pe linia îmbunătățirii 
deservirii cetățenești, contribuind ast
fel la ridicarea standardului de via
ță a populației.

’ în perioada 1966—1970 _. .____
meșteșugărească a fost confruntată 
cu solicitări deosebite, 
de creșterea substanțială a venituri
lor populației, în principal prin spo
rirea salariilor și. în strînsă corelație 
pu aceasta, de ridicarea continuă a 
pretențiilor de viată și de deservire. 
Ca urmare, indicatorul deservirii pe 
locuitor a socrit în acest an față de 
1965 cu 41,5 la sută. în prezent, la 
dispoziția populației stau 94 000 de 
meseriași, cu 9 000 mai mult decît 
în 1965, ceea ce înseamnă aproape 13 
meseriași la mia de locuitori (cifra 
se referă la mediul urban, teritoriu 
unde-și desfășoară activitatea coope
rația mestesugărcascăl.

în perioada 1966—1970, la dispo
ziția populației au fost puse peste 
350 de noi obiective de deservire. 
Aoroane că nu există localitate ur
bană în care să nu fi fost dat în 
funcțiune sau se află încă în con
strucție un complex meșteșugăresc, 
în paralel s-au făcut eforturi pentru 
o mai bună aprovizionare a unități
lor cu materiale și piese de schimb. 
De asemenea, s-au luat măsuri în 
vederea stimulării solicitărilor în ser
vicii a1" populației nrin acordarea de 
garant’i la lucră-”e executate în 
peste 40 de activități, precum si crin 
executarea în rate a «mor lucrări și 
servicii de valoare ridicată.

— Fără a pune in umbră re
zultatele' apreciabile obținute de 
cooperația meșteșugărească tre
buie să constatăm, d<n vacate, 
că în activitatea uniiăților se 
mai inreaistrenră încă depeieh- 
țe. cu precădere In sectorul, de- 
șrrptrH. Cum explicațt această 
situație ?

— Sîntem conștienți de posibilita
tea și necesitatea îmbunătățirii in 
continuare a nivelului de satisfacere 
a cerințelor populației. Este nevoie 
de o mai mare apropiere — în timp 
și spațiu — a rețelei de unități și a 
gamei de profile, față de nevoile ce
lor pe care îi servim.

La apariția unor nemulțumiri în 
deservire contribuie și o serie de 
greutăți pe care cooperația meșteșu
gărească le întîmpină pe linia apro
vizionării cu materii și materiale, 
asigurării spațiilor necesare organi
zării de noi unități, și activități, do
tării cu mijloacele necesare de mare 
productivitate și finețe în execuție. 
Nu mai puțin adevărat este că anu- 
miți lucrători, șefi de unități, ca și 
conducerile unor cooperative și u- 
niuni nu au acordat suficientă a- 
tenție ridicării nivelului de deservi
re. Rămîne pentru noi ca o sarcină 
de primă importanță să intensificăm

Convorbire cu Stan UDREA
vicepreședinte al UCECOM

controlul, să-i mărim eficiența, să 
folosim toate mijloacele și ’ in special 
cele educative pentru sporirea gra
dului de 
sabilitate

conștiinciozitate și respon- 
în muncă a lucrătorilor. 
Care sint direcțiile princi- 
ale viitorului plan cincinal

cooperația
determinate

pale 
1071—1075 7

— Producția cooperației meșteșu
gărești se prevede să crească în- 
tr-un ritm mediu anual de 10 la sută, 
accentul punîndu-se în continuare pe 
dezvoltarea sectorului de execuție a 
produselor, lucrărilor și serviciilor 
după comandă pentru populație, pe 
extinderea și diversificarea produc
ției de mică serie pentru fondul pie
ței și export, pe lărgirea producției 
pentru cooperare cu întreprinderile 
de stat, pentru executarea de repere, 
piese și subansamble necesare aces
tora în vederea realizării unor pro
duse complexe.

Sarcina de bază va rămîne deser
virea populației, al cărei ritm me
diu anual de creștere este prevăzut 
să fie de 10—11 la sută, cu indicația 
de a fi ridicat la peste 13 la sută, 
astfel incit volumul de deservire să 
fie mai mult decît dublu în 1975 față 
de 1970. în prezent, la nivelul tuturor 

^verigilor cooperației meșteșugărești 
se dezbat și se stabilesc măsurile 
ce trebuie luate pentru atingerea a- 
cestor niveluri, precum și pentru îm
bunătățirea lor în scopul satisfacerii 
în mai mare măsură a cererii de 
consum a populației. Menționez că 
pentru prima dată în sectorul deser
virii, fundamentarea cifrelor de plan 
s-a făcut pe baza unor studii de 
perspectivă întocmite de fiecare u- 
niune județeană.

Principalele acțiuni ce se vor în
treprinde în perioada 1971—1975 pe 
lirn’a deservirii au ca obiectiv diver
sificarea prestațiilor — pe baza unei 
ștudieri atente a cererilor populației 
— lărgirea și întărirea bazei tehnico- 
materiale a unităților, întărirea orga
nizatorică a lor și introducerea de noi 
forme de organizare a deservirii, 
care să asigure o mai mare operati
vitate în realizarea lucrărilor și ser
viciilor solicitate de populație. în 
acest sens, este prevăzută creșterea 
într-un ritm mult mai aocentuat a 
unor activități la care cerințele popu
lației nu sînt în momentul de față 
complet satisfăcute, cum ar fi creș
terea de 2,6 . ori a activității de spă
lătorie, curățătorie chimică și vopsi- 
torie, creșterea de peste 2,6 ori la în
treținerile și reparațiile auto, de a- 
proape 2.5 ori la prestațiile în con
strucții, de peste 2 ori la întreținerea 
si repararea aparatelor de radio si 
T.V., de aproape 2,8 ori la întreți
nerea și repararea celorlalte aparate 
electrocasnice, de peste 2 ori la ac
tivitatea de tricotaje-comandă, de 
aproape 2,2 ori la comenzile de ma- 
rochinărie.

Baza tehnico-materială a deservi
rii va fi îmbunătățită simțitor prin 
construirea de noi obiective dotate 
cu utilaje, mașini și aparate de mă
sură și control moderne ce pot răs
punde mai corespunzător cerințelor 
actuale. Vor fi date în folosință prin
tre altele peste 150 de noi complexe 
de deservire, peste 20 de statii auto, 
23 de unități moderne de spălătorie, 
curățătorie chimică și vopsitorie, pre
cum și alte numeroase ateliere pen
tru executarea diferitelor comenzi 
primite de la populație.

Tn paralel cu dezvoltarea și diver
sificarea activităților este prevăzută 
introducerea și organizarea unor for-

me superioare de deservire cum ar 
fi unitățile rapide pentru reparații 
de încălțăminte, unitățile de deser
vire complexă rapidă — în special 
în locurile aglomerate și de mare 
trafic — organizarea primirii de co
menzi complexe, în vederea asor- 
tării diferitelor piese și accesorii 
(unități mixte de comenzi pentru 
îmbrăcăminte, incălțăminte, marochi- 
nărie și bijuterie etc.), organi
zarea deservirii pe bază de abona
ment. introducerea unităților dispe
cer ,și altele.

îmbunătățirea calității deservirii 
este prevăzută să se asigure și prin 
ridicarea continuă a gradului, de ca
lificare a meseriașilor, precum și 
prin stabilirea și verificarea proce
selor tehnologice pe diferite activi
tăți. în raport cu cerințele tehnice 
actuale. Se vor califica peste 70 000 
de meseriași, din care circa jumătate 
pentru sectorul deservirii. O deose
bită grijă se va acorda policalifică
rii,, formă deosebit de eficientă in 
organizarea unei deserviri multila
terale, operative și de bună calitate.

Sînt prevăzute încă de pe acum o 
serie de reglementări pentru lărgirea 
competențelor cooperației meșteșugă
rești și acordarea sprijinului necesar 
în diferite domenii, printre care crea
rea condițiilor necesare recrutării de 
ițcenici și din mediul rural, îmbună
tățirea în continuare a sistemului de 
stabilire a prețurilor și tarifelor, asi
gurarea de spații de deservire la par
terele noilor blocuri etc.

Avînd create încă de pe acum o 
serie de condiții, însuflețiți de re
zultatele obținute în realizarea ac
tualului plan cincinal, meseriașii și 
toți lucrătorii cooperației vor depune 
eforturi susținute pentru perfecțio
narea muncii lor în vederea realiză
rii și depășirii sarcinilor de plan ce 
le revin în etapa următoare, in ve
derea ridicării continue a nivelului 
de deservire a populației-

Convorbire consemnată de 
Mihai IONESCU

lașul, ca de altfel toate orașele 
patriei noastre, s-a dezvoltat multi
lateral în anii socialismului. Bă'trîna 
cetate cultural-științifică este acum 
și un puternic bastion industrial. 
Alături de vechile ateliere „Nicoli- 
na“ pentru repararea vagoanelor, de 
o fabrică de țesături și cîteva ate
liere meșteșugărești — o moștenire 
cu o foarte slabă dotare tehnică — în 
prezent își desfășoară activitatea la 
Iași 33 de mari întreprinderi repu
blicane, de industrie locală și 
podărie comunală, care dau o 
ducție de cincisprezece ori mai 
decît «cea realizată in 1960. în 
mul deceniu, ritmul anual de 
tere a producției industriale a fost 
de 22,7 la sută. Aproape toate ra
murile economiei naționale sint re
prezentate acum la Iași. Ponderea 
metalurgiei în in
dustria ieșeană es
te de 15,1 la sută, 
a chimiei — 15,8 
la sută, a indus
triei construcțiilor 
de mașini — 10,6 
la sută, a indus
triei ușoare —17.2 
la sută, a indus
triei alimentare 
— 29,7 la sută.

în același timp, 
lașul a continuat 
să se dezvolte ca 
oraș al culturii și 
științei. Aici își 
desfășoară activi
tatea 5 instituții 
de învățămînt su
perior cu 30 
facultăți și 
25 000 de 
denți la cursurile 
de zi, serale 
fără 
iar în cele 67 
școli 
generală, 
școli profesionale 
și tehnice Învață 
aproape 44 000 de 
elevi.

Numeroase 
dificil 
turale 
struite, 
postesc
niversitare, 
tehnic și ..... ,
institute de cercetări științifice, două 
policlinici, mai multe spitale, cine
matografe și case de cultură etc., dar 
mai ales blocurile noi de locuințe, 
moderne, cu cele peste 17 000 de apar
tamente, au schimbat fața orașului 
transformînd din temelii mai toate 
cartierele. Să mai menționăm că 
populația a sporit la circa 240 000 de 
locuitori, inclusiv cei flotanți, că a 
crescut consumul de apă și energie 
electrică, precum și numărul auto
vehiculelor.

Dezvoltarea economică și social- 
culturală a lașului impune o conti
nuă și vastă activitate de moderni
zare edilitar-gospodărească. Statisti
cile acestei modernizări, in special 
ale începuturilor ei, arată că pro
bleme deosebite ridicau lipsă îapei și 
rețelei de canalizare, a energiei e- 
lectrice, numărul mare de străzi ne
pavate. Cu toate eforturile depuse 
■trebuie să constatăm că ritmul de

gos- 
pro- 

mare 
ulti- 

creș-

dezvoltare și modernizare edilitar- 
gospodărească a lașului n-a ținut pa
sul cu dezvoltarea generală a ora
șului. Mai corect spus, intr-o vreme 
nu prea se făceau modernizări 
domeniul edilitar-gospodăresc, 
doar completări, reparații, oarecari 
extinderi, pentru a putea satisface 
nevoile cele mai stringente ale de
servirii, edilitare — apă, canal, lumină 
etc. Cu alte cuvinte, dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a lașului 
se desfășura după o schiță de siste
matizare bine gîndită, în timp ce 
aspectul gospodăresc-edilitar rămî- 
nea undeva la periferia sau chiar în 
afara acestei modernizări. Consecin
țele : străzile îndeosebi înghițeau 
fonduri bănești importante și multă 
muncă pentru continua lor refacere 
și întreținere. Pentru strada Palat
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Vacanță
în albastru

(Urmare din pag. I)

colțurile țării pentru ca, alături de 
miile de constructori care au adus 
cu ei școala înaltă a Bicazului și 
Argeșului, să reedităm noi fapte de 
muncă și eroism, pentru a da viață 
și strălucire unui nou și măreț o- 
biectiv al României socialiste". A- 
cesta a fost preludiul deschiderii 
a noi și noi șantiere, dovadă că e- 
nergia excepțională din timpul unei 
confruntări excepționale venea din- 
tr-o stare firească, permanentă.

Dar iată, în acest sens, o scrisoare 
emoționantă, apărută la 17 aprilie : 
„Pătrunși de sentimentul legitim al 
dragostei de țară, noi, elevii clasei 
a IX-a A de băieți de la Liceul 
nr. 5 din municipiul Brăila, dorim 
să ne aducem modesta contribuție 
prin muncă la măreața operă de 
construire a socialismului în patria 
noastră. Considerăm că în afară de 
eforturile ce le depunem la învă
țătură în scopul însușirii temeinice 
a cunoștințelor predate in cursul 
anului școlar, vacanța mare de va
ră ne oferă un minunat prilej de 
a ne educa, prin muncă, îmbinind 
timpul de odihnă cu efortul fizic 
fortifiant, sporindu-ne aportul 
la acest țel măreț. Aflindu-ne la 
vîrsta marilor energii, vă asigurăm 
că nici „bulevardul" și nici perspec
tiva unei vacanțe, lungi și plicticoa
se nu ne incintă. Iată de ce. cu toții 
ne-am hotărît ca în perioada iulie- 
august. timp de 2—3 săptămini, să 
mergem însoțiți de tovarășul nostru 
diriginte și să lucrăm pe un. șantier 
național al tineretului sau pe orice 
alt șantier. Vă asigurăm că hotărî- 
rea noastră este fermă, justificată și

definitivă, luată cu acordul deplin 
al părinților, fiind rodul educației 
primite în școală și în organizația 
de tineret. Noi o considerăm sar
cină de Onoare a organizației U.T.C. 
în planul de muncă pe perioada de 
vară și vă rugăm să ne sprijiniți 
în a o îndeplini". Semnează — în- 
cepînd cu Calcan Anton, secretar 
U.T.C., și Avram Viorel, șeful cla
sei, toți cei 40 de băieți, membri ai 
acestui entuziast colectiv, pînă la 
ultimul în ordinea catalogului, Za- 
val Gheorghe. O scrisoare-cerere, 
însoțită de o recomandare din par
tea dirigintelui, profesorul Vasile 
Apetri, care aducea asigurări că 
„...ideea cu șantierul le aparține 
lor, elevilor", și că „la entuziasmul 
unanim al adolescenților părinții 
n-au răspuns reticent, au apreciat 
cu maturitate inițiativa". „Elevii 
mei — adăuga profesorul — au tre
cut de 15 ani și sînt destul de dez
voltați, ei pot face față vieții de 
șantier și sînt convins că ne vom 
prezenta, oriunde vom fi chemați, 
să arătăm de cît sîntem în stare, 
ca un colectiv sudat, dornic să 
călească prin muncă...".

Desigur, chemarea a apărut, 
de muncă a fost, ne amintim
toții episoadele bătăliei cu punărea, 
chiar acolo, lîngă școala lor, la Bră
ila. S-ar putea scrie jurnalul din 
vara ’70 al acestei case, ca o dovadă 
că ceea ce au săvârșit în folosul ță
rii se afla mai de mult în inimile 
lor. Dar numai ale lor ?

Iată ziarele din 12 iunie: „21 955 
de elevi-brigadieri din Capitală, 
gata pentru muncă". Din 16 iunie : 
„15 000 dintre cei 300 000 de elevi

se

loc 
cu
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care vor lucra în această vară pe 
șantierele muncii voluntar-patrioti- 
ce au înregistrat ieri primele suc
cese". 22 iunie : știri noi, succese 
noi din Bistrița-Năsăud, Satu-Mare, 
Mureș, Buzău,. Maramureș, Pitești. 
„Vacanța mațe in salopetă" a de
venit simbolul unei angajări, al u- 
nei responsabilități. La 3 iulie, din 
județul Mureș, de pe cele 14 șan
tiere ale tineretului, se transmitea 
bilanțul primelor două săptămini 
de muncă voluntar-patriotică : 5 000 
de tineri — 4 573 463 lei economii. 
„Elevii brigadieri — scria un cores
pondent — au înfruntat canicula nu 
la ștranduri — așa cum o făceau de 
obicei după încheierea anului șco
lar — ci mînuind lopata, tîrnăco- 
pul și roaba și îndeletnicindu-se cu 
meseriile refacerii. Pe adresa Co
mitetului județean Mureș al U.T.C. 
au sosit și sosesc mesaje în care se 
exprimă mulțumirile transmise de 
instituțiile beneficiare pentru cali
tatea și cantitatea 
de către tineri".

Vacanța n-are 
dimensiune, școlile 
mai mici) sîrst doar o parte din lu
mea ei vibrantă, deși populația a- 
cestora a umplut cîmpurile bătînd 
poteci in urma combinelor pentru 
a strînge spic cu spic, iar pe șan
tiere, naționale ori locale, cei 
300 000 de elevi, mulți liceeni, au

muncii prestate
Insă numai o

(mai mari sau

un mare șantier
9

al înnoirilor
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făcut încă un pa.s spre rîvnita ma
turitate. Mai maturi, cu pro
fesii de acum alese, studenții 
au ieșit în primele rînduri ale ce
lor aflați în vacanță, cu pretenția 
tînărului mai conștient -de înda
toririle cetățenești, de faptul că nu 
mai departe de mîine el va intra 
in viață, in producție, răspunzînd 
încrederii societății care l-a crescut.

12 000 de uniforme albastre ale 
muncii au plecat in această vară 
din amfiteatrele universităților. Că 
studenții de la petrol și gaze, de 
la politehnică sau construcții au zis 
„da 1“ intr-un moment in care era 
nevoie de munca lor pare 
Dar cîți s-ar fi gîndit ca în 
tea inițiativei să se afle, in 
măsură, să zicem, studenții
I.C.F. ?... Ei bine, in Balta- Brăilei 
ei au plecat o dată cu viitorii son
dori, iar imaginea muncii lor acolo 
a fost imoresionantă ; ca după 
Balta Brăilei să se deplaseze în 
Valea Jiului, pare-mi-se, și relată
rile despre munca lor să fie tot a- 
tit de impresionante.

Dar. nu ne stă în intenție de a e- 
videnția aici pe unfli mai mult de
cît pe alții. Exemplele vin doar să 
susțină că nu în natura excepțio
nală a anului 1970 a stat răspunsul 
atît de masiv, exemplar prin en
tuziasmul dăruirii, dovedit.de sute 
de mii dintre tinerii noștri in a-

firesc, 
frun- 
egală 
de la

tierul Tătărași locuiesc foarte mulți 
salariați ai întreprinderilor industria
le, șe impune ca pe această arteră să 
introducem o linie de tramvai, sin
gură in stare — prin capacitatea ei — 
să satisfacă integral nevoile trans
portului în comun din această parte 
a orașului. între firele de carosabil 
ale autostrăzii noi din Tătărași am și 
lăsat spațiul necesar pentru linia de 
tramvai. în perspectivă, aceasta va 
traversa un pasaj, prevăzut a fi con
struit peste depresiunea- Tătărași- 
Tîrgul Cucului. Este vorba de cea 
mai ' importantă arteră de circulație, 
care se impune realizată de urgență. 
Am dori să găsim înțelegerea ne
cesară la organele noastre superioare, 
îndeosebi la C.S.P., pentru a cuprinde 
în plan fondurile bănești și mai cu 
seamă materialele trebuincioase.

Modernizarea in
trărilor în oraș o 
continuăm în pre
zent pe impor
tante porțiuni ale 
arterelor princi
pale ce traversea
ză orașul : Calea 
23 August și stra
da Socola. Aceste 
artere au fost 
lărgite la lî me
tri, îneît circu
lația să se poată 
desfășura pe 4 
benzi. Aceste 
două trasee sint 
acum încadrate
de spații verzi, 
peluze florale, ar
bori ornamentali 
și de trotuare late 
de cîte cinci me
tri. Seara, ele sînt 
inundate de lu
mina becurilor 
fluorescente. Ar
terele respective 
au și devenit 
locuri preferate 
de promenadă ale 
ieșenilor, 
niem că la 
dernizarea 
tor străzi un/ a- 
port deoscbit *’-au 
adus colecf&ele 
întreprinderilor^ și 
care antrenați de

Subli- 
mo- 

aces-

de exemplu se cheltuiau anual peste 
500 000 lei. în ciud^ cîrpelilor scumpe 
strada avea- mereu porțiuni deterio
rate pe care circulația se desfășura 
greu. într-o situație asemănătoare 

. se aflau străzile Moara de Foc, Bu
cium, Țuțora și altele. Pe bună 
dreptate cetățeni ne criticau că fa
cem ca meșterul drege-strică, risi
pind fondurile bănești.

Analizînd pe larg această situație, 
consiliul popular municipal a ajuns 
la concluzia că la nivelul de dez
voltare la care a ajuns lașul se im
pune ca și rețeaua stradală — și în 
general sistemul edilitar gospodăresc 
— să intre în procesul de moderni
zare.

De cițiva ani s-a trecut la recon
strucția arterelor principale, a in
trărilor în oraș, a străzilor pe care 
sînt situate întreprinderile ce re
prezintă priorități economice și 
care determină o circulație intensă, 
s-au fixat cele mai adecvate trasee 
pentru tramvaie și autobuze etc. 
Realizînd obiectivele propuse, am ur
mărit să rezolvăm definitiv și pro
blema rețelelor de canalizare, de apă 
și energie electrică. Au fost con
struite două aducțiuni de la Prut, 
care în prezent contribuie la satis
facerea necesităților de apă ale in
dustriei, 
surselor' 
acum in 
gistrală 
lega 
Iași.

Eforturile depuse pentru moder
nizarea gospodărească și edilitară a 
lașului au început să-și arate roa
dele. Strada Palat, mai sus aminti
tă, modernizată in 1967, n-a mai 
necesitat de atunci cheltuirea a cite 
unei jumătăți de milion anual pen
tru întreținere. Aproape că s-au și 
amortizat fondurile cheltuite pentru 
modernizarea ei. în același fel s-a 
procedat și cu străzile Vasile Lupu, 
Dimitrov, Cuza Vodă, Arcului și 30 
Decembrie. Dacă socotim că pentru 
întreținerea fiecăreia dm aceste 
străzi trebuiau cheltuite între 
400 000—500 000 lei anual, economiile, 
realizate pot fi apreciate la multe 
milioane. De asemenea, au fost pa
vate strada Moara de Foc, care ani 
de zile, îndeosebi în perioada ploi
lor, devenea impracticabilă, precum 
și o bună parte din strada Păcurari, 
ca și alte străzi, asigurîndu-se o 
adevărată centură de circulație pen
tru traficul în tranzit, cu importante 
ramificații spre centru, spre zona 
industrială și ieșirile din oraș.

Zona industrială a fost legată prin 
strada și podul Metalurgiei de peste 
Bahlui cu noua autostradă din car
tierul Tătărași. Dar intrucît in car

Pentru a completa debitul 
de apă potabilă. se află 

construcție o conductă ma
de 105 kilometri, care va 

izvoarele de la Timișești de

cetățenii lașului, 
deputați au participat în timpul lor 
liber la lucrările ce trebuiau efec
tuate.

Desigur, nu putem trece cu vede
rea nici < lipsurile care mai grevează 
activitatea gospodăresc-edilitară. Pre
ocupați de realizarea arterelor prin
cipale, noi am scăpat din vedere ne
cesitatea de a continua în același 
ritm modernizarea traseelor turis
tice către Cetățuia și Galata. întreți
nerea curentă a 
intens circulate, _____ _______
Bahlui, Republicii, Țuțora, Moara de 
Vînt și mai cu seamă trama stradală 
din cartierele mărginașe a fost lăsată 
pe planul al doilea. încă din acest an 
vom trece la modernizarea altor 
străzi importante ca Elena Doamna 
și Tudor Vladimirescu, Sărăriei, Ște
fan cel Mare, A. Panu etc. Bineînțe
les va trebui să continuăm efortul de 
a asigura și o bună întreținere a ce
lorlalte străzi, pînă le va veni rin- 
dul la modernizarea definitivă.

întîmpinăm greutăți în cartierele 
noi de locuințe, unde ca urmare a 
îndesirilor ce au avut loc, rețeaua 
stradală nu mai corespunde. Pentru 
evitarea unor astfel de situații, pe 
viitor se impune, după părerea noas
tră legiferarea obligației proiectan- 
ților de a prevedea in noile cartiere 
de locuințe un sistem stradal caro
sabil, cu trotuare și nu doar cu sim
ple alei pietonale. în prezent, nevoia 
împinge pe cetățeni să folosească 
aceste alei ca porțiune carosabilă și 
ele se deteriorează foarte repede. 
Repararea și întreținerea lor în for
ma concepută inițial costă mult, cer 
un volum de muncă mare și utilaje 
de specialitate, de care ducem mare 
lipsă.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără să amintim de dotarea necores
punzătoare cu utilaje de specialitate 
și mijloace de transport a întreprin
derii de gospodărie municipală. A- 
ceasta ne creează alte dificultăți în 
legătură cu întreținerea și moderni
zarea edilitar-gospodărească a orașu
lui. Dispunem, de pildă, în prezent 
de o foarte mică repartiție de ben
zină pentru mijloacele de transport, 
și astfel, în unele perioade, nici gu- 
noierele nu pot fi menținute în cir
culație corespunzător nevoilor salu
brității orașului.

Consider că gospodăria comunală a 
unui oraș în plină dezvoltare și mo
dernizare este un indicator al 
vieții economice și social-cultuna- 
le, căruia trebuie să-i acordăm toată 
atenția. Gospodăriei comunale de 
mult nu i se mai potrivește rolul de 
j,cenușăreasă" în care a fost ținută. 
Buna funcționare a tuturor sectoare
lor ei se răsfrînge asupra ambianței 
civilizate și a confortului citadin, a- 
supra întregii vieți a orașului.

unor străzi mai 
cum ar fi Plaiul

Tineri maramureșeni pe șan

tierele muncii patriotice

A apărut revista

„Probleme 
economice"

Foto : O. Plecan nr. 8/1970

ceastă vacanță, ci într-o calitate 
fundamentală a acestei tinereți, în
tr-o permanență a conștiinței că ea 
e floarea cea mai frumoasă a pă- 
mîntului românesc, nădejdea unei 
patrii și a unui popor, și că ea se 
dovedește pe măsura grijii cu care, 
de 26 de ani, este crescută de par
tid. Și deși poate părea cam tîrziu 
s-o fac, n-am să omit un amă
nunt : atunci, la începutul vacanței, 
mulți erau convinși că toată vara 
era necesar s-o consacre muncii. 
N-a fost așa, unii au trebuit să fie 
convinși că e suficient să ajute o 
perioadă, dar faptul e fapt : dacă 
ar fi fost neaesar, la cîteva sute 
de mii de tineri se putea apela 
imediat, pentru un efort total. Ceea 
ce, așa cum aprecia un ziarist 
străin care i-a cunoscut pe tinerii 
români, este „un uriaș rezultat".

Vorbim, deci, de o generație pro
dus al unui proces de clădire, mi
gălos și tenace, așa cum pot desfă
șura comuniștii, proces deloc ajuns 
intr-un stadiu final, dar ale cărui 
rezultate fac mîndria noastră : din 
timpul lor de odihnă, ei s-au gră
bit să dea mai întîi țării o parte, s-o 
consacre efortului constructiv al în
tregii națiuni socialiste, marelui e- 
fort datorită căruia ei înșiși trăiesc 
așa cum știm în școli și facultăți, 
iar această înțelegere e un fapt de 
adîncime. Am’ clădit bine !

România socialistă pe scara 
de valori a economiei mondiale 
de dr. GH. GĂINUȘE. Consi
derații cu privire la modelarea 
prețurilor de C. IONETE, Efi
ciența economică a licențelor în 
promovarea progresului tehnic 
de B. V. TOPALA și T. ME- 
LINTE, Perfecționarea sistemu
lui de credite de acad. VASILE 
MALINSCHI, Adincirea specia
lizării in construcția de mașini, 
de dr. VASILE M. POPESCU, 
Un sistem nou de gestiune a 
producției : cost-oră-producție de 
dr. CONSTANTIN PINTILIE, 
Extinderea relațiilor economice 
ale României cu țările Africii 
de GHEORGHE MARCU și dr. 
TRAIAN SILEA. Reînnoirea 
permanentă a gamei produselor 
— un criteriu al dinamismului 
intreprinderii moderne de dr. 
M. C. DEMETRESCU.

Sînt publicate de asemenea, 
dezbaterile științifice privind : 
Munca socială creatoare de 
venit național (încheierea dez
baterii) ; Probleme ale utili
zării forței de muncă în in
dustrie : Centralele industriale. 
Atribuții, competențe, responsa
bilități (continuare) ; Echitate și 
cointeresare. Noul sistem de sa
larizare (continuare). Totodată, 
este inserată ancheta Valorifi
carea creației tehnico-științifice 
românești — imperativ, al pro
gresului economic și social.

Revista mai cuprinde rubri
cile : Consultații, Răspunsuri Ia 
intrebăriie cititorilor, însemnări 
și note bibliografice.
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pagina economică
în cadrul discuției inițiate de 

„Scînteia" s-a arătat, între altele, 
că ritmul relativ lent in care se a- 
dîncește specializarea și se extinde 
cooperarea interuzinală în industria 
construcțiilor de mașini se explică 
uneori prin aceea că efectele adin- 
cirii specializării producției se re
flectă deformat în unii dintre indi
catorii sintetici de plan, cum ar fi 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă și cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă, că prețuri
le practicate în cazul semifabricate
lor. pieselor și subansamblelor reali
zate prin colaborare și cooperare in
teruzinală nu sint întotdeauna de na
tură să stimuleze accelerarea acestor 
procese specifice producției moderne. 
La aceste aspecte — cu implicații e- 
conomice extrem de complexe — aș 
dori să mă refer în rîndurile de față.

După cum este cunoscut, în ca
zul cooperării interuzinale, semi
fabricatele, piesele sau subansam
blele executate de către diferite 
uzine specializate pentru o uzină 
care coordonează fabricația unui pro
dus complex au un dublu caracter : 
pentru întreprinderile furnizoare ele 
sînt producție marfă ; in același 
timp, pentru unitatea beneficiară — 
ele sînt materiale care urmează să 
fie încorporate în respectivul pro
dus. Cu alte cuvinte, trecînd de la 
furnizor la beneficiar, orice piesă 
sau subansamblu devine — din punct 
de vedere economic — un element 

. al cheltuielilor de producție. Benefi
ciul unităților I furnizoare se „trans
formă", așadar, în mod automat, 
într-o cheltuială atît la nivel de în
treprindere beneficiară, cit și la ni
vel de ramură. Din cauza unor vicii 
«e formă se ajunge, cu alte cuvinte, 
uâ „înghețarea" artificială a unor 
'cheltuieli pe produs și pe total pro
ducție, la frînarea creșterii rentabi
lității în uzinele beneficiare. In a- 
cest sens, aș vrea să arăt că, în 
prezent, din totalul cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă, aproxima
tiv 35 la sută reprezintă, în indus
tria construcțiilor de mașini, semi
fabricatele, piesele și subansamblele 
realizate prin cooperare. In 1975, la 
același nivel al cooperării interuzi
nale, ponderea acestei categorii 
cheltuieli urmează să crească, 
urmare a reducerii cheltuielilor 
celelalte elemente ale prețului

tive a sporit de 7 ori nu se oglin- ' 
dește, însă; în nici un fel în scrip
tele uzinei^bucureștene. Pe ea, suc
cesele uzinei reșițene o bucură, fi
rește. ca pe oricine, dar n-o avan
tajează în mod direct în nici un fel! 
Similar stau lucrurile 
transmisiei hidraulice 
tată pentru aceeași 
bucureșteană de uzina

și în cazul 
TH 2, execu- 
întreprindere 
„£hdromeca-

se micșorează. Potrivit legislației în 
vigoare, însă, prețul de vînzare, pe 
care beneficiarul îl plătește furni
zorului, rămîne constant. (N. B. : 
Pentru a nu deregla niște corelații 
între anumiți indicatori economici 
stabiliți pentru o anumită perioadă 
de timp). Ca atare, beneficiile supli
mentare mai mult sau mai puțin 
consistente care se creează prin ase-

DEZBÂTiND PROBLEMA: „SPECIALIZAREA Șl COOPERAREA - 
lNTR-0 RELAȚIE ECHILIBRATĂ, JUDICIOASĂ!"

COOPERAREA
I

INTERUZINALĂ
în oglinda

indicatorilor
de eficiență

de 
ca 
la 

__ de 
cost, la 42 la sută. Intrucît, în plus, 
și gradul de dispersie pe întreprin
deri al cooperării este foarte ridi
cat. aceasta creează mari greutăți 
în aprecierea exactă a eforturilor 
proprii ale Siferitelor uzine și sec
toare.

Să ne referim, însă, la un caz 
concret și anume, la motorul Diesel 
tip L.D.A. 28 b. fabricat de- Uzinele 
de construcții de mașini din Reșița 
pentru locomotiva Diesel hidraulică 
de 1250 CP produsă de uzina 
August" din Capitală. Inițial, 
1968, acest motor se realiza 
rentabilitate de 4,3 la sută, 
timp, prin reducerea continuă 
țului de cost, s-a ajuns ca — 
șița și numai Ia Reșița — rentabi
litatea acestuia să fie de 27,3 la 
sută. Faptul că rentabilitatea agrega
tului principal al amintitei locomo-
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a pre
ia Re-
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Gheorghe NESTORESCU
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nica" din Brașov, ca, de altfel, în 
cazul multor altor piese și suban
samble realizate în comun de către 
mai multe unități. De aici, din a- 
ceastă dualitate firească și din a- 
ceastă „metamorfoză" provin, după 
părerea mea, o serie de 
uneori destul de greu de 
Și iată de ce.

De regulă, cînd execuția 
componente a unui produs complex 
care se produce de mai multă vre
me este încredințată unei întreprin
deri specializate, care o execută în 
condiții de productivitate superioare, 
prețul de cost al respectivei părți

dificultăți 
soluționat.

unei părți

560

menea transferuri (care reprezintă, 
de fapt, lărgirea cooperării interuzi- 
nale), apar exclusiv la furnizor, ele 
neavantajîndu-1 în nici un fel pe 
beneficiar. La beneficiar, din cauza 
procedurii descrise mai sus, cheltuie
lile materiale nu scad, practic, atunci 
cînd se apelează la cooperarea cu 
alte uzine. Așa se explică interesul 
scăzut și chiar reținerea pe care o 
manifestă conducerile unor între
prinderi față de restrîngerea gradu
lui de integrare a fabricației și, le
gat de aceasta, față de 
cooperării mteruzinale.

Este adevărat, potrivit 
țărilor în vigoare, inițial 
vînzare, stabilit prin 
oricărui produs realizat în construc
ția de mașini în cadrul relațiilor de 
cooperare interuzinală înglobează un 
beneficiu care să asigure o rentabi
litate în jur de 6 la sută, 
măgură s-a luat, desigur, 
pentru a nu se ajunge la majorări 
exagerate ale prețului de cost ai 
produsului final. In felul acesta, insă, 
întreprinderile furnizoare sînt deza
vantajate, dat fiind faptul că, în ge
neral — in construcția de mașini, cel 
puțin — media rentabilității este de 
circa 35 la sută. Pe de altă parte, 
nici uzinele beneficiare nu sînt a- 
vantajate, după cum am mai ară
tat, de actualul imobilism al prețu
rilor practicate în relațiile de coo
perare. căci, deși au sarcini anuale 
de reducere a prețului de cost tot 
mai mari, asupra cheltuielilor re
prezentate de aceste semifabricate, 
piese și subansamble, nu pot acționa 
in nici un fel. De aceea, pentru a 
realiza rentabilitatea medie planifi
cată, multe uzine sînt constrînse fie 
să opereze reduceri disproporționat 
de mari la produsele pe care le pro
duc în exclusivitate sau la alte ele
mente de cheltuieli, fie... să renunțe 
la avantajele cooperării cu uzine

extinderea

reglemen- 
prețul de 

corelare, al

Această 
tocmai

specializate. Ceea ce, desigur, est« 
un non-sens tehnic și economic.

Din cele de mai sus nu trebuie să 
se tragă nicidecum concluzia că pe 
măsura micșorării prețului de cost și 
a creșterii firești a rentabilității in 
uzinele furnizoare ar-fi bine să se 
micșoreze corespunzător și prețul de 
vinzare al subproduselor realizate 
pe bază de contracte de cooperare. 
O asemenea măsură ar fi însoțită, 
în mod inevitabil, de necesitatea im
perioasă a continuei diminuări a u- 
nor indicatori șl sarcini de plan. 
Dar, dacă așa stau lucrurile, dacă ex
tinderea cooperării interuzinale duce 
— aparent cel puțin — la încetini
rea creșterii rentabilității unor pro
duse complexe, de ce nu se admite 
nici ideea completei integrări a fa
bricării acestora, a renunțării treptate 
la sistemul cooperării 7 Trebuie spus, 
că în actualul stadiu de dezvoltare 
a industriei — inclusiv și îndeosebi 
a celei constructoare de mașini — 
acest lucru nu este posibil. O singură 
uzină nu poate executa în condiții 
de competitivitate toate reperele și 
subansamblele produselor pe care le 
are în profilul de fabricație. Nu tre
buie uitat că mașinile, utilajele și 
instalațiile moderne sînt din ce In 
ce mai complexe, alcătuite din mii, 
zeci și sute de mii de repere a căror 
execuție înseamnă cam de zece ori 
mai multe operații de prelucrare. In 
ipoteza — cu totul teoretică — că 
specializarea și cooperarea interuzi
nală ar ceda locul oompletei inte
grări s-ar ajunge, în mod inevitabil, 
la o producție neeconomică, neren
tabilă. Iată, de altfel, de ce pe plan 
mondial, inclusiv în țările puternic 
industrializate, se manifestă tot mai 
pregnant tendința de adîncire a spe
cializării, de lărgire a cooperării in
teruzinale și chiar a celei interna
ționale.

Pînă la adoptarea unor noi indi
catori economici, soluția problemei 
constă, după părerea mai multor 
specialiști din construcția de mașini, 
în introducerea obligativității de a 
planifica reducerea prețurilor de cost 
ale produselor complexe, în funcție 
de ponderea cooperării interuzinale. 
în acest fel s-ar elimina — cei pu
țin parțial — contradicția 
dința tehnicii actuale de 
ponderea cooperărilor în 
și cea de a o restrînge de i 
„sporirii" eficienței economice, 
tetizată în indicatorul „cheltuieli 
maxime la 1 000 lei producția marfă 
în prețuri cu ridicata". Nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că în pro
cesul de integrare, avantajos la în
ceput. pot apărea cu timpul multe 
implicații cu efecte economice ne
favorabile.

In concluzie, consider că ar fi 
bine să se examineze cit se poate 
de temeinic dacă n-ar fi util ca sis
temul actual al prețurilor să fie com
pletat cu „prețuri departamentale de 
decontare" pentru produsele execu
tate în cooperare de uzinele furni
zoare, care să le asigure acestor u- 
zine o rentabilitate de cel mult 10 
la sută și să fie revizuite, periodic, 
în vederea corelării lor cu sarcinile 
de. reducere a prețului de cost în 
unitățile beneficiarei Potrivit unor o- 
pinii, o dată cu întocmirea de studii 
tehnico-economice pentru uzine, fa
brici sau secții 
proiectanții să 
mai judicioase 
ducției marfă 
se realiza și 
al acesteia. Cred că este ne
cesar, totodată, ca institutele de 
proiectări și furnizorii de utilaje să 
determine de la început și prețurile 
de vînzare ale noilor produse, în 
așa fel ca prin aceasta să se asigure 
din capul locului competitivitatea și 
eficiența fabricației. Mă gîndesc că 
aceste prețuri ar trebui să fie consi
derate maximale, neputînd fi depă- ■ 
șite nici chiar în primele zile de la 
începerea fabricației. In sfîrșit, 
stabilirea sarcinilor de plan și 
special a cheltuielilor la 1000 
producție marfă, cred că ar fi bine 
șă se ia în considerare, cu toată a- 
tenția. ponderea semifabricatelor, 
pieseldr și a subansamblelor care se 
realizează prin cooperare. Oricum, 
este nevoie să fie aduse asemenea 
corective în metodologia de calcul a 
acestui indicator, îneît să nu fie cu 
nimic deformate efectele pozitive 
ale adîncirii specializării și coope
rării în producție.
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valul 1950—1969 a făcut ca România 
să capete fizionomia care i-o știm azi 
și care, în termenii sintetici ai sta
tisticii, se exprimă prin constatarea 
că peste 57 la sută din venitul nostru 
național provine din industrie, față 
de 31 la sută în 1938 și în jur de 40 
la sută în anii primului cincinal 
1951—1955.

De altfel, dezvoltarea țării în aceste 
două decenii este caracterizată cali
tativ și de faptul că in cadrul indus
triei, care și-a înzecit volumul pro
ducției in douăzeci de ani, creș
terile cele ' 
lizate în ramurile conducătoare, de
terminante pentru progresul întregii 
economii : producția construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor a 
crescut de 23 ori, producția de ener
gie electrică și termică de 21 ori, pro
ducția industriei chimice de 43 ori ! 
Actualmente, producția construcțiilor 
de mașini și prelucrării metalelor re

mai mari au fost rea-

prezintă un sfert din valoarea între
gii producții industriale a țării, con
stituind baza dezvoltării rapide în 
continuare u întregii economii; indus
tria constructoare de mașini pune Ta 
dispoziția economiei naționale aproa
pe 70 la sută din echipamentul de 
mașini și utilaje necesar investițiilor, 
precum și peste o cincime din valoa
rea exportului țării.

Accentul pus de partid pe politica 
de electrificare a țării, pe creșterea 
producției de energie electrică in
tr-un ritm mai ridicat decît an
samblul industriei, investițiile deo
sebit de importante în construcția 
de centrale termo și hidroelectrice, în 
linii de transport, precum și în crea- 

îe 
___  __ în 

cei 20 de ani de economie planifi
cată. puterea instalată a grupurilor 
electrogene ,a crescut de 8.7 ori, 
iar producția de energie elec
trică de 15 ori, ceea ce denotă și 
faptul că puterea instalată este mult 
mai bine folosită. Creșterea de 15

cea de noi mine de cărbune, foraj 
de gaze etc. și-au dat roadele. Ii

FORȚELE DE
ori a producției de energie electrică 
a fost unul din factorii care au con
tribuit la modernizarea industriei 
noastre, al cărei consum de energie 
electrică- a crescut în perioada 1950— 
1969 de 13 ori. Este de altfel de sem
nalat că în ultimii ani se și exportă 
circa 8 la sută din producția de ener
gie electrică.

Spectaculoasă a fost dezvoltarea in
dustriei chimice, care a realizat, în 
acest interval, cel mai înalt ritm de 
dezvoltare, îmbogățind substanțial 
nomenclatorul produselor românești 
cu îngrășăminte și antidăunători pen
tru agricultură, materiale plastice, fi
bre sintetice, coloranți, cauciuc, de- 
tergenți etc.

Atenția deosebită de care s-au 
bucurat aceste ramuri industriale se 
justifică prin aceea că de ele depind, 
în ultimă instanță, creșterea și perfec
ționarea producției în ansamblul e- 
eonomiei. sporirea producției de bu
nuri de consum. Intr-un anumit sens, 
măsura în care se dezvoltă producția 
bunurilor de consum reprezintă un 
criteriu de apreciere a justeței orien
tărilor privind expansiunea ramuri
lor industriale grele. Cifrele atestă că 
există suficiente temeiuri să apre
ciem că orientarea în dezvoltarea 
noastră industrială este cea dorită : 
în perioada 1950—1969, producția bu- 
nurilpr de consum (textile, eonfecții- 
pielărie, încălțăminte, alimentară) a 
sporit de 5—6 ori, creșterea valorică 
mergînd paralel cu o foarte mare di
versificare a sortimentelor.

Situația agriculturii se definește 
cel mai lapidar prin constatarea fap
tului că în ultimii ani producția glo
bală agricolă s-a stabilizat — cu osci
lațiile inerente unei ramuri atît de 
dependente de fluctuațiile climatice 
— în jurul indicelui de 220 (produc
ția globală 'agricolă a anului 1950 
fiind socotită 100). Multe alte date 
concură la impresia, ne dau certitu
dinea că acumulările cantitative și 
calitative realizate în agricultură 
creează în fapt condițiile importan
telor creșteri prevăzute prin planul 
anilor 1971—1975.

Șchimbarea din acești ani a struc-

PRODUCȚIE
furii economiei s-a oglindit, cum 
firesc, și in volumul și structura 
merțului exterior. In 1969 volumul 
merțului nostru exterior a fost de pes
te 7 ori mai mare decit in 1950. Deo
sebit de relevantă ne apare schimba
rea intervenită în structura exportu
lui : de unde in 1950 produsele indus
triale — mașini și utilaje pentru pro
ducție, produse chimice, îngrășăminte, 
cauciuc, materiale de construcții și 
mărfuri industriale de larg consum — 
însumau doar 11,6 la sută din export, 
in 1969 ponderea lor atinsese 47,2 
la sută’. Este un fapt de netăgăduit 
că comerțul nostru exterior se o- 
rientează tot mai mult spre exporta
rea de produse care încorporează cit 
mai multă muncă calificată. A fost 
posibilă aceasta esențială mutație in 
comerțul exterior 
transformărilor de 
care au avut loc în _______  __
riească în ultimii 20 de ani, în gene
ral, și după 1965, in special. O dată 
cu creșterea producției industriale, a 
avut loc un proces intens de diversi
ficare a ramurilor și subramurilor 
industriale, de lărgire a varietății 
produselor fabricate, de sporire a gra
dului de complexitate tehnică al a- 
cestora, lucru de care te poți con
vinge fie ’ ’ 
voluția în 
tfu care 
sau chiar și mai tîrziu nu-ți pi 
oferi nici o informație, intrucît 
atunci aceste bunuri încă nu se pro
duceau la noi.

Evident că marea schimbare la fa
ță a țării este efectul politicii con
secvente de Industrializare promova
te de partid, care și-a găsit expresia 
intr-un mare și susținut efort de în
zestrare industrială a țării, în politica 
de investiții înfăptuită în acești 20 
de ani de economie planificată. Par
tidul a făcut din activitatea de inves
tiții pirghia esențială de realizare a 
politicii sale economice de dezvolta
re a diferitelor ramuri ale economiei 
și a județelor țării, de valorificare 
tot mai inaltă a bogatelor resurse na
turale proprii, de introducere consec
ventă a progresului tehnic. Iată cifre

chiar și numai privind e- 
timp a unor produse, pen- 
rubricile anilor 1938, 1950 
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coloranți, iar uzina din Codlea 
fată multor cerințe. Astăzi, pa-
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LA UZINA „COLOROM" DIN CODLEA

CULORI OPTIMISTE

PE PALETA PRODUCȚIEI
Biografia uzinei „Colorom“-Codlea- începe de pe 

vremea cînd era un atelier rudimentar și i se spunea 
„moara de coloranți de la poalele Măgurei Codlei". 
In perioada antebelică intreaga ei activitate se reducea 
la tipizarea, ambalarea și desfacerea coloranților im
portați sub formă concentrată. Singurul colorant pro
dus aici începînd de prin 1938 a fost negrul de sulf, dar 
și acela se fabrica pe baza materiilor prime importate.

Drumul parcurs de uzina „Colorom" în cei 26 de ani 
care au trecut de la eliberarea patriei este un drum 
viguros, ascendent, caracterizat prin ritmuri Înalte și 
susținute de creștere cantitativă și calitativă a pro
ducției. Pe măsura dezvoltării economiei socialiste și a 
creării unor noi ramuri de producție, au crescut și 
necesitățile interne de 
a fost chemată să facă 
leta uzinei numără nu 
mai puțin de 350 de 
coloranți, la care se a- 
daugă alte 50 produse 
auxiliare, destinate di
feritelor industrii și,
în primul rînd, indus
triei farmaceutice și industriei'de cauciuc. O mare dez
voltare a cunoscut uzina „Coloram" în actualul cincinal. 
Față de 1965, volumul producției globale și marfă crește 
în acest an cu peste 80 la sută, iar beneficiul a sporit de 
peste 4 ori. In același timp, sînt de-a dreptul specta
culoase realizările înregistrate în asimilarea noilor pro
duse, într-o gamă variată, destinate celor mai diverse 
sectoare ale economiei naționale. Din cele 79 produse 
intermediare, 40 au fost create și asimilate în actualul 
cincinal. Dezvoltarea fabricației lor a permis să fie 
asimilate .în fabricație, în cursul cincinalului, circa 90 
de coloranți, din care 50 pe baza cercetărilor proprii, 
iar restul pe baza cercetărilor institutelor de speciali
tate — ICECHIM și I.C.C.F.

— Obiectul esențial pe care l-am urmărit în această 
perioadă — ne-a declarat Dumitru Dobrescu, inginer- 
șef al uzinei — a fost acela că la crearea unui nou 
produs să pornim întotdeauna de la necesitățile cele 
mai stringente ale economiei naționale, a înlocuirii 
unor produse ce se importau. Numai prin asimilarea 
și producerea in uzina noastră a coloranților de dis
persie, complecși pigmenți și antrachinonici statul nos
tru va realiza la nivelul anului 1971 economii în va
loare dș 23 milioane lei valută.

Rezultatele de seamă obținute de colectivul între
prinderii în actualul cincinal, pe linia lărgirii și diver
sificării producției și a sporirii eficienței economice.se 
datoresc, pe de o parte, importantelor fonduri de in
vestiții alocate de stat uzinei, iar pe de altă parte, efor
turilor susținute depuse de colectivul uzinei pentru fo-
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losirea rit mai bună a potențialului tehnic și uman, 
pentru punerea in valoare a rezervelor interne.

Importantele lucrări de investiții care s-au execu
tat în ultimii ani se ridică la citeva sute de milioane 
lei. Ele au stimulat într-o măsură și mai mare activi
tatea creatoare a chimiștilor din Codlea, pentru rea
lizarea de noi produse de strictă necesitate pentru eco
nomia națională ori solicitate la export. In ultimii 
3—4 ani eforturile chimiștilor din Codlea s-au îndrep
tat în direcția reprofilării și perfecționării unor insta
lații și utilaje, a raționalizării fluxurilor tehnologice. 
Un exemplu : prin eliminarea unor locuri înguste și 
îmbunătățirea tehnologiei de fabricație, instalația de 
betanaftol și-a sporit capacitatea cu 1 200 tone beta- 
naftol pe an. In plus, betanaftolul obținut are o con
centrație de peste 99 la sută. Valoarea producției obți

nute suplimentar pe 
această cale se ridică 
la circa 20 milioane lei. 
Sporirea producției de 
betanaftol a creat con
diții ca o parte din 
cantitățile produse 

să fie livrate la export. Care este valoarea modificărilor 
aduse acestei instalații ? Mai puțin de 300 000 lei. Efi
ciența se desprinde de la sine. Desigur, exemplele ar 
putea continua. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că 
intre 1966 și 1969 colectivul uzinei a utilizat în acest 
scop credite de mică mecanizare in valoare de 4,5 mi
lioane lei. Pentru a avea o idee asupra eficienței cu 
care au fost utilizate aceste credite este suficient să a- 
rătăm că numai beneficiul suplimentar obținut pe a- 
ceastă cale se ridică la 4,2 milioane lei anual.

Un ritm accelerat de dezvoltare va cunoaște uzina 
„Colorom" și în următorul plan cincinal. Din datele 
puse la dispoziție de tovarășul Ștefan Vlad, șeful ser
viciului plan, reiese că in 1975 volumul producției 
globale și marfă va fi cu 130 la sută superior anului 
1970. Productivitatea muncii va înregistra și ea o creș
tere de 65,3 la sută, iar exportul va spori în această 
perioadă cu 73 la sută. Paleta uzinei se va îmbogăți 
cu noi clase și grupe de coloranți, accentul urmînd 
să fie pus pe fabricarea de coloranți cianurici, cu rezis
tențe ridicate. Se va dezvolta, de asemenea, clasa 
coloranților antrachinonici, vor fi asimilați și lansați 
în fabricație noi coloranți pentru fibre poliesterice, 
pentru industria cauciucului și altele. Uzina „Colo
rom" va deveni, astfel, unul din cele mai mari com
plexe ale industriei noastre chimice. Cu alte cuvinte, 
viitorul se conturează aici în cele mai optimiste culori.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*
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In plină dezvoltare
elocvente : în 1950 s-au investit în 
sectorul socialist 5,7 miliarde lei, iar 
in 1969 circa 67,5 miliarde, adică de 
11,8 ori mai mult ; cu alte cilvinte, 
investițiile făcute în fiecare lună a 
anului trecut au fost aproape egale 
cu cele ale anului 1950. Cifrele aces
tea vorbesc despre cit s-a îmbogățit 
economia noastră, ca să poată acum 
„pune de o parte", pentru dezvoltarea 
țării, intr-o lună, cit acum douăzeci 
de ani intr-un an ; ele exprimă in 
mod concludent justețea politicii 
partidului de dezvoltare a acumulă
rilor — condiție hotărîtoare a întări
rii necontenite a bazei tehnico- 
materiale a societății noastre, a în
floririi multilaterale a patriei.

Cercetînd cifrele mai în amănunt 
descifrăm în ele și calea acestei îm
bogățiri. Intr-adevăr, în cei 20 de ani 
de dezvoltare planificată, 1950—1969, 
s-a investit in economie suma consi
derabilă de 576 miliarde lei. Aceasta 
constituie încă o dovadă a capacită
ții la care a ajuns economia noastră 
de a îndrepta fonduri tot mai mari 
pentru creșterea forțelor de produc
ție și ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Partea cea mai 
importantă a fondurilor de investiții 
a fost destinată in această perioadă 
industriei — circa 300 miliarde lei — 
și, în primul rind, ramurilor hotă- 
rîtoare pentru dinamismul economic 
și de primă însemnătate în angrena
jul industrializării socialiste. Aloca
rea a 87 la sută din fondurile de 
investiții destinate industriei pentru 
dezvoltarea producției mijloacelor de 
producție a fost unul din factorii de
terminant! ai ritmului inalt de dez
voltare a economiei în perioada 1950 
—1969. După industrie, principalii be
neficiari de investiții în această pe
rioadă au fost agricultura, cu 95 mi
liarde, transporturile cu 54 miliarde, 
gospodăria comunală și construcția 
de locuințe cu 51 miliarde — din a- 
ceastă din urmă sumă, 34 miliarde au 
fost destinate numai pentru construc
ția de locuințe.

Volumul important de investiții a- 
locat pentru dezvoltarea economiei 
naționale a creat numeroase noi

locuri de muncă. Astfel, în 1969 nu
mărul salariaților în ansamblul eco
nomiei a fost de aproape 5 milioane, 
față de 2,1 milioane în 1950 ; aceasta 
înseamnă că, de unde în 1950 la suta 
de locuitori reveneau 13 salariați, în 
1969 se ajunsese la aproape 25. Din 
paginile aceluiași anuar se poate des
prinde că, paralel cu creșterea volu
mului forței de muncă, de-a lungul 
anilor construcției socialiste, in fieca
re ramură a economiei salariații au 
muncit mai cu spor, ceea ce a făcut 
ca productivitatea lor să crească vi
zibil an de an. Intr-adevăr, în ultimii 
douăzeci de ani, productivitatea mun
cii pe salariat a crescut considerabil 
— de 4,6 ori in industrie, de 3,2 ori 
în construcții, de 2,9 ori in transpor
tul feroviar, pentru a nu da decît 
citeva exemple mai importante. 
Creșterea aoeasta se datorește, după 
cum se știe, folosirii unor mașini și 
tehnici avansate, mai bunei organi
zări a producției și muncii și, bine
înțeles, ridicării calificării și conștiin
ței profesionale a tuturor celor an
grenați în toate formele de activitate. 
Cît de importantă este creșterea pro
ductivității muncii pentru progresul 
țării întregi reiese dintr-un cal
cul simplu : dacă am fi rămas 
la productivitatea anului 1950, pen
tru producția anului 1969 indus
tria noastră ar fi avut nevoie de pes
te 8 milioane salariați. Cu alte cuvin
te, nivelul producției noastre indus
triale de astăzi, nivelul nostru de 
trai de azi, n-ar fi putut fi atins nici
cum dacă productivitatea muncii n-ar 
fi crescut atît de substanțial ; 
este limpede că o populație de 20 
milioane, cît are țara noastră, nu poate 
furniza numai pentru industrie 8 mi
lioane de salariați, pe lingă alte mi
lioane de salariați necesari în cele
lalte ramuri ale economiei.

Tocmai această creștere continuă 
a productivității muncii a fost unul 
din factorii determinant ai evoluției 
ascendente a venitului național — e- 
voluție pe care am ilustrat-o cifric 
la începutul acestor rînduri — și ai 
creșterii, pe această bază, a nivelu

lui de trai al celor ce muncesc. 
Anuarul statistic 1970 consemnează 
că în perioada 1950—1969 salariul me
diu real — adică puterea de cumpă
rare a salariului mijlociu — a crescut 
de 2,5 ori,, de unde rezultă că în 
1969 populația salariată, în creștere, 
a putut obține din salarii de aproape 
6 ori mai multe bunuri și servicii 
decît în 1950. Este de relevat că, prin 
aplicarea în toate ramurile și sectoa
rele economiei a hotărîrii Comitetu
lui Central al P.C.R. și a guvernului 
privind majorarea salariilor și intro
ducerea experimentală a noului sis
tem de salarizare, oamenii muncii 
beneficiază în acest an de venituri 
suplimentare de peste 12 miliarde lei.

Nivelul de trai a crescut nu numai 
pe seama veniturilor directe, ci și a 
fondurilor sociale de consum, a chel
tuielilor făcute de la bugetul statului 
pentru dezvoltarea științei, culturii, 
învățămîntului, pentru ocrotirea să
nătății. Calculate pe locuitor, chel
tuielile din bugetul de-stat pentru ac
țiuni social-culturale au ajuns la 
1 693 lei în 1969. Este elocvent să 
transcriem din paginile ultimului 
anuar că anul trecut educația unui 
elev din învățămîntul de cultură ge
nerală a costat statul circa 1 300 lei, 
peste 4 500 lei s-a cheltuit pentru un 
copil de grădiniță, 6 500 pentru tînă- 
rul din învățămintul profesional și 
12 000 lei pentru studentul de azi și 
specialistul de înaltă calificare de 
mîine.

Prin natura lor, anuarele statistice 
vorbesc despre trecut. Lectura Anua
rului statistic 1970, apărut în prag 
de 23 August — pentru a cărui înaltă 
cinstire, sute și mii de colective de 
întreprinderi se străduiesc să rapor
teze rezultate cît mai bune în muncă 
— ne îndreaptă gîndul spre viitor ; 
datele anuarului consemnează etape
le unei dezvoltări economice avîn- 
tate desfășurate cu succes sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român. Tocmai această temelie 
trainică, de la an la an mai vigu
roasă, ne îndeamnă să privim cu op
timism spre viitorii ani, în care în
treaga noastră națiune socialistă va 
transpune in fapte obiectivele gran
diosului program adoptat de Con
gresul al X-lea al partidului — pro
gramul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

economice.se
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Se apropie ora deschide

rii noului an școlar ! Pe a- 
genda de lucru a forurilor 
de invățămint, a conduceri
lor de școli și cadrelor di
dactice, la ordinea zilei se 
află — în mod firesc — 
pregătirea tuturor celor ne
cesare bunei desfășurări a 
procesului instructiv-edu- 
cativ : manuale și progra
me. material didactic și re
chizite, ordine și curățenie 
în clase etc. Cîteva cifre 
sînt concludente pentru e- 
forturile deosebite și chel
tuielile materiale făcute de 
stat, pentru a asigura ele
vilor, și în apropiatul an 
școlar, condiții din cele mai 
bune de studiu. Astfel, 
pentru anul de invățămint 
1970—1971 se editează 871 
titluri de manuale, în eirea 
17,5 milioane exemplare. 
Dintre acestea, un număr 
însemnat sint manuale noi : 
100 de titluri pentru învă- 
țămîntul de cultură genera
lă (incluzînd cărțile desti
nate clasei a X-a a școlii 
generale, ce va funcționa 
pentru prima dată în 
acest an de invățămint), 
76 titluri — pentru școlile 
profesionale și tehnice și 
69 titluri — pentru liceele 
de specialitate. Au fost e- 
laborate 65 programe noi 
de invățămint. în anul 1970 
sînt alocate circa 50 mili
oane Iei pentru înzestrarea 
școlilor cu material didac
tic, contractîndu-se cu în
treprinderile de specialitate 
realizarea a 450 de sorti
mente : aparate de labora
tor, mulaje și preparate 
de biologie, diapozitive, 
diafilme, discuri, hărți și 
planșe etc. Sarcina cea 
mai urgentă, în această e- 
tapă premergătoare des
chiderii școlilor, este ca 
toate aceste instrumente de 
lucru., absolut necesare 
elevilor și cadrelor di
dactice în desfășurarea 
activității lor școlare, să 
ajungă la timp in unitățile 
de invățămint, din toate 
colțurile tării, incit să per
mită începerea normală a 
lecțiilor din prima oră de 
curs. Dar care este stadiul 
concret al pregătirilor' — 
din acest punct de vedere 
— pentru apropiata premie
ră școlară ?

După cum am fost infor
mați, pînă la 15 august, 
circa 90 la sută din necesa
rul de cărți se afla în de
pozitele locale, sau chiar 
în școli. Trecîndu-se la 
transmislbilitatea manua
lelor, ca și în alți ani. ele
vilor le vor fi distribuite 
toate cărțile în mod gra
tuit, dar unele numai în 
folosință pe un a.n școlar. 
Se primesc definitiv ma
nualele de clasa I, cărțile 
necesare în vederea pre
gătirii pentru admiterea 
în licee, școli profesionale 
și pentru examenul de ba
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calaureat, manualele de 
specialitate pentru școlile 
de muzică și arte plastice, 
cărțile care pentru anul 
școlar 1970—1971 s-au reedi
tat, revăzute sau nu. E- 
levii de la invățămîntul 
seral și fără frecvență, 
precum și elevii de la 
cursurile de zi care doresc 
își vor putea procura ma
nualele după care se stu
diază în clasele I—X ale 
școlii generale, precum si 
cărțile necesare în licee de 
cultură generală și licee 
pedagogice, contra cost, din 
librării.

înțeles că, asemenea întâr
zieri — chiar dacă vor fi 
recuperate pînă la deschi
derea cursurilor — sînt cos
tisitoare, însemnînd timp 
și bani pentru efectuarea 
unor transporturi repetate 
de la depozite la școli, în- 
greunînd munca de pregă
tire pentru lecții a profeso
rilor respectivi ș.a.m.d. De 
aceea, este necesar ca foru
rile de resort să ia opera
tiv măsuri ca pînă la în
ceperea anului de învăță- 
mint toate manualele, res
tante in prezent, să fie în 
Școli, la indemina elevilor.

matematică cu un număr 
mai mare de file, rigle de 
material plastic, echere ele. 
Dar nu pentru că asemenea 
obiecte n-ar exista în ma
gazii. Librăria nr. 4 din 
Km. Vîlcea. a solicitat (co
manda nr. 8 din 5 iulie a.c.) 
10 000 de caiete a 3 lei, 
2 000 de caiete — a 200 
file, dar nu a primit nimic. 
Librăria nr. 2 a comandat 
un lot de ghiozdane de di
ferite prețuri și 14 000 de 
caiete. A primit numai 
1 500 caiete. După cum 
ne-au declarat responsabi
lii de librării Petre Drăgu-

TOATE AMĂNUNTELE
AU IMPORTANTĂ 

pentru buna pregătire 
a noului an școlar

Dar, pe filiera dd difuza
re a manualelor se consta
tă și o seamă de întîrzieri 
nemotivate. Deși la 1 au
gust trebuia să înceapă re
partizarea și transportul la 
școli al manualelor, la 
C.L.D.C. Timiș aflăm că o 
serie de titluri sînt încă... 
lipsă la apel. Concret : pen
tru clasele I—VIII (cu lim
ba de predare română) din 
88 de titluri necesare au 
sosit pînă acum 71. iar pen
tru clasele IX—XII, din 82 
există 76. între acestea, 
gramatica pentru clasa a 
Il-a, manualele de cunoș
tințe despre natură și geo
grafie pentru clasa a IlI-a, 
limba engleză și limba rusă 
pentru clasele a Vl-a și a 
IX-a, unele manuale de 
limbi străine pentru licee 
etc. Absența unor manua
le, îndeosebi din cele des
tinate clasei a X-a a școlii 
generale — electrotehnică, 
igienă, matematică — ni se 
confirmă și la centrele de 
difuzare din județul Neamț. 
Unde sînt f aceste ma
nuale ? întirziate undeva 
pe filiera editură-tipografie- 
expediție ! Nu e greu de

Sunetul muzicii : PATRIA — 
12,45; 16,30; 20,15.

Mayerling (ambele serii) : LU- 
-------------- g; 12,30;-16; 19,45, 

9; 12,15; 16,30;
20,30. 

REPUBLI- 
16,15;

9;
• _
CEAFĂRUL — 9; 12,30;-16; 
BUCUREȘTI — 9; 12,15;
20.15, GRĂDINA DOINA —
• Dragoste și viteză
CA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21, la grădină — 20,15, 
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18;
20,30, MELODIA — 8,45; 11,15;
13,45; 16; 18,30; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20, GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU
O Pădurea spînzuratilor : MELO
DIA — 20,15.
• Agonie și extaz : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,45; 16,15.
• Dragostea lui Serafim Frolov : 
CAPITOL — 18,45; 20,30.
• Tiffany memorandum : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• întâlnire ia vechea moschee :

20.

Din păcate, la Inspecto
ratul școlar județean Vîlcea 
n-am putut să aflăm nici 
măcar situația aproximativă 
a stadiului difuzării cărților 
școlare ; nimeni n-a putut 
să ne prezinte o situație 
clară privind necesarul de 
cărți, numărul celor sosite 
în depozite sau modul cum 
au fost difuzate. De ce ? 
Pentru că toată această ac
tivitate importantă și des
tul de dificilă a fost lăsată 
pe seama unui... tovarăș 
pensionar, care ajută bene
vol. Ce părere are Consi
liul popular județean des
pre un asemenea mod de 
a-și îndeplini o îndatorire 
fundamentală inspectoratul 
școlar ?

Cum este și firesc, in 
preajma deschiderii anului 
de învățămînt, sînt necesa
re cantități mai mari de 
rechizite școlare. Deși uni
tățile comerciale de specia
litate cunosc prea bine că 
intră în „sezon de Vîrf“, 
după cum a rezultat din 
constatările noastre, unele 
librării și papetarii nu s-au 
aprovizionat încă cu ghioz
dane, caiete de dictando și

VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Jandarmul se însoară : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, BUCEGI — 10; 16;
18,15, la grădină — 20,15, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la 
grădină — 20,15, FLAMURA — 11; 
16; 18,15, 20,15.

cinema
• Cocosatul : CINEMATECA (sa
la Unron) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, 21.
• La patru pași de infinit
MINA — 9 — 15,30 " 
18,15; 20,45.
• Program pentru
— 10.
• Dreptul de a te

LU-
în continuare ;

copii : DOINA

naște: DOINA

șinoiu și Virgil Geamănu, 
C.L.D.C. Pitești, forul tute
lar al acestor librării, apro
vizionează preferențial u- 
nele unități din rețeaua sa. 
Nici I.C.R.M. Timișoara nu 
și-a onorat toate comep- 
zile (la diferite sortimente 
de caiete, vocabulare, e- 
chere și coperți din mate
rial plastic, compasuri etc.). 
Repetate sesizări ale cum
părătorilor relevă și cali
tatea nesatisfăcătoare a 
unor rechizite : compasurile 
„Junior" (produse de „Me
talurgica" — București) nu 
se deschid corect, la pixurile 
„Duplex" bicolor („Flamu
ra roșie" — Sibiu) șe blo
chează arcurile, gumele de 
șters („Dermatina" — Ti
mișoara) lasă urme, creioa
nele colorate („Flaro" — 
Sibiu) au minele slabe etc. 
Se impun, evident, din 
partea forurilor răspunză
toare o analiză și o evalua
re mai realistă și exigentă 
a producției de rechizite 
școlare.

Semnalam zilele trecute, 
în raidul întreprins ■ de zia
rul nostru pe șantiere, u- 
iiele deficiențe în îndeplini

— 11,30; 13,45; 18,15; 20.30, VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
• De 214 ori ; Previziuni și 
Jocuri ; Celula șl cromozomii ; 
Orizont științific nr. 7/1970 ; Pe 
c.mpul alb ; Nicolae Adam ; Co
pilul de la Modjokerto : TIM
PURI NOX — 9,30 — 20,30 în con
tinuare.
• Petrecerea : GRIV1ȚA — 10,30;
16. 18,15- 20,30, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15, la grădină — 20.

Îl Sub semnul lui Monte Cristo : 
NFRĂTIREA între popoare

— 15,30; 17,45; 20, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Intrusa: BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI 
— 20,30.
• Argoman superdiabolicul : DA
CIA — 8,45 — 20,30 in continuare. 
ARTA — 15,30; 18. la grădină
— 20,15.
• Castelul condamnaților : UNI
REA — 16; 18.
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rea planului de construcții 
școlare. Asemenea lipsuri 
se înregistrează și la lu
crările curente de reparații, 
amenajări și curățenie a 
unităților de învățămînt. 
Nu mai este cazul, fcredem, 
să insistăm asupra impor
tanței, pentru buna desfă
șurare a activității școlare, 
a Îndeplinirii la timp, 
pînă la data deschiderii 
cursurilor, a unor aseme
nea lucrări. In cele mai 
multe locuri, întîrzierile și 
tergiversările sint provo
cate de cauze mai mult 
subiective. în comunele 
Popești și Cemișoara, ju
dețul Vîlcea, de pildă, 
pregătirea școlilor pentru 
deschiderea cursurilor a 
fost tărăgănată deoarece 
consiliile populare locale și 
conducerile școlilor respec
tive n-au căzut de acord 
ce să execute mai intîi : 
instalația electrică sau 
curățenia ! De ce Inspecto
ratul școlar județean n-a 
pus mai repede capăt dile
mei ? La Slătioara (același 
județ), directorul școlii a 
ieșit la pensie și nimeni din 
colectivul didactic nu s-a 
gindit la curățenia localului 
în care urmează să lu
creze cu toții în noul an de 
învățămînt. într-un stadiu 
destul de precar se află și 
reparațiile capitale și a- 
menajările la liceele nr. 1 
și nr. 2 din Roman, la Li
ceul pedagogic din Piatra 
Neamț, ca și la Liceul de 
arte plastice, Școala gene
rală nr. 3 și Liceul nr. 3 
din Timișoara, la școlile 
generale din Clopodia și 
Ferendia — județul Timiș. 
Fie că se datoresc condu
cerilor școlilor, care n-au 
încheiat la timp contrac
tele pentru efectuarea lu
crărilor, fie constructorilor 
care nu-și onorează cu răs
pundere angajamentele, a- 
semenea întîrzieri și defi
ciențe se cer grabnic re
cuperate.

Există toate condițiile 
ca noul an școlar să încea
pă sub cele mai bune aus
picii, găsind școlile pe de
plin pregătite să-și pri
mească elevii, să le asigure 
cadrul optim de pregătire 
și educare. Pentru aceasta 
însă este nevoie de o mun
că asiduă, perseverentă și 
responsabilă din partea 
factorilor interesați pentru 
remedierea tuturor lipsu
rilor și lichidarea întâr
zierilor de natura celor 
semnalate în acest raid.

Florica DINULESCU 
si Petre DOBRESCU 
Cezar IOANA 
Ion PREDA 
corespondenții „Scînteii*

18,00

18,05

18,30

t
Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.

18,55 „Partid, pavăza mea". Cîn- 
tece patriotice interpretate de 
corul Uzinei mecanice din 
Buzău și corul Căminului 
cultural din comuna Vintilă- 
Vodă, județul Buzău.

„Apa trece... oamenii ră- 
mîn". Film realizat de redac
torii și operatorii Televiziu
nii în mai-iunie 1970. Filmul 
a fost prezentat în iunie 1970 
la Festivalul Internațional de 
Televiziune de la Praga, unde 
a obținut Marele Premiu 
„Praga de aur" și Premiul 
juriului internațional al pre
sei.

19,15 Anunțuri — publicitate.

20,00 Tele-cinemateca : „Visul u- 
nei nopți de vară". Premieră 
pe țară. în rolurile principa
le : Olivia de Havilland. 
James Cagney și Mickey 
Rooney.

„Universal-șotron" — enciclo
pedie pentru copii. Lite
ra „U“.

19,20 „1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.

reportaj de

teatre

22,15 Secvențe ’70 
Ion Sava.

21,55 Al VI-lea Festival național 
de folclor. Selecțiuni din 
spectacolul prezentat de An
samblul folcloric al județului 
Caraș-Severin.

22,45 Gala marilor interpret! ro
mâni. Magda Ianculescu.

23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

• Teatrul de Operetă (la Arenele 
Romane) : Suzana — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Sus 
pe acoperiș... în sac ; — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (la Grădina „Boema") : So- 
natul Lunii — 20.

19,30 Telejurnalul de seară.

Mesajul vibrant 
al graficii 
militante

Cele treizeci de lu
crări expuse la Casa 
Ziariștilor din Bucu
rești, din inițiativa 
Uniunii Ziariștilor și 
a Uniunii Artiști
lor Plastici, se află 
sub semnul unui mo
ment festiv, fiind des
tinate ca un gest oma
gial celei de a 26-a a- 
niversări a eliberării 
patriei. Este o expozi
ție care nu are nevoie 
de afiș pentru a se 
numi militantă, o ex
poziție al cărei con
ținut o probează pe 
deplin.

Desenele și gravurile 
cuprinse în expoziția 
ie grafică militantă do
vedesc că a fi artist 
militant astăzi înseam
nă a fi sensibil la mo
dificările esențiale ale 
conștiinței și pămîntu- 
lui românesc, a afir
ma, prin mijlocirea 
desenului și culorii, 
sensul epocii, spiri
tul ei.

E de înțeles astfel 
de ce multe lucrări de
vin elogiul unor locuri 
industriale de presti
giu- în acest caz ges
tul militant începe cu 
selecția temei, care e 
de interes public și ge
nerează un intens sen
timent de mîndrie ce
tățenească.

Eugen Popa (Șantier 
la Porțile de Fier), 
Mariana Petrascu 
fNoua rafinărie), lulia 
Hăiăucescu (In cariera 
Bîcaz Chei) și Fred 
Micoș (Industrializa
rea țării) ilustrează cu 
elocvență predilecția 
către peisajul indus
trial, multiplele valen
țe sugestive pe care 
transformările econo

mice ale țării le pot 
propune observației 
creatoare.

Calitatea artei în 
gravurile, acuarele
le sau desenele pre
zentate, înnoirile care 
apar în sfera unei 
noțiuni de prim- 
plan a plasticii actua
le fac dovadă că o se
lecție de'grafică mili
tantă acum, la peste 
un sfert de veac de la 
eliberare, poate atesta 
bogăția tematică și di
versitatea unor solu-

însemnări 
pe marginea 

expoziției 
de la 

Casa Ziariștilor 

ții de rezolvare plas
tică. Sînt sdluții con
cretizate în simboluri 
grafice din care trans
pare, ca un corolar, 
triumful rațiunii.

Un militantism vi
brant, declarat, stabi
lind un dialog gene
ros. elocvent cu privi
torul, se despri n de din 
cele trei gravuri ale 
Iui Nicolae Săftoiu 
(Hăul — Eclipsa — 
Hoarda) aparținînd ci
clului „împotriva dis
trugerii", cit și din lu
crarea ț,Contrarii", rea
lizată într-o tehnică 
combinată de Vasile 
Pintea.

Fred Micoș (Mișca
rea grevistă din 1920),

Balogh Angela (Noi te
melii), Adrian Podo- 
leanu (Aglomeratorul 
Hunedoara) aduc — 
prin intermediul lucră
rilor lor dedicate unor 
momente istorice sau 
sociale, de referință 
concretă la realități 
ale reconstrucției — 
noi argumente în spri
jinul forței de expre
sie a acestui gen de 
artă.

Aceleași căutări ale 
simbolului investit cu 
funcția precisă de a 
sugera realități speci
fic românești, de a 
stimula atitudini apar 
și în lucrările semnate 
de Silviu Băiaș (Feti
ță cu .porumbel), Paul 
ErdSs (Primăvara), 
Constantin Baciu (Sub 
steagul partidului). Ion 
State (Strigătul) și 
Corina Belu Anghe- 
luță (Călușarii).

Cităm în încheierea 
acestor însemnări cel* 
două excelente dese" 
ne colorate ale lui. 
Corneliu Baba. Elev 
datează din 1949 și 
în cadrul expoziției 
amplifică valoarea a- 
deziunii la momentul 
istoric omagiat acum. 
Este' vorba de studiul 
de portret al oțelaru- 
lui Popn Ludovic și 
de peisajul industrial 
realizat în roșu și brim 
patetic.

Prin semnificațiile 
sale, prin sugestiile 
multiple pe care le o- 
feră privitorului, ex
poziția de la Casa Zia
riștilor se recomandă 
ca fiind o inițiativă 
valoroasă"ce merită a 
fi completată în vii
tor.

Tudor OCTAVIAN

Aspect din sala expoziției, deschisă la Casa Ziariștilor din Capitală Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)

și conștiinței, realitatea de azi a ță
rii îi arată cu prisosință nu numai 
că partidul și-a propus drept unul 
din țelurile sale supreme, ale con
strucției socialiste, asigurarea unui 
larg acces la cultură al maselor, dar 
și că acest țel a devenit fapt îm
plinit.

Sub conducerea partidului, poporul 
a obținut, paralel cu dezvoltarea 
social-economică a țârii, mari reali
zări in înflorirea științei și culturii, 
antrenind în această vastă operă 
spirituală contribuția unor mase largi, 
asigurind un nivel din ce in ce mai 
inalt cuceririlor științei și culturii in 
toate domeniile. în România, țară 
care a dat umanității personalități 
științifice de primă mărime, ale că
ror descoperiri și teorii științifice a- 
testă geniul creator al poporului, 
inepuizabilele sale resurse, știința a 
cunoscut o consacrare la scara între
gii națiuni în anii socialismului.

Edificindu-se țara, s-au edificat, 
totodată, conștiințe, s-au parcurs e- 
tape esențiale pentru formarea con
științei socialiste a maselor. Fiindcă 
despre țelurile atât de înălțătoare, dar 
și atât de complexe, pe care și le propu
ne noua societate nu poate ;.’-si facă 
o imagine completă, definitivă decit 
cel pentru care cultura, tot ce a a- 
cumulat mai de preț gîndirea și forța 
creatoare a umanității devin bunuri 
accesibile. Este ceea ce oferă socia
lismul într-un grad din ce în ce mai 
înalt prin mijlocirea unui complex 
de factori, între care școala ocupă un 
loc din cele mai însemnate. Nu ne 
este în intenție să enumerăm acum, 
să exemplificăm cifric, eforturile 
materiale deosebite făcute pentru 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii. Pe lingă însemnătatea 
practică, generalizarea învățămîntu
lui de cultură generală cu durata de 
10 ani aduce cu sine semnificații ma
jore, motive de reflexie generoase și 
de mîndrie îndreptățită. Privind în 
jurul nostru avem putința să 
aflăm, fără dificultate, materializări 
impresionante ale preocupării pen
tru cultură și civilizație. Realismul 
politicii partidului nostru, manifestat 
și pe acest tărim al culturii, se evi
dențiază și prin concretizarea efor
turilor intr-o puternică bază materia
lă destinată a înlesni un acces larg, 
permanent, al milioanelor de oameni 
ai muncii la cuceririle științei și cul
turii. Nu există sat fără școli de 
cultură generală, în multe comune 
funcționează licee. Ni se pare o bana
litate a spune azi că ziarul și cartea, 
radioul și televizorul, teatrul și cine
matograful au devenit ce s-ar chema 
obiecte de larg consum. Dar în aceste, 
azi, sirriple realități, este concentrată, 
într-un fel, o întreagă istorie.

Amploarea fără precedent a cu
noașterii, dezvoltarea masivă a știin
ței, impetuoasa afirmare a culturii 
contemporane își află ecouri exacte, 
receptări sensibili în oricare parte a 
țării. Ceea ce dorim să subliniem 
este doar faptul că prin politica sa 
culturală, educativă, partidul a dat 
un sens clar setei de cunoaștere a 
individului. Nu este vorba de o cu
noaștere abstractă, arbitrară, în sine. 
Cunoașterea este un moment obiec
tiv necesar în drumul spre fantă, iar 
aceasta din urmă își are întotdeauna 
rațiunea in a se integra efortului 
constructiv destinat edificării socia
liste a patriei.

în tot acest vast proces de dezvol
tare a științei și culturii, de perfec
ționare a personalității umane, con

Cultura noastră se afirmă cu vigoare
dus cu consecvență și suplețe de par
tid, acesta și-a aflat un sprijin de 
nădejde în intelectualitatea progre
sistă a țării. încă de la înființarea 
sa, încă din anii ilegalității, partidul 
comunist a estimat la adevărata, sa 
valoare rolul intelectualității în viața 
societății, s-a bizuit pe aportul celor 
mai înaintați reprezentanți ai săi în 
promovarea ideilor înnoitoare ale 
progresului și echității, ale socialis
mului. Mulți intelectuali ai țării și-au 
pus cu devotament puterea de mun
că, autoritatea, prestigiul de care se 
bucurau în rîndul maselor în slujba 
ideilor partidului. Ne amintim cu 
adine respect de poziția adoptată de 
numeroși intelectuali ai țării față de 
evenimentele cu care a fost con
fruntată țara în perioada antebelică. 
Poziția lor fermă, combativă împo
triva nedreptăților societății bur
gheze, condamnarea încă din fașă a 
pericolului fascist ce amenința uma
nitatea, sprijinirea luptei eroice a 
clasei muncitoare, aderarea cu ideea 
și fapta la această luptă sînt adevă
ruri care fac cinste intelectualității 
române a acelei perioade, care se 
înscriu într-un mai amplu context 
al tradițiilor sale progresiste, "conso
lidate în momente esențiale ale isto
riei, printr-o poziție responsabilă 
față de popor, față de destinele pa
triei. Este meritul Partidului Comu
nist Român, al politicii sale indisolu

bil legate de realitățile țării, de idei
le socialismului, de a fi reușit ca în 
toate marile momente ale istoriei 
contemporane să aibă alături de 
sine intelectualitatea, partea ei 
cea mai bună, cea mai progre
sistă. Cum era firesc, .după actul re
voluționar de la 23 August 1944, care 
a marcat o etapă fundamental nouă 
în viața întregii țări, și intelectuali
tatea a cunoscut un nou și lumi
nos destin, Alăturîndu-se politicii 
partidului, programului său de trans
formări revoluționare, intelectualii 
și-au dăruit cu inalt patriotism — 
urmind pilda eroicei noastre clase 
muncitoare, a aliatului său principal, 
țărănimea muncitoare — întreaga 
putere de muncă și creație slujirii 
cauzei prosperității poporului, victo

riei socialismului. în fab»ici și uzine, 
în laboratoarele de cercetări, pe 
marile șantiere, pe ogoare, in școli și 
facultăți, în fața hirtiei de scris sau 
a șevaletului, pretutindeni, intelectu
alul țării s-a considerat angajat, da
tor să dea sens creator, util societății, 
vocației și puterii sale de muncă. în 
marile victorii ale socialismului se 
află, astfel, puternic încorporată și 
contribuția însemnată a intelectuali
tății patriei, rindurile căreia s-au în
mulțit masiv în anii construcției so
cialiste, printr-o infuzie puternică de 
cadre tinere, ridicate din mijlocul 
poporului. Legîndu-și trainic des
tinul, viața și activitatea de partid 
intelectualitatea patriei iși merită 
pentru noblețea dăruirii sale, pentru 
capacitatea de creație și gradul înalt 
de devoțiune față de politica crea
toare, marxist-leninistă a partidu
lui. întreaga prețuire a poporului.

Intelectualitatea noastră, trup din 
trupul poporului muncitor, vede in 
cuvîntul partidului, în slujirea lui 
neabătută unica rațiune, rațiunea su
premă a existenței și muncii sale. 
Politica marxist-leninistă, profund pa
triotică a partidului, programul în
drăzneț și unitar pe care l-a conceput 
și destinat înfloririi socialiste a pa
triei, idealurile înalte în numele căro
ra a chemat poporul la luptă și la 
muncă nu puteau să nu-și afle un e- 
cou puternic în conștiința și faptele 
celor care, în mod structural, nu-și 
pot gîndi împlinirea creatoare în afara 

societății, fără a contribui la perfec
ționarea ei continuă și, nemijlocit le
gat de aceasta, la perfecționarea 
umană.

Afirmîndu-se tot mai pregnant ca 
o societate al cărei țel este crearea 
condițiilor necesare dezvoltării ar
monioase, multilaterale a personalită
ții umane, în societatea socialistă un 
rol deosebit revine artei și litera
turii, menite să slujească la influen
țarea morală a oamenilor, la sădirea 
în conștiințe a unor principii sănă
toase de viață, la înnobilarea spiri
tuală a omului. Tocmai de aceea, 
partidul s-a preocupat îndeaproape 
de orientarea creației spirituale spre 
cunoașterea și interpretarea cu răs
pundere patriotică, cetățenească a 
inepuizabilelor lapte umane pe care 

viața, realitatea le evidențiază zi de 
zi. Pornind de la convingerea că este 
firesc și necesar ca în Întregul său 
cultura să se adreseze poporului, 
maselor, că pentru a-și putea împlini 
această nobilă menire se cere să se 
inspire din viața și lupta poporului, 
din efortul Iui uriaș pentru implan
tarea in solul realităților noastre so
ciale a unui spirit nou — spiritul co
munist — partidul pune in fața cul
turii obiective precise, ii cere să se 
afirme ea o cultură militantă, anga
jată, la baza căreia să se afle concep
ția științifică, materialist-dialectică 
despre lume și societate, ca o cultură 
care — prin ideile ce o animă, prin 
claritate și accesibilitate, prin valoa
rea înaltă a operelor ce o alcătuiesc 
— să fie expresia fidelă a anilor de 
transformări radicale pe care i-a trăit 
și-i trăiește țara, să impună in fața 
contemporanilor și a urmașilor o ima
gine cit mai cuprinzătoare și expre
sivă a realităților epocii noastre.

în pătrarul de veac oare. a trecut 
de la eliberare s-a fol-mat și afirmat 
un puternic detașament al creatorilor 
de frumos : pe de o parte, oameni de 
artă și literatură care și-au început 
activitatea artistică încă înainte de 
eliberare, înțeâegind și aderînd la 
idealurile noii societăți, au adăugat 
dimensiuni fundamentale .creației 
lor ; pe de altă parte, s-au afirmat 
continuu noi generații de creatori, 
asigurind astfel continuitatea fireas
că și necesară oricărei culturi au- 

tenitice. înțelegi nd că în idealurile 
pentru care militează partidul, în de
votamentul cu care slujește poporul 
se; află însăși condiția existenței sale 
sociale, cel mai valoroși oameni de 
artă, conștienți de locul și rolul lor 
in societate, au considerat o cinste 
să adere la acest program, să-și 
dedice talentul, Întreaga capacitate 
de gindire și creație, întreaga acti
vitate civică acestui scop. Oameni 
de literatură și artă din generații a 
căror activitate a început cu multe 
decenii în urmă, alături de creatori 
tineri, au îmbogățit în cei 26 de ani 
care au trecut de la eliberarea țării 
patrimoniul cultural cu opere rema~- 
cabile. Militând cu fermitate, prin 
politica sa culturală, pentru opere 
de artă puse in slujba făuririi unei 

iumi noi, partidul a deschis orizon
turi generoase realizării unor creații 
inspirate din viața și năzuințele po
porului.

O expresie a justeții politicii parti
dului în acest domeniu o consti
tuie afirmarea și dezvoltarea culturii 
naționalităților conlocuitoare din 
România. Alături de poporul român, 
oamenii muncii maghiari, germani și 
de alte naționalități făuresc societa
tea socialistă, noua civilizație mate
rială și spirituală a patriei. Dreptu
rile sociale, politice egale pentru toți 
cetățenii țării, indiferent de naționa
litate, se reflectă și in numeroasele 
școli de toate gradele cu limba de 
predare a naționalităților respective, 
in existența unor edituri, teatre, a 
multor reviste și,ziare destinate na
ționalităților conlocuitoare. Este fi
resc ca și in procesul vast, complex 
al culturii să-și afle împliniri dura
bile și operele creatorilor din rîndul 
naționalităților conlocuitoare, ca in 
cuprinsul ior, păstrînd desigur am
prenta specificului național, să-și 
afle reflectarea realitățile sociale ale 
patriei noastre, viața și munca unită 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Cultura, crea
ția oamenilor de artă din rîndul 
naționalităților conlocuitoare se în
corporează astfel organic în marele 
și unitarul edificiu spiritual al cultu
rii patriei, sînt expresii viabile ale 
uneia și aceleiași realități social- 
istorice, parte integrantă a culturii 
României socialiste.

In anii care au trecut de Ia elibe
rarea tării, la inițiativa partidului 
s-a desfășurat uin amplu proces de 
valorificare a moștenirii culturale, 
de tipărire în ediții fundamentale 
a scriitorilor clasici, proces aflat în 
plină desfășurare. Tirajele uriașe ale 
operelor fundamentale ale culturii, 
cum nu s-au cunoscut în nici un 
alt moment, al culturii acestei țări, 
exegezele din ce în ce mai numeroa
se și competente care au însoțit pu
nerea în circuit de masă a creației 
unor autori de certă valoare, atestă 
cu prisosință respectul cu care sint 
înconjurate azi, la noi, valorile națio
nale. în aprecierea creațiilor literar- 
artistice se au in vedere — cum este 
firesc, cum este științific — condiții
le social-istorice concrete in care au 
fost făurite, caracteristicile etapei 
respective, cerințele dezvoltării so
cietății, interesele fundamentale ale 
celor ce muncesc. Numai prin diso
cierea clară a ceea ce este valoros, 
progresist într-o lucrare sau alta, 
prin înfățișarea cu obiectivitate a 
unor idei tributare epocii in care a 
fost realizată, a limitelor sale filozo
fice și ideologice se poate realiza o 
autentică operă de valorificare a 
moștenirii culturale. Este spiritul ce 
se cere să caracterizeze această com
plexă aotivitate critică, atestând — cu 
puterea exemplului concret — res
ponsabilitatea oamenilor de cultură 
ai țării față de generațiile de azi și 
viitoare, față de destinele culturii și 
civilizației românești.

Moment dc culminație, de strălu
cire, Congresul al X-lea al partidu
lui avea să consacre orientări ferme 
și clare pentru destinele culturii ro
mânești. pentru ca societatea socia
listă să se afirme ca societate a ce
tei mai înalte culturi. Pornind ,de la 
convingerea că operei de artă îi re
vine un mare rol în sădirea în con
științe a unor principii superioare de 
viață, s-a apreciat, pe drept cuvînt, 
că această misiune devine cu atît mai 
pregnantă în condițiile socialismului, 
orânduire care acționează în mod 
conștient șl organizat pentru eleva- 
rea spirituală a tuturor membrilor 
săi. în acest context dobîndește sem
nificații deosebite vibranta chemare 
adresată de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
oamenilor de artă, de a pătrunde in 
«dineul vieții poporului, de a-i înțe
lege năzuințele, eforturile, lupta e- 
roică și a le Întruchipa intr-o exem
plară frescă a României socialiste- 
Desigur, drumul către o artă dura
bilă, investită eu înalte calități u- 
mane, filozofice, etice nu poate fi 
decit rezultatul unei participări in
tense, conștiente Ia viața cetății, a 
unei comuniuni totale cu bucuriile și 
îngrijorările poporului, cu aspirațiile 
și voința lui de construcție și pace. 
Operele valoroase nu pot ti decit re

zultatul unei asemenea comuniuni 
totale și definitive. Criticând la ulti
mul congres, unele erori și exage
rări făcute, îndeosebi în perioada de 
început, partidul s-a pronunțat pen
tru combaterea oricăror imixtiuni, a 
presiunilor și dictatului administra
tiv, pentru respectarea personalității 
creatorului, cerînd — în același timp 
— ca, indiferent de stil ,de metoda de 
creație, opera de artă să militeze 
pentru izbinda no-ii edificări sociale, 
pentru afirmarea calităților moral- 
cetățenești ale constructorului zilelor 
febrile ale socialismului.

Arta, ca mijloc de înnobilare ■ o- 
mului, de stimulare la fapte mărețe, 
«lestinate realizării idealurilor socia
lismului și comunismului, ale solida
rității revoluționare, sînt țeluri lim
pezi, generoase puse de partid în 
fața creatorilor de frumos, țeluri care 
pot să facă din creația artistică ex
presie a celei mai înaintate culturi.

Pentru fiecare dintre noi, partidul 
este promotorul ridicării generale a 
nivelului de cultură al țării. Cînd de 
la tribuna Congresului al X-lea s-a 
spus că noua conștiință a omului 
societății noastre nu presupune nu
mai un înalt nivel politic, ci și un 
vast orizont spiritual, cultural, s-au 
configurat cu limpezime trăsăturile 
constructorului de azi, de mi ine, și 
în primul rînd ale celor ce sint Che
mați să se afle în fruntea acestei 
vaste lucrări seriale — și se vor 
afla cu certitudine — comuniștii. 
Cultura devine, astfel, consacrată 
public, condiție de existență. Poate 
fi inindru un partid, un popor care 
a decretat o asemenea exigență spi
rituală !

Revenind la rindurile de început, 
aș evoca încă o dată acele mîini stîn- 
gaoe desenînd din litere nume sim
ple, nume dintotdeauna. Ce distanță 
colosală am străbătut, în opera de 
transformare a culturii într-un bun 
spiritual al maselor, de la acele în
ceputuri pînă azi ! Ce distanțe mai 
avem încă de străbătut pentru ca 
omul să se întîlnească tot mai pregă
tit cu cultura ! Aceste distanțe vor fi 
neîndoios parcurse. Pentru că orien
tările date literaturii și artei 
sînt limpezi și generoase, pentru 
că toți oamenii de cultură ai țării, in
diferent de naționalitate, au aprobat 
cu deplină adeziune aceste orientări 
și militează pentru materializarea 
spiritului lor în opere de artă de au
tentică vibrație contemporană. Pen
tru că poporul întreg a devenit — 
prin marele efort educativ, ideologic 
și cultural al acestor ani — un sen
sibil și competent receptor al crea
ției umaniste, al operelor de artă în 
care sînt încorporate aspirațiile șpre 
desăvîrșirea umană ,spre trăsături și 
atitudini morale pe măsura construc
ției pe care, sub conducerea parti
dului, o făurim cu neclintită dăruire.
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puțină 
Craiova

știința limpede că avem 
moșilor care au visat in

ce faci, 
pasiune 
i mai.

so

menii pot să-și desăvîrșească cele 
mai de preț trăsături, în care supre
mul bun și suprema calitate a fie
căruia este munca.

S|M

opilăria lui GHEORGHE TA- 
TARU a fost legată de palma 
de pămînt în jurul căreia tru

dea alături de ai săi. Tot în jurul ei 
se croia, iluzorie, soarta sa. „Dacă 
nu ne-om ajunge, îl iau la oFaș și-l 
bag ucenic pe undeva" — obișnuia 
să socotească tatăl cînd plănuia 
viitorul. Era formula sărăciei : o 
gură de hrănit mai puțin. Să aibă 
ce mînca și ce îmbrăca — unic și 
arzător ideal. In rest, visuri absur
de prin îndrăzneala lor. Ai lui abia 
se descură și el să umble cu găr
găuni... Mult prea repede trebuiau 
să renunțe la oricît de sumarele 
contabilități ale viitorului. Cînd 
„nu se ajungeau", mama pleca să 
muncească, cu ziua, pe la alții ; 
tatăl _ lua drumul orașului, însoțit 
de trista neputință a promisiunilor 
neținute.

Dupâ august 1944 mi-am re
găsit tinerețea : școală resemnării 
am înlocuit-o printr-o școală ade
vărată. M-am înscris la profesio
nală. Am ieșit strungar...

Fișa personală a inginerului Tă
tara este neobișnuită (sau dacă 
vreți, foarte obișnuită) : după pro
fesională a urmat o școală specială 
de maiștri instructori, apoi școala 
tehnică de maiștri. In paralel, li
ceul teoretic și, în cele din urmă, 
finalitatea necesară a drumului pe 
care se angajase să-l străbată : 
facultatea. Cercul îngust al condi
ției sale, o dată sfărimat de revo
luție, fatalitatea predestinării s-a 
preschimbat intr-un autentic destin. 
Inginerul Tătaru și-a legat numele 
de construcția șantierelor navale 
de la Oltenița și Turnu Severin, 
de edificarea unor uzine în ramur’ 
industriale inexistente cu 
vreme înainte la Bacău, < 
sau Zalău.

— La 23 August aveam ! 
Pe vremea aceea n-am 
prea multe din cele ce se 
ceau în jurul meu. Anii au 
așa cum v-am povestit. La 
ani am intrat în rîndurile ____
niștilor. Partidul mi-a dăruit cel 
mai deplin exemplu al forței con
științei umane. Căci, eu n-am cîș- 
tigat _ o carieră, ci o conștiință. 
Am înțeles ce-nseamnă valoarea 
unui om, încrederea în sine, dar, 
mai cu seamă, resorturile vii ale 
onoarei și demnității. Viața mi s-a 
umplut și limpezit.

— Cp considerați a fi cel mai 
important lucru în viață ?

— Pasiunea. Pentru tot 
Și, în primul rînd, acea 
care-și trage seva din cea 
nobilă tulpină a generozității 
cialiste : pasiunea de a dărui ce
lorlalți ceea ce ai mai bun în tine. 
Este materialul sufletesc din care 
se plămădește sentimentul sigu
ranței că idealurile socialismului, 
la care s-o angajat un popor în
treg, vor fi durate mai repede, 
mai bine. Noi am fost bene
ficiarii muncii altora. Am învă
țat în tihnă, am avut burse. Acum 
e rindul nostru să arătăm ce știm, 
să demonstrăm că investiția făcută 
în noi n-a fost zadarnică. Și 
tunci revin la meseria mea. 
nevoie să ridicăm cu mijloace 
prii o economie puternică, 
constructor de uzine, Și cu 
v-am spus tot despre destinul 
și despre destinul țării.

9 ani. 
înțeles 
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nor-înd am terminat școala 
mală din Vaslui și am luat di
ploma de învățător — asta era 

exact acum 40 demni — tătăl meu. 
Grigore Ciubotarii, țăran de aici, din 
Vulturești, era dator la o bancă a- 
gricolă și la cîțiva cămătari cu 
vreo 30 000 de lei. Se tot împru
muta în fiecare an cu gîndul că „la 
anu’“ o să poată achita datoriile... 
Voia să mă scoată la lumină.

Sînt printre cele dintîi cuvinte 
pe care le rostește NICOLAE CIU- 
BOTARU, învățător în satul cu nu
me de baladă — Vulturești, din ju
dețul Vaslui. Ii întrebasem cum de 
reușise el, fecior de țăran nevoiaș, 
să urmeze o școală normală.

— Au venit apoi vremurile tul
buri de dinainte de război. In ceea 
ce ne privește pe noi, învățătorii, 
au fost ani cînd salariile nu erau 
plătite luni în șir. Nu. aveam si
guranța postului de la catedră. 
Șase ani la rînd. după terminarea 
școlii, am tot colindat cînd intr-un 
sat, cînd în altul.

— Unde vă găseați în ziua de 
23 August 1944 ?

— în seara zile! de 23 August 
1944 mă aflam, mobilizat, la Oiogi, 
un sat de lingă Turnu Măgurele. 
Am auzit la un aparat de radio 
ceea ce așteptam cu înfrigurare : 
întoarcerea armelor și arestarea 
clicii lui Antonescu. Cuvîntul „co
munist" a devenit pentru mine 
simbolul unor prefaceri uriașe în 
viața țării, a noastră, a tuturora.

Cînd s-a reîntors în sat, în 
1945, învățătorul Nicolae Ciubotarii 
avea o convingere nestrămutată : 
țara pășise intr-un nou ev și avea 
nevoie de brațe de nădejde, de oa
meni cinstiți, iubitori ai dreptății, 
în 1947, după ce îndeplinise cîteva 
sarcini trasate de județeană de 
partid Vaslui, este primit în Par
tidul Comunist Român. învăța de 
acum semnificațiile adinei ale u* 
nor noțiuni pe care le înțelesese 
lăuntric t comunism și socialism.

— Primeam sarcini pe linie de 
partid. Trebuia să port o altă 
luptă : împotriva unor forțe duș
mănoase. împotriva prejudecăților, 
trebuia să explic oamenilor din sa
tele în care eram trimis care este 
mersul nou al vieții, care este 
cursul istoriei, încotro ne îndreap
tă partidul comunist.

Credința că țara, poporul își 
croiseră alte destine, luminoase, îi 
dădea încredere în sine, în viață. 
Părtaș la toate frămîntările, uneori • 
dramatice, ale vieții țăranilor din 
Vulturești, învățătorul comunist 
Nicolae Ciubotaru înțelege, zi cu 
zi. că socialismul modifică struc
tural viața oamenilor.

Trecură ani și oamenii își pri
veau tot mai încrezători evoluția 
propriei lor vieți. „Socialismul — 
ne spune sexagenarul învățător — 
a dat o siguranță omului : că ziua 
de mîine va fi și mai bună. Iar 
prosperitatea materială a satului, 
mulțimea de case construite în 
Vulturești, extinderea spațiului de 
școlarizare, construcția unui cămin 
cultural, tendința vizibilă a sătea
nului către un trai confortabil, că
tre o viață civilizată și. mai ales, 
posibilitatea de a-și împlini aspi
rațiile vorbesc despre modificările 
aduse de socialism".

— Partidul țării noastre — ne-a 
spus la despărțire învățătorul Ni
colae Ciubotaru — mi-a dat multă 
încredere în rosturile înalte ale 
vieții — munca și demnitatea. So
cialismul dă omului posibilitatea 
să se descopere pe sine, să se de
pășească. să se ridice către lumină 
ca un brad : drept și frumos. In o- 
rînduirea noastră. întemeiată pe 
egalitate, dreptate și omenie, omul 
îsi găsește rostul lui firesc. Parti
dul nostru comunist a sfărîmat ne
dreapta așezare a societății și a zi
dit o altă lume, lumea în care oa-

OMUL FATĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...
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personalității umane
Un singur destin ne înmănunchează pe noi toți, cei douăzeci de 

milioane de oameni de pe pămîntul de la Carpați și Dunăre, destinul 
nostru socialist.^ A fost plămădit de partidul comuniștilor în anii negri 
ai ilegalității și a irupt în jerbe de lumină, atunci, în zilele fierbinți 
din august 1999 cînd un popor întreg simțea gustul neasemuit al li
bertății ; s-a făurit pe sine destinul nostru, în anii ce au urmat, anii 
de ioc ai încleștării dintre clase, ai cuceririi puterii, anii zidirilor so
cialiste, la început mai modeste, apoi, pe măsură ce puterile ne creș
teau, tot mai semețe pînă astăzi, cînd Libertatea împlinește 26 de ani 
și țara întreagă este o uzină, o centrală electrică, un laborator.

Destinul nostru, al celor douăzeci de milioane de muncitori de 
pe pămîntul de la Carpați și Dunăre, noi l-am făurit, este destinul nos- 

_df.8tinul, noȘtru sîntem noi înșine. L-am făurit și îl iăurim cu con- 
de îndeplinit comandamentele sacre ale stră- 
veac o țară neatîrnată și avută, o lume înte-

meiată pe dreptate și cinste, și cu conștiința limpede că sîntem răs
punzători în fața copiilor noștri și a copiilor copiilor noștri pentru moș
tenirea ce le-o vom lăsa.

Destinul nostru sîntem noi înșine și noi ni-1 făurim.
Ca un fluviu trece el printre munții de timn ai istoriei si albia sa 

este mereu mai largă. Și în destinul nostru colectiv, în fluviul cel mare, 
ca o picătură — ce univers fantastic, o picătură de apă sub microscop ! 
— destinul fiecăruia dintre noi. Ca și soarta tuturor, și soarta fiecăruia 
s-a forjat la înalta temperatură a istoriei, atunci, în neuitata zi de 23 
August 1999. Ca și a tuturor, și soarta fiecăruia dintre noi poartă pe
cetea de zbor și mîndrie a celor 26 de ani de libertate.

Am răscolit prin jarul cîtorva destine. Le-am identificat traiecto
riile, le-am căutat înțelesurile, lată cîțiva oameni ai pămîntului româ
nesc, așa cum au trăit și cum trăiesc — și, cîteodată, cum ar ii trăit ! — 
întîlniți astăzi, în august 1970 ; să le dăm cuvîntul...
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mîngîie locomotiva strălucitoare de 
pe bancul de probă, ce urma să ia 
imediat drumul unei mine.

— Vedeți, ne spune, ea e toată 
viața mea : locomotiva. Pun în ea 
tot ce mi se luminează mai de preț 
in minte. S-o facem mereu mai 
bună, mai perfecționată.

— Zoli-bacsi — ii propunem, da
că ar fi să vă caracterizați anii de 
muncă și viață de după eliberare, 
ce cuvînt mal potrivit ar trebui ros
tit ? '

— Dacă pentru tot ce-am trăit 
Înainte am spus simplu : desculț, 
apoi, neapărat, vieții mele de după 
eliberare îi pot spune cu mîna pe 
inimă : împlinire. Aici, la „Unio“- 
Satu-Mare, am intîlnit partidul, co
muniștii și cunoscîndu-i mi-am dat 
seama că inima îmi bate la lei cu 
a lor. ,Și am rămas de atunci pe 
viață cu și alături de partid. Uite, 
mă credeți, sînt om cu părul albit 
și asta cred că dă mai multă greu
tate vorbelor mele. Spun că sînt pe 
viață credincios partidului Parti
dul mi-a dat încredere în forțele 
mele, mi-a acordat toată prețuirea 
pe care am meritat-o pentru acti
vitatea mea în uzină, în viața ob- 

' ștească. Și tot Partidului Comunist 
Român îi datorez faptul că eu, un 
muncitor maghiar din România, sînt 
un cetățean cu drepturi depline, m 
deplin acord cu toti ceilalți. Desti-

• nul României este destinul meu și 
această Conștiință îmi luminează 
viața.

e aflăm la exploatarea minieră 
Herja, undeva nu departe de 
Baia Mare, între dealuri ondu

late. care ascund în inima lor .filoa
nele de minereu pe care le caută 
geologii și le sebt la lumină minerii. 
Aici, în subteran, l-am cunoscut pe 
comunistul TEODOR CUPȘAN.

— Unde credeți că se manifestă 
în modul ceț mai viu spiritul de . 
responsabilitate al. comunistului ?.

— în muncă. Unde altundeva ,2. 
In faptele mai mari sau mai mă
runte. Faptele contează. Rezultate
le. Comunistul trebuie să fie me
reu încercat de o nemulțumire crea
toare, să se zbată și să învingă. 
Numai așa poate fi in frunte, aco
lo unde îi este locul.

Faptele, ele, dau conținut, esență 
și semnificație spiritului de respon
sabilitate comunistă. în ele. munca 
și trăsăturile care definesc conștiin
ța înaintată a comunistului se o- 
glindesc strălimpede, ca. razele soa
relui într-un bob de rouă.

Teodor Cupșan e tiu de țăran : 
a crescuț însă în mină la Herja ; 
aici ș-a șlefuit omul, muncitorul, 
comunistul Cupșan. Asaltul indus
trializării pe care l-a pornit țara sub 
conducerea partidului, mergind pe 
drumul deschis la 23 August 1944. a 
cuprins și plaiurile maramureșene. 
Destinul lui Cupșan s-a schimbat 
din temelii ; este destinul munci
toresc. Mai întîi a fost vagonetar, 
a devenit ajutor de miner, apoi 
miner cu drepturi depline. Nu s-af 
mulțumit cu atît : și-a însușit 
și meseria de artificier. El a 
rîvnit 
tare", 
mai 
o vreme lucrează la abatajele re
manente. Unii ocolesc asemenea a- 
bataje. Exploatarea -minereului e 
mai dificilă, iar riscurile sînt mai 
mari. Dar Teodor Cupșan, fire în
drăzneață. a luat pe răspunderea sa 
un astfel de loc de muncă greu.

La 23 August 1944. Cupșan era 
un copilandru desculț, fiul unor 
țărani care abia își duceau viața de 
azi pe mîine. Astăzi este un mun
citor. un comunist, unul dintre mi
lioanele de făuritori ai destinului 
țării. Pe traiectoria vieții. Ziua Li
bertății este adevărata țlată a naș
terii.

mei. De 15 ani, adică chiar 
momentul absolvirii facultății, 
făcut un crez din a servi cu 
dința școala. Iată Unul din motivele 
pe care le repetă cu insistență : 
„Nu renunț la profesiunea mea de 
bază. Nu vreau țsă rup legătura 
mea cu școala. îmi sînt dragi co
piii și vreau să-i văd oameni mari, 
folositori societății".

Această trăire profundă pentru 
meseria aleasă vine din conștiința 
necesității educării tinerei genera
ții, din concepția comunistului care 
se simte răspunzător nu numai fa
tă de destinul săi), dar și față de 
destinul societății. Am aflat, de a-

din 
și-a 
cre-

primare, după1941 cele patru clase 
care, la o vîrstâ fragedă, începe 
peregrinările ca să-și facă 
„rost în viață". La nici 12 ani 
pliniți intră la stăpîn, la un 
lier de mecanică din Bîrlad. 
1945 ajunge la București, tot 
stăpîn, ucenic la proprietarul unui 
atelier de mecanică auto. Mai 
schimbă vreo cițiva stăpini și în 
1947 se reîntoarce acasă, în satul 
natal. îi murise tatăl, el era cel 
mai mare și trebuia sS poarte 
grija mamei și a celorlalți patru 
frați mai mici rămași în viață.

în 1951 pleacă brigadier pe Șan
tierul tineretului de la Hunedoara.

un 
im- 
ate-

în 
la

— Cum ar fi fast viața mea dacă 
nu aveam fericirea să trăiesc în 
anii revoluției socialiste ? Inchipui- 
ți-vă că toți qei cinci frați, ciți mai 
sîntem în viață, moștenisem de la 
tata vreo patru hectare de pămînt. 
Cum ne-am fi descurcat acum, ce 
am fi ajuns ? Răspunsul nu e greu 
de imaginat. înțelegeți ce a în
semnat pentru mine, pentru frații 
mei, pentru milioanele de tineri 
ca noi din țară, revoluția socia
listă ?

Iată de ce, totdeauna cînd rea
lizez ceva in viață, Ia fiecare 
pas pe care-l fac. înainte, îmi â-

venimentele cele mai semnificative 
din viața lui și a satului îți dez
văluie bărbatul energic, gospoda
rul desăvîrșit, nu numai prin 
ce a făcut, dar și prin ce ar 
să facă. Omul din fața mea a 
în fruntea cetei de țărani 
Troianul, care participat 1 Q/lo /o în nnrc Cvl <-» T-xv-tw-,
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„Partidul nostru .pornește de la
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atît : și-a 
de artificier.

să fie mereu „la înain- 
acolo unde situațiile erau 

grele. mai dificile. De

Știați că în localitatea Solea, 
din județul Suceava, își desfă
șoară activitatea unul dintre 

cei mai destoinici primari de oraș 
din țara noastră 7 Se numește HIL
DA IONESCU, esțe profesoară de 
limba română și face parte din'acel 
detașament a! femeilor care au spo
rit prestigiul femeii în viața noas
tră politică și socială.

— Ce credeți despre egalitate ?
— Nu trebuie uitat, înainte de 

orice, că sentimentul egalității îți 
sporește răspunderea, te ambițio
nează, dacă vreți, să faci întotdea
una un lucru mai bun, mai frumos, 
îmi amintesc, de pildă, că, în ca
litate de deputat, prima răspun
dere socială despre care aș putea 
spune că mi-a pus la încercare for
țele a fost construirea primului li
ceu din localitate. Consideram a- 
ceastă sarcină ca un examen civic 
dat în fața obștei care mi-a încre
dințat mandatul de deputat. Fă
ceam acest lucru și în calitate de 
mamă ; în calitate de profesoară, 
de cetățean și, înainte de toate, in 
calitate de comunist. Eram stăpî- 
nită mereu de gîndul că trebuie să 
reușesc, iar la inaugurarea localu
lui, felicitările oamenilor, dragostea 
cu care m-au ajutat să rezolv a- 
ceastă sarcină m-au răsplătit pe de
plin. Chiar și atunci rfând am fost 
aleasă ca primar al orașului nu-mi 
venea a crede că o femeie se poate 
descurca într-o asemenea muncă. A 
intervenit însă din nou răspunderea 
civică, ajutorul oamenilor din oraș, 
sentimentul că. in această postură, 
pot fi mai de folos societății și ob
ștei în mijlocul căreia muncesc și 
trăiesc.

Discuțiile cu primarul orașului 
Solea au pus in evidență și alte e- 
pisoade biografice interesante, care 
au determinat destinul acestei te-

concepția că socialismul trebuie să 

fie societatea totalei împliniri a per-
• •

sonalității umane, în .care fiecare ce- 

tățean să se simtă stăpîn pe destinul
. - ' n 'G'-. -r-, ■ , ._

Pe conferențiarul doctor IO AN 
CORNEA l-am găsit în cabi
netul său de la Universitatea 

din Timișoara, unde, în calitate de 
prorector, era prins cu sumedenie 
de treburi legate de pregătirile pen
tru deschiderea noului an uni
versitar.

— Care ar fi fost viața mea fără 
revoluție 1 — repetă domnia sa 
ginditor întrebarea noastră. Cred 
că mie și celor din generația mea 
schimbările radicale aduse de so
cialism în țara noastră ne apar cu 
mai multă evidență decît. celor 
care nu au cunoscut nemijlocit con
dițiile din România dominată de 
clasele exploatatoare. Firește, îmi 
vine greu să-mi imaginez ce cale 
aș fi urmat in viață și care anume 
mi-ar fi fost destinul fără revolu
ție. Pot spune însă cu certitudine 
că ele ar fi fost cu totul altele 
dacă țara nu ar fi pășit pe drumul 
deschis de 23 August 1944. Și cînd 
afirm aceasta, am în față exem
plul părinților mei. al tuturor ce
lor de condiție foarte modestă. 
Tata și mama au fost țărani să
raci, toată „averea" lor era un 
hectar de pămînt și șase copii. 
Toată viața, pină la revoluție, au 
muncit în dijmă la cei avuți. Fără 
îndoială, aceeași soartă ne era hă
răzită și nouă, copiilor. Dar a ve
nit 23 August. Eliberarea m-a găsit 
in comuna Nalaț, din județul Hu
nedoara. Deși copil, am simțit, 
poate mai mult organic, că ceva 
se schimbase *în țară. Dorința mea 
de a învăța, sacrificiile făcute de 
părinți m-au ajutat, să pot termi
na liceul în 1943. Școala a devenit 
atunci bun al întregului popor și 
acest act a avut pentru mine semni
ficația unui eveniment crucial. 
Nouă, fiilor de muncitori și țărani,| 
ni se oferea posibilitatea de a urma 
gratuit'o facultate. Din anii studen
ției și pînă astăzi sînt stăpînlt <le" 
sentimentul unei datorii l’ață de so
cietatea noastră, față de oamenii 
simpli, muncitori și țărani, care 
uii-au asigurat, ca și altor zeci de 
mii de cetățeni, posibilități de studiu 
la care nu aș fi îndrăznit să sper în 
trecut. Am beneficiat de bursă re
publicană, iar după terminarea 
facultății am fost promovat în rîn- 
durile corpului didactic. între 
timp, ml-am susținut și teza de 
doctorat, cunoscînd aproape toate 
satisfacțiile pe care ți le poate da 
împlinirea idealului făurit în viață.

— Ce schimbări considerați că a 
adus socialismul în mediul . dum

neavoastră de activitate ?
— Filozofia — căreia m-am de

dicat cu trup și suflet — cît și cei 
ce o cultivă se află azi într-o si
tuație diametral opusă aceleia din 
trecut. Este știut că adesea filozo
fia era și la noi considerată doar 
ca o speculație sterilă, ca o preo
cupare a unor visători, a unor oa
meni ce nu trăiesc cu picioarele 
pe pămînt. Iar acei filozofi care, 
animați de idei înaintate, militau 
pentru schimbarea rînduielilor ne
drepte erau disprețuiți sau perse
cutați.

Postulînd filozofia marxistă drept, 
o forță transformatoare a societății, 
Partidul Comunist Român i-a con
ferit acesteia un loc și un rol deo
sebit în lupta pentru progresul 
țării. Așa se explică dezvoltarea 
cercetării filozofice, triumful con
cepției materialist-dialectice des
pre lume în anii socialismului. în 
general vorbjnd, intelectualii din 
țara noastră se află în situația fe
ricită de a vedea atît pe planul 
existenței lor individuale cît și pe 
cel al existenței întregii noastre 
societăți o permanentă apropiere 

' — pînă la confundare — între mo
delele ideale de viață ce rezultă 
din concepția noastră filozofică și 

•realitățile vieții practice.
Ceea ce este deosebit de impor

tant, fundamental, in viața noastră 
este aceea că jocul pur al hazardu
lui a fost înlocuit cu legile armo
nioase ale dezvoltării într-o lume 
eliberată de contradicții antagonice. 
Evident, destinul individual nu de
rivă, obligatoriu, din destinul colec
tiv, intimplarea își mai are, și ea. 
un cîmp de acțiune — dar el 
restrîns. Omul nou este omul .... 
își făurește propriul destin în con
sonanță deplină cu destinul 
lectiv.

Ca dascăl fac tot ce depinde de 
mine pentru ca studenții de azi să 
stăp’nească esența transformărilor 
revoluționare înscrise în programul 
partidului, astfel ca mîine, ca spe
cialiști și cetățeni, să dea tot ce 
au mai bun pentru împlinirea ma
rilor comandamente sociale ale 
mersului nostru spre culmile civi
lizației și progresului uman. Dar 
asta nu vine de Ia sine, ci presu
pune luptă, muncă, chiar sacrificii, 
un efort permanent de autodepă- 
șire căci numai așa se poate asi
gura mersul înainte ; iar eu sînt 
tnîndru pentru șansa ce o am de 
a trăi într-o țară ce 
societatea 
dezvoltată, 
nul ei.

ceea 
dori 
fost 
din 

. ____  în
1945 (an în care el a fost primit în 
partid) Ia asaltul prefecturii 
Turnu-Măgurele, au împărțit 
mîntul boierilor de pe Valea 
mățuiului celor care trebuiau 
stăpînească de drept înainte 
reforma agrară. Moș Filip, cel de 

........... astăzi, a rămas același om drept și 
mintesc eu recunoștință de comur harnic, neîndurător cu tot ce poate 

atinge interesul obștei, gata să facă 
tnt ce-i stă în putință pentru pro
gresul obștei, al satului.

— De 18 ani încoace sînteți ales, 
în fiecare primăvară, în aceeași 
funcție. Destinul satului este 
ținui dumneavoastră. Ce ne 
neți despre ele ?

— De aproape 21 de ani, de 
s-a înființat cooperativa, 400 
familii, iar apoi toată comuna, 
ne-am pus pe muncă și iar pe 
muncă. Averea obștească a crescut 
de la 90 000 la 14 milioane de lei. 
Ne-am electrificat, ne-am radio- 
ficat, am mai făcut' cinci școli 
pe lîngă cea veche, cămin cultu
ral, magazine, moară, ne-mn pie
truit șoselele și ne-am făcut tro
tuare. Unii și-au cumpărat mașini, 
sute de oameni au motociclete si 
motorete. N-a mai rămas o casă 
veche nici pentru muzeu. Dacă s-ar 
scula bătrînii și ar veni de la Ro
șiori spre Troianul, cred că de la 
marginea satului s-ar întoarce, zi- 
cînd că au greșit drumul. In ce 
mă privește, cred că m-ar fi schim
bat dacă aș fi făcut ceva împotri
va intereselor lor.

„..Și moș Filip tot nu ne-a răs
puns pînă la urmă. în fiecare păr
ticică din averea obștească. în bu
năstarea oamenilor din Troianul 
există ascuns cîte un strop de su
doare prelins de pe fruntea acestui 
om, iar în modul de a gîndi al fie
căruia, cîte un bob nestemat din 
cinstea și omenia lui. Destine țără
nești în România contemporană.

diu 
pă- 

Căl- 
să-1 

de

des- 
spu-

Cînd
de

său, să poată gîndi și acționa nestin
•V■ ■

gherit in folosul progresului societății"
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semenea, că legătura cu oamenii 
qonstituie — după expresia prima
rului orașului Solea — „piinea cea 
de toate zilele".

— Ce contururi noi va înscrie 
viitorul in biografia dumneavoas
tră ?

— Am să încep cu un motiv de 
ordin... sentimental : doresc și mă 
zbat ca Solea să devină un oraș al 
florilor. Aceasta e o sarcină pe 
care mi-am asumat-o în calitate 
de deputat și primar al orașului. 
Vreau, totodată, să dovedesc că 
inoi, femeile, nu dezmințim predi
lecția pe care o avem pentru fru
mos. Ne stau, de asemenea, în a- 
tenție o seamă de măsuri gospodă
rești. care să ducă la dezvoltarea 
tradiției turistice 
tru. Va deveni o 
frumoasă;

...Foarte firesc, 
nist. ne-a vorbit 
orașului atunci cînd noi l-am soli
citat să ne vorbească despre des
tinul său. încă un semn a ceea ce 
înseamnă conștiința racordată 
scara interesului general — linie de 
forță a făuririi

a orașului nos- 
stațiune și mai

primarul cernu- 
despre destinul...

noului destin.
la

Discutăm cu inginerul GHEOR
GHE DANAILA, fostul bri
gadier de acum 19 ani de pe 

Șantierul tineretului de la Hune
doara, azi șeful serviciului de 
organizare și normare a muncii la 
una din cele mai mari unități de 
construcții din țară — întreprinde
rea de construcții și montaje side
rurgice Galați.

Ce a însemnat 23 August pentru 
destinul acestui om ?

Fiu de țăran sărac, din județul 
Vaslui, cu 4 ha de pămînt la zece 
guri. Gheorghe Dănăilă termină în

De atunci, de la ucenicia in con
strucții industriale, începe urcușul 
vieții lui Gheorghe Dănăilă. Se 
califică muncitor zidar, este pro
movat apoi ca tehnician atașamen- 
tist, ca normator ele. într-un cu
vînt, trece prin toate treptele 
școlii șantierului. Și învață, învață 
mereu, cu rîvnă, cu sete, cu în- 
dîrjire. în 1957 -termină la T. 
frecvență clasele V—VII. în anul 
1961 termină liceul, tot la tl-ă 
frecvență. Muncea, învăța, 
grija familiei. Pe doi din frații săi 
mai mici ii aduce pe șantier și îi, 
califică în meserii de constructor.

Transcriu în continuare din răs
punsul său : „Visam ca pe ’ un 
frate de-al meu să-l ajut să ur
meze facultatea. Eu nu mă gîn- 
deam să ajung inginer. într-un fel. 
eram capul familiei după moartea 
tatălui, eu le purtam de grijă. To
varășii din conducerea I.C.S-H. 
au hotărît însă altfel. în 1961 
m-au trimis la facultatea de con
strucții, pe cheltuiala statului, eu 
o bursă care mi-a permis să-mi 
ajut familia — mama și frații".

După ce, in 1967, iși susține exa
menul de sțat, este repartizat ca 
inginer constructor în București. 
Gheorghe Dănăilă renunță insă la 
București și vine la Galați, pe șan
tierele' combinatului siderurgic. 
Aici lucrează ca inginer la șantie
rul 61. participind la construcția 
primului furnal de 1 700 mc. lin 
țara noastră, apoi tace parte din 
colectivul de organizare științifică a 
producției și a muncii, realizînd în 
cadrul LC.M.S.G. primul grafic-re- 
țea. după metoda drumului critic în 
construcție. Este promovat ca sef 
al serviciului de organizare și nor
mare a muncii, membru în comi
tetul de direcție ai LC.M.S.G.

în- 
fără
fără 

purta

niștii care m-au povățuit prima 
dată pe cărările vieții, oameni de 
la care am primit primele sfaturi, 
oameni prin fața cărora și astăzi 
cind trec mă simt tot învățăcelul 
lor. Tuturor acestor oameni — și 
sînt mulți, unii au rămas la Hu
nedoara, alții sînt aici cu mine, la 
Galați — le port cea mai adîncă 
recunoștință. Nutresc profundă 
dragoste și recunoștință < celui care 
a format asemenea oameni minu
nați, profesorului nostru, al tuturor 
— Partidului Comunist Român — 
care mie, întregului nostru popor, 
ne-a oferit prin revoluția socialis
tă tot ce alte generații dinaintea 
noastră nici nu și-ar fi putut

• gina.
ima-

I
raion 
burile l-au adus, intr-una din zile, 
in comuna lui natală. Discuțiile pur
tate atunci cu oamenii au fost fur
tunoase și, după aprecierea obștei 
de cooperatori, cel mai bun lucru 
era ca MARIN FILIP, care era al 
lor, al cooperatorilor, să renunțe la 
funcția de la raion și să vină pre
ședinte al cooperativei agricole de 
producție.

— Dacă era după mine, ne spune 
moș Filip,, rămîneam chiar atunci 
după ședință; Au trebuit insă a- 
probâri. S-au obținut și de aproa
pe lB^ani sînt tot aici, intre ai mei, 
tot președinte.

Omul din fața noastră are 53 de 
ani bătuți pe muche, dar numai 
mustața albă și stufoasă, sfătoșe- 
nia de bătrîn înțelept și harul de 
meșter povestitor te îndeamnă să-i 
dai anii , in rest, figura, gesturile, 
capacitatea de a selecta faptele, e-

ani,
era

n urmă cu aproape 18 
moș Filip cel de astăzi 
șeful secției agrare a fostului 
Roșiorii de Vede. In 1953, tre-

ZOLTAN HALASZ — șeful 
unei echipe de lăcătuși mon- 
tori la locomotivele de mină 

de ia uzina „Unio“ Satu-Mare — ne 
mărturisește că despre tot trecutul 
!ui de dinainte de'23 August 1944 
cel mai elocvent și convingător 
vorbește o fotografie.

— Tocmai fusesem proaspăt „pro
movat", după ani grei de ucenicie, 
ca mecanic în satul natal, Orașu 
Nou. în .cinstea evenimentului mi 
se oferi ocazia să am o „amintire" : 
o fotografie. Cei trei copii ai m<>i 
o privesc adesea și de tot. atîtea ori 
zîmbesc neîncrezători : „Tată, chiar 
tu ești desculțul ăsta din fotogra
fie Și dacă mă uit bine nici mie 
nu-mi vine să cred că eu eram 
..ddmnu’ mecanic", c-așa-mi spunea 
satul, deși eram cu picioarele des
culțe.

Omul cu ochii incandescenți, se
nini și surîzători conchide ca pen- 
*ru a delimita destinul primilor săi 

' 20 de ani — vîrsta pe care o avea 
în 1944 :

— Asta, mi-a fast soarta pînă Ia 
eliberare : desculț, în cel mai pro
priu înțeles al cuvântului. Desculț 
eram și la 13 ani cînd am rămas 
orfan de tată, pantofar de meserie, 
și cînd grijile familiei cu cei cinei 
frați mai mi,ci rămăseseră în sarci
na mea. a celui mai mare ; desculț 
?i despuiat de tinerețea mea care 
nu ora decît o goană după o buca
tă de pîine și o haină mai ieftină. 
Astăzi...

ti urmăresc gestul cald cu care

inalt a) destinului

este 
care

construieștc 
socialistă multilateral 
de a împărtăși destî-

Cristian ANTONESCU, Alexandru BRAD, Georqe- 
Radu CHIROVICI, Vasile GAFTONE, Octav GRU- 
MEZA, Vasile lAtyCU, Ion MANEA, Stelian SAVIN

Destinul fiecăruia stă sub semnul_______ ____ ________
tuturor. Și destinul tuturor, al României contemporane, 
este suma lor, făurit prin grija, sub conducerea clarvă
zătoare a partidului. Este un rod, încă unul, al Revolu
ției : conștiința că sîntem stăpînii propriului nostru des
tin și al patriei. La 23 August 1999 l-am iuat în propriile 
noastre mîini. Astăzi, în perspectiva viitorului socialist, 
îl desăvîrșim.

co-
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Anul tăietorului de pădure are trei anotimpuri ; butinarului 
maramureșean nu-i vine la indeniină să judece fluviul timpului 
după chipul lui ianuar, făurar, mărțișor, fiicele anului calenda
ristic, nici după jocul climatic, care își aleargă succesiv caii albi, 
caii galbeni, caii verzi, caii roșii, etalind culoarea și harul ano
timpurilor. Lucrătorul pădurii are calendarul său special, întoc
mit după trebuințele profesiei, în cicluri mari, circumscrise în 
simetria coboririlor la vatră, a intilnirilor in plenitudine de 
obște, care sînt trei la număr. Prima oară apar butinarii la casele 
lor la fine de martie sau inceput de april ; ii aduce setea nostal
gică și, mai ales, nevoia de a ara. E o întrerupere scurtă, de 
două-trei săptămini, răgaz să plugărească, să deschidă ogoare, să 
primească desprimăvărarea în toți porii, după care urcă la codrul 
verde, lasă pe mina muierilor gospodăria, mersul muncilor. E 
intiiul ciclu. Revin apoi la mijloc de august, chemați irezistibil de 
nevoia cqsitului (altă lucrare exclusiv bărbătească 1). In sfîrșit, 
a treia pogorîre în sat se petrece tirziu, cînd se numără grînele, 
plinge pruna cu lacrimă de țuică și se pregătește să moară anul ; 
pe butinar il aduce acasă nevoia de a face suma și, desigur, de a 
petrece în familie fastuoasele sărbători de iarnă. După începutul 
do an, el urcă iar in universul lemnos, reluind ciclurile de trei, 
viețuind echilibrat și armonic inlăuntru] celor trei cercuri care 
denumesc un fel specific de viață.

Moisei, sat frumos din nordul tării, așezat pe apa Vișeului și 
■ub Prislop, trăiește din timpi Imemoriali după logica și rigoa
rea unui asemenea calendar : anotimpurile de trei nu se dezmint 
nici azi, in plin ev nou. Din contră, substanța socialistă a reali
tăților dă noi dimensiuni neintreruptului 
precum seva în cercurile de copac.

E august, ne situăm în spațiul celui de-al 
pădurean, moiseienii, „curg", in deplinul
spre așezarea lor legendar-străveche. Soarele se taie în 
flăminde, ierbile verzi-albastre cad„ plaiurile se modifică văzind 
cu ochii, vibrează umanizate, par un nesfirșit covor localnic, în 
dungi. Dar binefăcătorul ceas nu-i doar al coasei ; în scurtul 
răgaz, oamenii refac timpul, reinnoadă legături slăbite, exultă de 
prietenie, își ornează viața cu sărbători și petreceri. E un ase
menea prilej solar, o serbare a verii și omenescului, cînd glasul 
unuia invită potolit, jos, dar nu lipsit de solemnitate : „Să văr
săm un strop pentru cei duși în luturi !“, clipă în care realitatea 
încremenește, timpul se dizolvă instantaneu, iar cei prezenți 
devin alunecători prin spațiul cu iradiații, prin via emoție pe care 
voit o declanșaseră. Revederile sînt rememorări de timp și ati
tudine, confruntări cu noi înșine și Istoria (mică sau mare) pe 
care o traversăm, oglinzi paralele ce închipuie arcul de mister 
dintre ceea ce sîntem și ceea ce am fost.

Mi-am propus, de aceea, că privesc chipul de azi al comynei 
eu tensiunea de spirit a celui ce revede, in același timp, masca 
plină de tragism a Moiseiului aflat la ora împotrivirii față de 
cotropitorii fasciști. Ia ora eliberării. Destinul acestui sat nordic 
românesc reface, veți vedea ! simbolurile păsării Philnix, transfe- 
rind legenda in fapt de istorie. Am coborit deodată cu bărbații 
din salul-erou in memoria lor activă, in memoria lor de foc. 
Transcriem pe pagină citeva fețe ale acesteia.

mers în serpentină,
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se parașuta din ascunzișul de 
găteje, o desfăcu, era străluci
tor de albă, întinsă cit ograda 
țăranului, cam 80 metri de mă
tase, din care femeia lui Puș- 
cuță croi cămeșoaie pentru 
prunci. Moiseiul intra în prima 
zi de pace.
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Aud că unul dintre 
coconii lui Pușcuță 
care purtaseră căme
șoaie de parașută e 
acum inginer silvic 
la Borșa ; este pen

tru mine un motiv să privesc 
In recentul trecut al comunei 
Moisei prin MEMORIA TINE
RETULUI. Această memorie se 
leagă, firesc, de anii dezvoltă
rii socialiste a localității. Pot 
afirma, fără teama de 
că factorii de progres 
lizație nouă în Moisei 
cea mai mare măsură, 
ei duc pe umerii lor majorita
tea sarcinilor economice și so- 
cial-culturale. Dacă primarul 
comunei este un bărbat în floa
rea vîrstei, Vasile Coman Șuș- 
că, apreciat de populație pen
tru tact și experiență indelun- 
gată, colaboratorii acestuia în 
treburile administrației locale 
sînt prin excelență tineri : 
Gheorghe Albu (nici 25 de ani). 
vicepreședinte și director al căi 
minului cultural, Dumitru To- 
moiagă-Pană, secretar al or
ganizației de bază P.C.R. din 
sat. Vasile Lungu, directorul 
școlii etc. Acest fapt și altele 
similare asigură un climat de 
inițiativă și dezvoltare dina
mică a comunei Moisei, pro
pulsează noile generații spre 
instruire și temeinică valorifi
care a posibilităților personale, 
în raport cu exigențele socia
lismului. Tomoiagă Toader-Ti- 
peri, întiiul secretar de celulă 
P.C.R. din Moisei, azi pensio
nar, declară : „Cele începute 
de noi, în asprele condiții de 
atunci, capătă împlinire și 
rost întreg azi, în împrejurări 
deosebit de priincioase ; la 
urma urmelor, noi ne răzbu
năm, împlinindu-ne prin copii".

a greși, 
și civi- 
sînt, în 
tinerii ;

au fost deportați 7 tineri, toți 
cam de 15—17 ani vîrstă. Ei 
sînt MEMORIA CELOR DUȘI 
DEPARTE.

Vasile Vlonga e azi o umbră 
de om, îmbătrînit prematur ; 
pe atunci avea 17 ani, n-a vrut 
să fie cătană în oastea Iui 
Horthy. A ajuns sub baionete, 
închis cu alții în două-vagoane 
la Sighet și expediați spre a- 
pus ; grupul celor din Moisei a 
lucrat în pădurile din împre
jurimile orașului Linz (adu
nau rășină de molid, doborau 
păduri, făceau fortificații). E- 
rau lagăre ale muncii extenu
ante, unde fasciștii grupaseră 
tineri de toate neamurile Eu
ropei : ruși, unguri, polonezi, 
sirbi ; „cu italienii ne înțele
geam foarte bine, zice Vlonga, 
aceștia vorbesc cumva româ
nește, numai că puțin stricat".

Aveau să se întoarcă de a- 
colo abia peste un an, la debu
tul verii lui '45, care se anunța 
și ca un debut de pace ; erau 
plini de reumatism, bolnavi de 
plămîni, extenuați de mizerie 
și nemîncare (Vlonga avea 18 
ani și cîntărea 38 kg). Pe Co- 
man Călina, o floare de fată, 
o deportaseră în locul fratelui 
ei, Simion, care fugise de sub 
escortă revenită după război, 
a stat mai mult prin soi- 
tale șl a murit. în cele din 
urmă, de plămîni. Simion Co- 
man, fratele acesteia, azi bri
gadier silvic la Borșa, trăiește 
strivit de obsesia 
drepte dispariții.

acestei ne-
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O JERTFĂ, UN SIMBOL
DIN EPOPEEA EROICĂ

A LUI AUGUST 1944
încolo de munți ar
mata română întor
sese armele și actul 
Eliberării țării, în
făptuit sub conduce
rea partidului comu

nist, era un fapt împlinit ; ști
rea sosi în podișul Ardealului 
ca focul prin ierburi. Ocupan- 
ții germano-horthyști instituirâ 
măsuri excepționale : voind să 
estompeze ecoul actului de la 
23 August și, îndeosebi, să 
Izoleze populația de puterea 
exemplului, aceștia au arestat 
și închis imediat un mare nu
măr de patrioți maramureșeni. 
Din Moisei au adunat optspre
zece, erau „capii" ; apoi numă
rul acestora a sporit. Vom a- 
pela așadar la MEMORIA CE
LOR ÎNCHIȘI ÎN ȚARC.

I-au scos în noaptea de 24 
gpre 25 august, luîndu-i direct 
din așternut ; jandarmii lui 
Horthy, cu pene la pălărie, fă
ceau totul pe mutește, mărind 
tensiunea acelei nopți. Au fost 
strînși la primărie. Curînd so
siră și cei arestați la Borșa ; 
au fost încărcați, claie peste 
grămadă, în două căruțe cu 
cai și au pornit, nimeni nu știa 
încotro, pe firul apei, în jos. 
Era întuneric beznă, oamenii 
nu se recunoșteau între ei, 
nu-și vedeau trăsăturile. înco
tro ne duc 7 spre Vișeu, ne 
vor închide ! monologau oame
nii mental, fiecare scufundat 
în propria muțenie. Ba nu ; 
uite că o luăm spre Săcel, tre
cem podul de fier, oho 1 asta-i 
mai rău, acolo sînt fortifica
țiile 1, veni al doilea șoc psiho
logic și oamenii înțeleseră că 
situația lor e mai grea de cum 
crezuseră. Veni și al treilea șoc 
psihologic, cel mai cumplit, 
cînd căruțele cotiră din nou la 
stînga, intrînd pe văgăuna Iz
vorului Negru, pirîu prăpăstios, 
cu bolovănișuri și viitură mul
tă, scăpat din gurile Pietrosu
lui. Ne suie în munți, ne vor 
pușca ! și-au zis prinșii, ghe- 
muindu-se sub forța surpri
zei : spaima de moarte le în
gheța sîngele și le juca în pu-

pilele mult dilatate. Se iscau 
zorii și in poiana albastră se . 
lăcrima rouă ; minăstirea Moi
seiului se ivi întreagă și că
ruțele pătrunseră acolo ca în
tr-o temniță. Din clipa aceea 
minăstirea, de unde să fi știut 
oamenii ? devenise temniță în 
toată regula. Erau orele 5, se 
oficia liturghia din zori, cine
va trase cu arma, se stîrni 
zarvă, se dădu alarma : unul 
dintre prinși dispăruse. îl cău- 
tară pe sub măgură, îndelung 
și cu metodă, dar fără rezultat ; 
îl puseră în loc pe primul că
lugăr care le ieși în cale. Re
gimul de arest se institui și 
sfîntul lăcaș deveni o insulă 
mută.

Cam două săptămini statură 
oamenii izolați de lume și e- 
venimente, după care coborîră 
in sat ; îi arestară însă din 
nou, după numai cîteva zile, 
strînseră mai mulți decît pri
ma oară și îi duseră la Slatina 

.Sighetului, .cu trenul, sub es
cortă. Sute de țărani de pe Vi
șeu și Iza au stat în deten
țiune aici, închiși între zidu
rile unor clădiri publice și în 
fostul ghetto evreiesc. Aveau să 
scape, care-cum. în Impreju- ' 
rări variate, abia Ia mijloc de 
octombrie, cînd trupele sovie
tice și române vor fi fost pă
truns, din două părți deodată, 
în acest colț de țară unde spiri
tul de împotrivire față de ocu
panții fasciști n-a putut fi în- 
frînt prin închidere în țarc. 
Pop Simion a lui Simion, zis 
Șimi, n-a putut fi arestat ; i-a 
simțit pe jandarmi și a dispă
rut, strigind către nevastă : 
„Ține-i de vorbă, fă ceva, dă-le 
de mîncare. că eu m-am dus". 
A suit In păduri, unde se 
constitui un puternic front de 
rezistentă antifascistă a popu
lației. Valul împotrivirii țăra
nilor din Moisei, ca al tuturor 
satelor maramureșene, avea să 
se producă și fără „capii de 
inițiativă", cum îi numeau o- 
cupanții pe arestați- Episoade 
ale acestui val vom înfățișa în 
cele de mai jos.

Evocare de POP SIMION

muncesc cu lemnul, îl scot 
din sălbăticie, domesticindu-1 
cu puterea brațelor și forța 
minții, învață din tată în fiu 
să-l slujească, să dea strălu
cire nobilei materii care se 
metamorfozează în atitea bu
nuri și alcătuiri. E bucuria și 
triumful lor. Trei sferturi din 
bărbații comunei sînt butinari, 
meșteri străluciți, și-i dispută 
toate unitățile forestiere din 
țară, unde pun ei mina „lem
nul tresare și învie", zice-se.

Vreau să aflu un amănunt 
capabil să sugereze dinamica 
înnoirii în viața acestor oa
meni. „Poate casele", îmi spu
ne primarele și ieșim la soare 
să privim 
crește, se 
tinde către toate punctele car
dinale, într-o alură spectacu
loasă și cu o repeziciune de 
neimaginat : cam 500 de case 
noi s-au înălțat în Moisei în 
ultimul deceniu (socotind doar 
locuințele, nu și edificiile ane
xe) media anuală este cam de 
50 de case, dar acest ritm a 
crescut în ultimii trei ani pînă 
la media de 80 de case noi, iar 
tendința de creștere se menți
ne. De unde această neostoită 
foame de edificare ? m-am în
trebat. Faptul se explică, de
sigur, economic și social, dar 
asta nu spune tot ; aici, în Moi
sei, frenezia edificării are și 
rațiuni de ordin istoric și mo- 
ral-psihologic.

Cu cîteva ore înainte de eli
berarea comunei, cam în ace
eași zi și la același ceas „uns
prezece", spre 
toate episoadele 
relatate aci — 15 i 
1944 — ocupanții au 
260 de case, care au 
în temelii ; antrenați 
gerea continuă, orbiți 
neputință, o ariergardă mixtă 
germano-horthystă a evoluat în 
motociclete cu ataș de-a lungul 
comunei, oficiind acest epilog 
criminal, funest : pușcau casele 
de lemn, trăgeau în ele cu car
tușe incendiare, casă cu casă, 
(de parcă ar fi fost vii clădi
rile acelea !). Si chiar erau, așa 
ne-au rămas în amintire. Cam 
în 15—20 de minute se mistu
ia cîte o casă de locuit. A 
mas imensa vatră de jar și 
sicile alergind, buimăcite, 
zif-zag.

încă în 1945, anul unu. 
muna s-a refăcut, renăscînd 
pronria cenușă : a rămas îr'ă 
MEMORIA CASELOR IN 
FLĂCĂRI șl foamea aceea de 
a construi, de a edifica, o psi
hologie aparte, pe care o înțe
legem, sîntem obligați s-o în
țelegem.

Mai ales că, în aceeași zi, Ia 
aceleași ore. hoardele fasciste 
și-au parafat șirul fărădelegi
lor prin această abominabilă 
crimă : au ucis cu puștile-mi- 
traliere 29 de oameni, țărani 
patrioți maramureșeni și din 
alte zone ale podișului arde
lean. Vina lor : nesupunerea. 
Un singur om a rămas în viață, 
ca prin minune : Andreica Va
sile Ivașcu, zis Vivat (adică cel 
care a trăit peste, a supravie
țuit). Supraviețuitorul avea 
mințile rătăcite, spun cei care 
l-au cunoscut, din creasta stin
gă a capului era cărunt pe 
treisferturi, nu suferea lumina 
solară și, orice i-ai fi spus, 
cerea țigări după țigări ori 
rostea nazal fraza unică r „Auzi 
clopotele 1 Uăi, uăi, Moisăi !“. 
Limpiditatea de minte i se o- 
prise, pesemne, la acuta ne
voie de țigări și dangătul de 
clopot ; a murit după cîțiva 
ani de la neomenescul dezno- 
dămînt.

Cioplitorul cu duh și har. 
Vida Geza, a omagiat MEMO
RIA JERTFEI SUPREME de la 
Moisei printr-un ansamblu mo
numental. Pe un mic platou, 
la Groși, a plantat niște trun
chiuri masive de stejar,' cio
plite prismatic, două înfățișînd 
statuar „un moroșan și o mo- 
roșancă", pe cînd celelalte zece 
sînt niște coloane cu măști, re
duse la sugestie și simbol, dînd 
expresia tragicului într-o suită 
de tot atîtea ipostaze : strigăt, 
jale, plîns. deznădejde, bles
tem. uimire, crez pedepsitor, 
dîrzenie. ură, victorie morală. 
Știu, ideea sculptorului a fost 
de a converti eroicul în hai
ducesc. stare familiară existen
ței milenare țărănești, motiv 
pentru care a și așezat cele 
zece coloane-măști în formă 
de cerc, înconjurînd o masă 
de haiducie alcătuită din les
pezi de piatră. „

casele. Comuna 
amplifică, se în-

Ștefan-Hra- 
prin anul

omoiagă 
pă avea . 
1944 tot 17 ani ; scă
pase de Înstrăinare, 
se afla pe Dealul 
Ștefănițeî, în Prelu- 

ca Sîlhil, loc înțesat de oame
nii care sustrăseseră vitele să 
nu ajungă în mina dușmanu
lui. Statul aici nu-1 împiedica 
să audă, zi după zi, ce se în- 
timplă în Moisei. Una din 
vești i-o dădu mătușă-sa, 
Ileana lui Timiș : In gara Moi- 
seiului, în subsolul casei lui 
Polak, un evreu deportat, se 
aflau închiși țărani fugiți de la 
fortificații. Casa avea etaj, o 
știa toată lumea : sus era co- 
menduirea lagărului, iar de
desubt, în pivniță, se aflau 
prinșii, care urmau să fie tm- 
pușcați.

„Eu îi eliberez 1“ zise adoles
centul drăcos, nebănuind peri
colul și gravitatea actului în 
care se angaja ; avu însă 

, minte să-și calculeze șansele, 
să-și facă un plan. Raționa ast
fel : nu te poți mișca într-o 
gară păzită de militari fără să 
fii om al căii ferate, deci mă 
voi face frînar. Zis și făcut, 
s-a dus la Telciu, unde știa că 
oorește de obicei locomotiva de 
linie îngustă, să ia apă. Fochist 
era Dumitru Cîrța din Moisei. 
„Ia-mă frînar, uncheș !“. Fu 
angajat. Întîia și ultima noapte 
a frînarului în dormitorul fe
roviar se petrecu în următoa
rele împrejurări. Mecanicul șl 
fochistul dormeau într-un pat, 
în celălalt dormea șeful de 
tren, care îi oferi noului anga
jat o jumătate de pat, frîna- 
rul refuză, se culcă pe podele 
și se înveli cu o pătură, simula 
că doarme, se sculă pe la 11 
noaptea, ieși tiptil, trecu un 
gard, coborî într-un pîlc de ur
zici, înalte cît trestiile, loc unde 
putu să aștepte, stînd ciump. 
momentul favorabil.

în stînga lui, la vreo 70—80 
metri distanță, se afla dormi
torul lagărului de muncă, păzit 
de santinelă : o a doua santi
nelă păzea casa cu pricina, a- 
flată chiar în fața Iui. La mie
zul nopții se schimbă paza, 
scurt, matematic, el nu putu 
face o singură mișcare ; prile
jul se ivi pe la 2 și jumătate, 
cînd santinela de lingă el s-a 
dus Ia cealaltă să-și aprindă o 
țigară. Ștefan Hrapă nu-și a- 
mintește cît au întîrziat 
doi. 
fapt 
cent 
cînd 
sură 
ascunziș, cheile ! (avea asupra 
lui vreo 80 de chei felurite, în
șirate pe o ață) „cred că, de 
frică, am încercat fără 6ă-mi 
dau seama, una și ace
eași cheie", renunță la legătura 
de chei, luă cleștele, patentul, 
tăie 
tă 
Prinșii dormeau 
3. cum știuse), 
cinci umbre — erau Vasile Co- 
man, Ion Daicu și Vasile Bîrdi- 
boc din Săcel, Dunca Mihai din 
Bîrsana și Hoțea Petru din 
Vad. Mai avu timp să le arate 
încotro s-o ia, pe cînd el ră
mase locului. Văzu cum unul 
dintre ei stă capră, cum esca
ladează unul după altul un 
zid, cum se strecoară pe sub 
un podeț, cum trec apa Vișeu- 
lui, erau scăpați. Planul ticluit 
de isteața minte a adolescentu
lui Hrapă se Isprăvește aici : 
el uitase, dulce candoare!, să-și 

•calculeze propriile șanse. Re
veni, liber de griji și fericit, 
în dormitorul feroviar ; aici fu 
prins, bătut ore în șir, tîrît pe 
la mai marii comenduirii, Ise 
fixă și ceasul morții prin Îm
pușcare...... Dar istoria vru ca
eliberarea Moiseiului să fie 
devansată cu cîteva ore față 
dă calculele ofițerilor de ocu
pație.

Tomoiagă Ștefan-Hrapă, azi 
om la 43 de ani, este cantonier 
pe drumul județean nr. 171 ; 
mă plimb cu el pe porțiunea 
dintre kilometrul 80 și 84 a a- 
cestei șosele, e „moșia" Iui. 
Spațiul gării unde s-a pro
dus neobișnuita Intîmplare se 
află în acest perimetru profe
sional ; episodul se reaprinde 
zilnic în acest destin omenesc 
'ce etalează MEMORIA NEÎN- 
GENUNCHIERII. E o stare a- 
parte, cunoscută nu doar de u- 
nul sau altul, tn chip singular; 
fără a avea orgoliu și deșartă 
vanitate, întreaga obște a co
munei se mîndrește că, la vre
me de greu, toți ca unul și 
unul ca toți și-au făcut datoria 
de oameni și patrioți. De a- 
ceea, deci nu întîmplător, ab
solventul facultății de istorie 
Vasile Lungu din Moisei își 
pregătește lucrarea de stat cu 
următorul subiect semnificativ: 
„Rezistența antifascistă a popu
lației din Maramureș". Autorul 
e oltean prin obîrșie. dar e ma- 
ramureșan prin adopțiune și- 
vocație de istoric.

se

_  __ cei 
un minut ? două ? nouă ? 
e că mintea lui de adoles- 
măcina timpul anapoda, 

dilatat, cînd redus la mă- 
infinitezimală: sări din

scoaba de 
In perete.

fier bătu- 
deschise...

(erau 5, nu 
ieșiră ca

care converg 
antifasciste 

octombrie 
incendiat 

l ars pînă 
în retra- 

i de ură sl

ră
pi- 
în

co
di n

E un adevăr, pentru că cei 
nouă copii ai lui Tiperi (5 bă
ieți și 4 fete) sint, fără excep
ție, tot atitea împliniri sau pro
misiuni fără echivoc : un doc
tor, un tehnician agricol, doi 
profesori, în rest elevi în di
ferite faze de pregătire, nu
trind ambiții ferme de a ataca 
(necondiționat !) discipline ca 
inginerie de aviație, biologia, 
fizica nucleară, actoria.

Nivelul intelectual șl de ci
vilizație din Moisei e exprima
bil și prin această față a tine
reții comunei : cam 60 de moi- 
seieni, funcționind în posturi 
de bază ale activității publice, 
au studii șuperioare, alți 30 
sint în curs de a și le desă- 
virși, 67 de învățători și ‘pro
fesori (un adevărat „clan") os
tenesc să pregătească noi ge
nerații care să ia drumul În
vățăturii liceale și universitare. 
Această dinamică a studiului 
nu trebuie să surprindă, apos
tolatul și slujirea menirii de 
dascăl de țară au aici o veche 
tradiție ; anul trecut în Moi
sei s-a celebrat împlinirea a 
275 de ani de învățămînt școlar 
românesc organizat, fapt glo
rios de continuitate și străda
nie culturală. Pare, de aceea, 
normal ca în corpul bine struc
turat al dăscălimii de azi să in- 
tîlnim, funcționind la aceleași 
catedre, învățători și profesori 
descendenți din trei generații 
succesive ; Nap 
de pildă, care 
contestabile în 
de învățătură

■ bucuroasă de a
profesorat cu foști elevi de ai 
ei și. nota bene 1, cu elevi de 
ai elevilor ei. Frumoasă arbo
rescentă școlară 1

Moiseiul are Insă și memo
ria unei alte tinereți. Prin iu
lie ’44 sute și sute de tineri 
maramureșeni au fost tîrîți în 
Germania la muncă silnică. 
Motivele : fuga de recrutare, 
refuzul de a săpa tranșee, ac
țiuni de sabotaj. Din Moisei

știa limba țârii și avea sarcină 
să ajute acțiunile antifasciste 
ale patrioților români, să gră
bească izgonirea cotropitorilor. 
„Cunoști împrejurimile ?“ fu 
întrebarea rusului. „Da, ca in 
palmă !“ fu răspunsul lui Puș
cuță, după care nu se mai 
cheltuiră multe vorbe, era 
timpul faptelor ; falsul cioban 
îl duse pe falsul hitlerist pe o 
culme deasupra Săcelului, in
tr-un spiniș, la șoseaua din
spre Dorna Vatra. „De aici vezi 
drumul ca din podul bisericii. 
Placu-ți ?“ Celuilalt ii plăcu 
locul, li plăcu hrana oierească 
și, mai ales, îi plăcură In
formațiile pe care le dobindi ; 
Pușcuță îi vorbi străinului des
pre așezarea nemților in Moi
sei, efectivele soldaților hor- 
thyști și ale jandarmilor cu pe
ne, despre felul armelor, locuri 
de patrulare, posturi fixe. So
vieticul memora ori nota, făcea 
schițe, însemna pe hartă, mî- 
nuia lădița cu vergea metalică, 
înțelegîndu-sâ astfel cu alți 
tovarăși de ai lui care acționau 
în preajmă. Se despărțiră după 
două săptămini, într-o zi plo
ioasă, cînd sovieticul veni fără 
știre, șuieră ca prigorul, sem
nalul convenit de cei doi, și 
zise : „Plec, prietene ; peste o 
zi al noștri sînt aici". „Nici nu 
mi-ai spus cum îți zice" îl do
jeni Pușcuță. „Mă cheamă Se- 
mion Durda. Ai ținere de min
te ?“ vorbi ucraineanul și scoa
se pacul de țigări, deșertă con
ținutul in palma țăranului, iși 
scrise numele pe hirtia despă
turită și plecă cu spusa : „Nu 
uita să dezgropi parașuta, să-ți 
îmbraci, cu ea copiii" ; era o 
dimineață pîcloasă, rece, ploua 
mărunt, sovieticul dispăru după 
culme, coborî spțe apa Vaseru- 
lui, unde avea întilnire cu alții 
de-ai lui.

A doua zi fu duminică. 16 
octombrie 1944. zi mare, ocu- 
pantii dispărură pînă la unul, 
sosiră armatele eliberatoare. 
Tomoiagă Grigore Răzuș. zis 
Pușcuță, se apucă de o treabă 
care nu suferea amînare: scoa-

ie-mî Îngăduită sl 
o altă interpretare, 
care exprimă, pare- 
mi-se, intenția artis
tului și, mai ales, e- 
sența jertfei celor 29 

de țărani-eroi. Ce sînt, de fapt, 
cele zece măști bizare ? Sînt 
niște lemne de căpătîi, de di
mensiuni hiperbolice, stîlpi de 
pomenire, cum obișnuiau să 
ridice foarte Indepărtații noș
tri strămoși. Sînt, la urma ur
melor, niște fastuoase și laice 
table de legi ; parcă și aud 
țîșnind din stîlpii-mască cele 
zece glasuri-lege, psalmodiind, 
ca într-un cor antic, motivele 
Împotrivirii noastre față de co
tropitorul fascist Întîia mască : 
să nu se mai tragă in oameni 
fără vină ! A doua : să nu se 
mai ia grînele din hambare și 
fructele din pomi ! A treia : să 
nu mai fie tîrîți feciorii în răz
boaie nedrepte ! A patra : să 
nu mai fie lumea închisă în 
țarcuri ! A cincea: să nu se mai 
la vitele din bătătură ! A șa
sea : să nu mai fie pîngărite 
fiicele omului ! A șaptea : să 
nu mai fie spurcat meleagul cu 
tranșee și sîrmă ghimpată ! 
A opta : să nu mai cunoască 
oamenii dorul de libertate și 
drumurile înstrăinării 1 A 
noua : să nu se mai dea foc 
caselor I Ă zecea : să nu mai 
existe lagăre ale morții !

Istorie ! Fragment tragic 
din destinul unei comune. Me
moria trează a unei colectivi
tăți sătești. Un singur punct 
de foc din marea epopee a zi
lelor eliberării. E bine, oameni 
buni, e bine și normal să pri
vim drumul suitor de azi în 
lumina memoriei propriei 
noastre demnități. Este funda
mentul moral al înfăptuirilor 
socialiste prezente. Nu vom 
prăbuși nicicînd punțile de 
aur, de lumină, de foc, între 
ceea ce a fost trecut, ceea ce 
este prezent șl ceea ce va fi 
viitor. E chezășia duratei noas
tre in vreme-

satul) în sarcina a vreo cinci
sprezece bărbați cu experiență 
și simț de orientare in munți ; 
Tomoiagă Grigore Răzuș, zis 
Pușcuță, nu se afla printre a- 
ceștia, însă avea să se afle 
curînd-curînd, iată cum.

Acest Pușcuță păzea, din or
dinul autorităților de ocupație, 
o turmă de 400 oi, care urma 
să ia calea frontului ; oile fu
seseră luate cu de-a sila și nu
mitul avea ordin să le pășu- 
neze, sub strict control, prin 
poienile din preajmă. Cioba
nul de ocazie o luă ajutor pe 
Ioana lui și, cum se ivi oca
zia. îi luă cu sine și pe cei șase 
coconi (patru fete, doi feciori) 
după care, vira ! ținu cea mal 
scurtă potecă spre vîrf, dis
păru cum putu mai iute in 
sînul fabulos al pădurii. „Nici 
coadă de oaie n-c să pupați 
voi, domnilor ! V-am luat pra
da de război", convorbea el în 
gind cu ocupanții, pierzîndu-ș! 
tot mai mult urma ; trecu ho
tarul spre Săcel și se duse la 
un prieten. Mihale Gheorghe a 
Diacului, care bătuse țăruș de 
stînă pe un tăpșan îndepărtat 
și ascuns, unde se ajungea a- 
nevoie. S-a așezat pe locul lui, 
în staulul și in 
tuia.

Stătu aici preț 
fără a se întîmpla 
bit ; intr-un mijit 
(era 
neamț, de unde picat ? 
venea agale, unul singur, 
molidiș. Avea asupra lui 
tol-mitralieră, o lădiță cu 
gea metalică, trei grenade de 
mină atîrnau de centură și, fapt . 
uimitor !. vorbea curat româ
nește : încă înainte de căderea 
serii Mihale și Pușcuță aflară 
că neamțul, de care se înspăi- 
mintaseiă de moarte, nu era 
neamț, era un partizan sovietic 
parașutat in pădurile de sub 
Pietrosul, ucrainean de origine.

omoiagă Grigore Râ- 
zuș, a 
ghe și
Pușcuță, a fost o via
ță de om paznic de 
vînătoare ; acum e 

pensionar de stat și „gazdă de 
munte" pe culmea Țibăului, 
dincolo de Prislop, spre Su
ceava. Are sub mină trei-patru 
ciobani care păstoresc tot atî- 
tea sute de oi. El știe învoieli
le, locul de pășunat, face legă
tura între sat și munte. îl vezi, 
la date anume alese, apărînd 
cu „ștraful", căruța cu roți de 
gumă ; împarte hj-înză, aduce 
știri despre starea turmei, fi
xează ziua tunsorii, a mieilor, 
a măsuratului. Hitru fiind, bun 
de gură, stă la taclale și aldă- 
maș, povestește, bune-rele, cîte 
în lună și în stele ; poți afla, 
de pildă, cum și-a îmbrăcat 
pruncii în pînză de parașută. 
E întîmplarea care se cuprinde 
în MEMORIA CELOR ÎNFRĂ
ȚIȚI CU NATURA. ■

Frontul se întorsese pe dos, 
ca o mănușă, ocupația bolea, 
fasciștii cereau carne să supra
viețuiască în retragere ; Moi
seiul era printre cele mai bune 
vaduri de vite și oi din Mara
mureș. Țăranii făcură legă- 
mint de unică voință și acțiu
ne, consemnul lor cutreieră sa
tul, trecînd din bătătură in bă
tătură, ca într-o telegrafie fără 
fir : nu dăm vituțele 1 lovim 
astfel în ocupanți 1 Așa se con
stitui „frontul vitelor", acțiu
ne hotărită, de sabotaj, a țăra
nilor din Moisei. Vitele fură 
scoase din grajduri noaptea, 
pe lună, trecute prin grădini, 
duse în mici pilcuri la loc fe
rit. unde se constituiau în cio- 
poare și turme, spre a porni, 
unde ? nu se știe exact : ori
cum, ținta era în sus. la mun
te, în adîncul pădurii. Această 
dificilă treabă cădea (așa vru

lui Gheor- 
Călina, zis

coliba aces-

de zece zile, 
nimic deose- 

de zori 
luni) se pomeni cu un 

care 
prin 
pis- 
ver-

Alexandrina, 
are merite in- 
acest maraton 
sătească, este 
fi azi colegă de

iscut cu Vasile Co- 
man-Șușcă, prima
rele comunei, desnre 
civilizația lemnului, 
care exprimă însăși 
existenta oamenilor 

din Moisei ; aceștia se nasc sub 
semnul lemnului, trăiesc și

*

*
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CONGO LA BUCUREȘTI

mise cu ocazia Zilei naționale a 
Canadei. „CUPA VOINȚA" LA CICLISM TENIS

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală Theodore Kondo Belan, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Demo
cratice Congo în Republica Socia
listă România.

★ *
Ministrul relațiilor externe al 

Republicii Columbia, Alfredo Vas- 
quez Carrizosa, a transmis o tele
gramă ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, în care 
adresează sincere mulțumiri pen
tru mesajul de felicitare primit cu 
ocazia desemnării sale în această 
funcție.

*
afacerilor externe, 

din
Ministrul

Corneliu Mănescu, a primit 
partea secretarului de stat pentru 
afacerile externe al Canadei, Mit
chell Sharp, - o telegramă de mul
țumiri pentru felicitările trans-

★
Ambasadorul Marii Britanii la 

București, Denis Seward Laskey, 
'a oferit marți un cocteil cu oca
zia vizitei în țara noastră a pre
ședintelui comitetului de condu
cere al Centrului Marea Brita- 
nie-Europa de est, Gilbert Long- 
den, membru în parlamentul bri
tanic.

Au participat Mihnea 
ghiu, prim-vicepreședinte 
stitutului român pentru 
culturale cu străinătatea, 
Livezeanu, vicepreședinte 
stitutului, funcționari 
din Ministerul 
ne și I.R.R.C.S., ziariști.

★
La Oradea s-a deschis expoziția 

pictorului contemporan . polonez 
Waolaw Taranczewski. Expoziția 
— care va rămîne deschisă timp 
de trei săptămîni — cuprinde pes
te 40 de lucrări reprezentative din 
opera artistului. (Agerpres)

Sprint disputat Finala „Cupei Davis“
la sosirea in prima etapă *in

A REVOLUȚIEI VIETNAMEZE

Gheor- 
al In- 

relațiile 
Octav 
ai in- 

superiori 
Afacerilor Exter-

r

î

î
î

î

î

*
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A apărut revista

LUPTA DE CLASA"
nr. 8/1970

Numărul pe luna august al 
revistei se deschide cu edito
rialul intitulat „Gloriosul nostru 

. fartid". în continuare se publi- 
-că articolul „Linii directoare ale 
cercetărilor prospective", sem
nat de MIRCEA MALIȚA. Sub 
titlul „Centralism și democrație 
in conducerea economiei" sînt 
inserate apoi articolele și studii
le „Lărgirea atribuțiilor unită
ților productive" de DUMITRU 
JOIȚA, „Competențe la nivelul 
răspunderilor" de ST. DINCA 
și „Asociațiile intercoopcratiste 
— expresie a perfecționării rela
țiilor de producție în agricul
tură" de GH. DINDERE.

Revista mai cuprinde Inter
vențiile la dezbaterea organizată 
de Academia de științe sociale 
și politice cu tema „Suverani
tatea și dreptul internațional 
contemporan", urmate de o suită 
de studii și articole : „La 200 de 
ani de la nașterea Iui Hegel" de 
D. D. ROȘCA. „Confluențe și 
sinteze" de AUREL BARAN- 
GA, „Acțiunea cultural-educati- 
vă pentru adulți și universitățile

v
populare" de EMIL IQRDĂ- 
CHESCU, „Cultivarea convinge
rilor materialiste" de ALEXAN
DRU GOLIANU, „Adevărata 
criză în gîndirea socială occi
dentală" de SILVIU BRUCAN.

La rubrica „Opinii", RADU 
MĂNESCU semnează articolul 
„Cu privire la tratarea proble
melor monetare în unele lecții 
de economie politică", iar C. 
PINTILIE, „Modernizarea prac
ticii în producție a studenților 
economiști".

Revista mai cuprinde rubrici
le „Pagini de istorie", în cadrul 
căreia se publică studiul ' „Pa
triotism și internaționalism în 
vechea mișcare socialistă din 
România" de M. BADEA, „Do
cumentar", care cuprinde comu
nicările „Obiective fundamenta
le ale revoluționarilor din Coreea 
de sud" și „Situația demografică 
mondială". Numărul .se încheie 
cu rubrica „Critică și bibliogra
fie", susținută de L. STROJA cu 
recenzia „Pledoarie pentru o 
nouă geografie economică a 
lumii".

*
i

A

BRAȘOV (prin telefon). 76 de ci
cliști — din Bulgaria, Italia, Polo
nia, R.F.G., Ungaria și România — 
au luat startul ieri in prima etapă 
a „ediției montane" a „Cupei Voin
ța". Pe șoseaua pînă la Făgăraș șl 
înapoi la Brașov, plutonul a rămas 
puțin timp compact, numeroasele ac
țiuni individuale fragmentîndu-1, agi- 
tîndu-1 aproape permanent. Pe prima 
jumătate a traseului, poate și pentru 
că urcușul de la Vlădeni a fost doar... 
un pseudourcuș, regrupările s-au 
ținut lanț. Italianul Martani și ■ ro
mânii Sofronie și Suditu, plecați so
litari pe vîrful Vlădeni, aveau totuși 
să fie prinși înainte de Șercaia. Pînă 
în centrul Făgărașului, moment 
acalmie. O acalmie care avea 
să dezlănțuie 
pe drumul de 
șov,

L-am văzut 
jan ghemuit, 
șa și ghidon, pedalînd de unul 
gur în fruntea plutonului și 
tanțîndu-se metru cu metru. Era în 
comuna Mîndra, la kilometrul 68 
al cursei. Dar, după puțină vreme, lui 
Selejan aveau să i se alăture, după 
un efort deosebit. Sofronie, italianul 
Martani, vest-germanul Kornmayer. 
Lupta devine și mai îndîrjită pe ur
mătorii kilometri ; în pluton, nimeni 
nu se împacă cu ideea de. a lăsa pe 
fugari să se distanțeze prea mult. Pe 
șoseaua cu numeroase viraje, cicliștii 
— în monom — acoperă acum o dis
tanță de cîteva sute de metri. Viteza 
de 60 kilometri pe oră devine curentă.

de 
însă 

apoi adevărate furtuni 
întoarcere, spre Bra-
mai întîi pe V.
„adunat" parcă

Sele- 
între 
sin- 
dis-

„BRĂDULEȚ"

in prima cursa

vremea
A. -f/; «'.if *

Ieri in țară : Vremea a fost insta
bilă la început în vestul și nordul 
țării, unde cerul a prezentat înno- 
rări mai accentuate și au căzut aver
se locale însoțite de descărcări elec
trice. în cursul • după-amiezii, averse 
izolate s-au semnalat în zona sub
carpatică a Munteniei, Bărăgan, Do- 
brogea și sudul Moldovei. Vîntul a 
suflat potrivit, cu intensificări izo
late, predominînd din sectorul vbstic. 
Temperatura aerului Ia ora 14 oscila 
între 15 grade Ia Ocna Șugatag și 
30 de grade la Giurgiu. în București : 
Vremea a fost în general frumoasă.

cu cerul variabil. După-amiaza a 
plouat slab. Vîntul a suflat slab, 
pină la potrivit.. Temperatura maxi
mă a fost de 30 de grade.

Tiinpul probabil pentru Zilele de 
20. 21 și 22 august. în țară : Vremea 
©SBElftuă să se afttelioKlze' ih prima 
parte, a intervalului, apoi devine 
ușor instabilă, începînd din nord- 
vest. Vor cădea ploi locale sub for
mă de averse, mai ales în zona de 
munte și în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară la sfîrșitul intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 19 
și 29 de grade. In București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în încăl
zire. Cerul schimbător, favorabil 
ploii sub formă de averse. Vînt po
trivit.

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scînteii" Gh. Apostol). — Marți 
dimineața,, prima navă maritimă 
construită la Șantierul naval din 
Constanța s-a întors din probele 
de marș pe mare. După acosta
rea navei la cheiul șantierului, 
inginerul Teodor Trandafir, de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări navale din Galați, autor 
al proiectului, ne-a declarat : 
„Timp de cinci zile, cargoul 
„Brăduleț" a fost supus celor 
mai exigente probe de funcțio
nare a motoarelor și celorlalte 
mecanisme și instalații de bord, 
comportîndu-se excelent".

Cîteva din caracteristicile nou
lui tip de navă produs la Con
stanța : este un cargou de trans
portat material lemnos sau măr
furi generale, cu o capacitate de 
1 920 tone. Marea suplețe a co
menzilor. sistemele moderne de 
electronavigație de care dispune 
îi permit să navigheze pe orice 
timp în zone neaccesibile nave
lor de mare tonaj. Pe punte sînt 
instalate trei macarale cu o ca
pacitate de 5 tone fiecare, cu a- 
jutorul cărora operațiunile de 
încărcare-descărcare se fac in
dependent. fără a apela la insta
lațiile portuare. Noul tip de 
navă este echipat cu un motor 
de 1 560 C.P. și 3 motoare se
cundare. puțind dezvolta o vite
ză de 12,5 noduri pe oră.

(Urmare din pag. I)
grîu au fost amplasate după legu
minoase. Ca plante premergătoare, 
ponderea au deținut-o păioasele, re- 
prezentînd 50 la sută din suprafețe, 
restul urmînd pe terenurile eliberate 
de porumb. Am amintit că 50 la 
sută din grîu a urmat după păioase, 
adică tot' după - grîu. Dar aceasta 
nu este fotul. în unele unități agri
cole, griul s-a cultivat 4—5 ani la 
rînd -pe același loc. Aceasta duce, 
după cum se știe, la creșterea gra
dului de îmburuienare a terenului, 
la înmulțirea bolilor și dăunătorilor 
specifici acestei culturi. în trecut, 
orice țăran maț priceput știa că nu 
poate pune mai mult de doi ani la 
rînd griul pe același loc și de aceea 
făcea un asolament care, chiar dacă 
era empiric, permitea o rotație a 
culturilor. Specialiștii noștri care au 
vizitat unele țări străine au venit cu 
ideea monoculturii, zicind că griul 
merge pe același loc mai mulți ani la 
rînd. Dar nu numai că au venit cu 
această idee, ci, fără să țină seama 
de condițiile concrete de aplicare, au 
și susținut-o ani la rînd. Unde duce 
această situație este ușor de ghi
cit. Iată de ce alegerea premer
gătoarelor pentru grîu trebuie făcută 
cu multă grijă. 'Acolo unde s-a- negli
jat acest aspect, producțiile se men
țin la ‘
tor. La
Călărași, județul Ialomița, pe par
celele unde griul s-a semănat pe 
același teren 6—9 ani la rînd, recol
ta a fost cu 50 la sută mai mică 
față de terenul care fusese ocupat 
cu alte plante premergătoare. însă 
cel mai convingător exemplu îl 
oferă, din păcate. întreprinderile 
agricole de stat din județul Con
stanța care, cultivînd cea mai mare 
suprafață de grîu după păioase, au 
obținut în acest an o recoltă de grîu 
la nivelul cooperativelor agricole 
din județe, unități care au folosit 
cantități mal mici de îngrășăminte 
chimice decît întreprinderile agricole 
de stat. Tov. Sergiu Chiriacescu, teh- 
nologul-șef al Trustului I.A.S. Con
stanța, motivează: „Griul a fost am
plasat in proporție de 67 la sută tot 
după grîu. Pe 37 la sută din suprafețe 
griul se cultivă 3 ani si chiar mai 
mult pe același teren. în asemenea 
condiții, recoltele sînt sub posibili
tăți". Dar nu numai în întreprin
derile agricole de stat, ci și in coo
perativele agricole griul se cultivă 
pe același teren de ani și ani de 
zile. Acestei practici trebuie să i se 
pună capăt. în acest scop, suprafe
țele care urmează să se cultive cu 
grîu trebuie extinse în unitățile 
care dispun de cele mai bune con
diții, iar în cadrul acestora, ampla
sarea lui să se facă după cele mai 
bune plante premergătoare. în a- 
ceastă privintp se cere ca specia
liștii din unități să aibă o poziție 
fermă, să nu admită însămînțarea 
acelor terenuri despre care se șți^ 
că nu pot da recolta corespunzătoa
re. Toată lumea este de acord că cul
tivarea griului mai mulți ani pe ace
lași teren nu este bună. Care este ex-

plicația că de la acord la practică 
s-a ales totuși monocultura ? Nu-i 
vorba numai de concepția unor spe
cialiști, ci mai degrabă de lipsa unor 
condiții materiale care să permită 
rotația culturilor. Nu se fac sufici
ente eforturi pentru eliberarea te
renului și atunci se recurge la orice 
suprafață care există la îndemînă, 
chiar dacă se știe că nu corespunde 
a fi cultivată cu grîu. Numai slăbi
ciunile dovedite de conducerile unor 
unități agricole, de specialiștii res
pectivi în organizarea muncii fac să 
se recurgă la soluția cea mai como
dă, 
ta 
La 
din
că grîu] nu trebuie cultivat după grhi 
mai mult-de doi ani. Aceasta presu
pune măsuri pentru alegerea imediată 
a terenurilor, pregătirea celor de pe 
care s-a strins recolta și luarea din

conștienți fiind 
duce la scăderea 
consfătuirea cu 
cooperativele agricole s-a arătat

că aceas- 
producției. 

inginerii-șefi

un nivel necoreSpunză- 
cooperativa agricolă din

In a-

Se pare că nu, din moment 
acest an lucrările de pre- 
terenului pentru grîu sint

Toți se grăbesc să ajungă... la' poalele 
Perșanilor. Urcușul dificil le... poto
lește multora zelul. Cățărători încer
cați, dar și cu forțele mai proaspete, 
Emil Rusu, Ciumeti, Burlacu, ma
ghiarul Șipoș atacă Perșanii de pe 
poziții avansate. în vîrf, primul este 

' Rusu. La coborîre se formează un 
grup fugar de vreo 10 alergători. A- 
cestora nu le este prea greu să-și a- 
sigure un avans liniștitor. Pe ulti
mii 20 de kilometri, din plutonul se
cund se mai încearcă o dată prinde
rea fugarilor. Dar zadarnic...

Brașov — sosire. Ciumeti avea po
ziția cea mai 1—x "s—
va cîștiga. I a 
nul arbitrului 
un avans de 
bicicletă. Ceilalți sînt încă nedeciși. 
Dintr-o dată însă, pe „pas mare", vi
ne din urmă Emil Rusu. La 100 m 
Ciumeti are încă avans. Cam o lun
gime de bicicletă. Face eforturi dis
perate. Rusu remontează puțin cîte 
puțin. La 50 m, bicicletele celor doi 
sînt cap la cap. Egalitate perfectă. 
Ridicați din șa, ambii apasă puternic 
pe pedale. Cu ultimele picături de 
energie' cîstigă Emil Rusu, urmat de 
Ciumeti, Tudoran, Puterity, Buriacu, 
italianul Martani etc. La un minut 
după micul pluton (cronometrat în 
2 h 54’04” pe cei 125 kilometri cît 
a măsurat etapa de ieri) sosesc Gri- 
gore, Selejan (!), maghiarul Iszak. 
Peste 2 minute — grosul plutonului.

Astăzi, etapa 
Rupea și retur.

bună și părea că 
200 m de fariio- 

de sosire, el are
două lungimi de

Brașov—țFeldioara—

Ca urmare a victoriei cu 4—1 rea
lizate în fața selecționatei de tenis a 
Spaniei, echipa R. F. a Germaniei va 
disputa în zilele de 29, 30 și 31 au
gust, la Cleveland, finala „Cupei Da
vis" cu echipa S.U.A.. deținătoarea 
„Salatierei de argint". în legătură cu 
aoeastă finală, mai mulți participanți 
la turneul de tenis recent încheiat la 
Hamburg au făcut o sgrie de decla
rații corespondenților agențiilor in
ternaționale de presă. ION ȚIRIAC 
(România) a spus printre altele : 
„Echipa vest-germană a demonstrat 
că știe să joace pe terenuri asfaltate. 
Componența acestei formații au dat 
un randament superior pe astfel de 
terenuri. Cred că vor face o figură 
frumoasă la Cleveland, unde se va 
juca pe asfalt". La rîndul său, ILIE 
N AST ASE a spus : „Tenismanii vest- 
germani au dat randament în meciul 
cu Spania. Ei pot oferi jocuri spec
taculoase și in meciul cu S.U.A". 
Tenismanul sud-african McMillan a 
declarat că echipa S.U.A. va cîștiga 
cu 4—1. Owen Davidson. (Australia) 
a arătat că echipa vest-germană nu 
trebuie desconsiderată și că după el 
are o șansă în partida cu S.U.A. O- 
landezul Tom Okker. învingătorul 
concursului de la Hamburg, a spus că 
echipa R. F. a Germaniei a știut să 
speculeze erorile tactice ale jucăto
rilor spanioli. Campionul olandez a 
arătat că echipa vest-germană are 
șanse minime la Cleveland.

în cîteva rinduri
UN PURTĂTOR DE CUVÎNT AL 

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 
DE FOTBAL, F.I.F.A., a declarat că 
acest for studiază posibilitatea ca 
finala „Cupei campionilor europeni" 
să aibă loc la 2 iunie pe stadionul 
londonez Wembley. De altfel, această 
propunere a fost făcută de Uniunea 
europeană de fotbal. Orașul Atena va 
găzdui anul viitor la 19 mai finala 
„Cupei cupelor". Q hotărîre definiti
vă în problema finalelor competițiilor 
internaționale europene va fi luată cu 
ocazia ședinței Comitetului executiv 
al U.E.F.A., care va avea loc în no
iembrie la Paris.

CAMPIONATUL MONDIAL STU
DENȚESC DE ȘAH DE LA HAIFFA 
a continuat cu desfășurarea partidelor 
cuprinse în cea de-a 8-a rundă. Re-' 
zultate : ’Anglia-Austria 2—2; R.F. a 
Germaniei-Elveția 3—1; Israel-Fin- 
landa 3,5—0,5; Islanda-Suedia 3.5—0,5; 
Scoția-Grecia 2—1 (1).

în clasament conduce Anglia cu 24 
de puncte, urmată de S.U.A. cu 19,5 
puncte și 4 partide întrerupte, R. F. 
a Germaniei cu 18 puncte (4) etc.

EDILII ORAȘULUI NATAL al lui 
Pele au hotărît să-i ridice acestuia o 
statuie la Belo Horizonte. Statuia va 
fi înălțată în principala piață a ora
șului.

O DATĂ CU DESFĂȘURAREA UL
TIMELOR DOUA FINALE au luat 
sfîrșit întrecerile turneului de tenis' 
„open" de* la Toronto. In proba de 
Simplii feminin, ărtstralianca Marga
ret Court a învins-o cu scorul de 6—8, 
6—4, 6—4, pe Rosemary Casals 
(S.U.A.). Martin Reissen (S.U.A.) și 
Bill Bowrey (Australia) au ciștigat 
proba de dublu. Ei au învins în finală 
cu scorul de 6—3, 6—2 pe Drysdale 
(Republica Sud-Africană)-Fred Stolle ' ' 
(Australia).

S-AU STABILIT DATELE MECIU
RILOR ZELEZNICIAR SARAJEVO- 
ANDERLECHT (Belgia), din cadrul 
primului tur 
târgurilor" la 
avea loc la 2 
iar cel de-al 
la Bruxelles.

al „Cupei europene a 
fotbal. Primul joc va 

septembrie la Sarajevo, 
doilea la 16 septembrie

14-A EDIȚIE A TURU-
‘ va

CEA DE-A 
LUI CICLIST AL SLOVACIEI 
reuni la start alergători din Franța, 
Polonia. Austria, România, Danemar
ca, «U.R.S.S., Italia și Cehoslovacia. 
Competiția măsoară aproximativ. 1 006 
km, împărțiți în 6 etape.

PRONOSPORT

BOXERUL ISMAEL LAGUNA (Pa
nama), campion mondial la categoria 
ușoară, a fost autorizat de forul inter
național să-și pună centura în joc 
în fața scoțianului Ken Buchanan. 
Meciul va avea loc la 26 septembrie 
la Porto Rico.

PREMIILE CONCURSULUI NR. 33 
DIN 16 AUGUST 1970

CATEGORIA I : (12 rezultate) 4,3 
variante a 8 863 lei ; CATEGORIA a 
Il-a : (11 rezultate) 46,8 
977 lei : CATEGORIA a 
rezultate) 381 variante a

variante a 
III-a : (10
180 lei.

junsuri ? 
ce și în 
gătire a 
rămase în urmă. Din datele centra
lizate la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii rezultă că pînă la 16 
august au fost făcute arături . de 
vară pe numai 534 000 ha. Este ne
cesar ca, în timpul cel mai scurt, 
în fiecare unitate 
analizeze temeinic 
fi destinate pentru 
cu grîu și să fie 
vederea pregătirii 
bune condiții.

Agricultura dispune din 
de cantități tot mai mari 
șăminte chimice,. din care cea mai 
mare parte sînt folosite la grîu. în 
întreprinderile agricole de stat s-au 
folosit la cultura griului în medie 
cîte 150 kg îngrășăminte substanță 
activă, iar în coooerativele agricole, 
pe suprafața fertilizată s-au dat cîte

agricolă să se 
ce suprafețe vor 
a fi însămințate 
luate măsuri în 
lor în cele mai

an în an 
de îngră-

ceste laboratoare) se tot organizează 
și reorganizează de mai mulți arii. Se 
pare că acum au o formă definitivă : 
funcționează pe lîngă direcțiile agri
cole județene și, după cum am fost 
informați la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, în curînd îșl vor în
cepe activitatea. Se cere ca faza de 
organizare să fie cît mai scurtă pen
tru ca unitățile agricole să beneficie
ze de sprijinul lor.

Folosirea îngrășămintelor chimice 
necesită, în continuare, un control se
ver pentru că se constată defecțiuni 
în administrarea lor. La consfătuire 
au fost proiectate diapozitive color 
care reprezentau diferite lanuri de 
grîu fotografiate din avion. Se ve
deau fîșii sau pilcuri de un verde în
chis care alternau cu altele galbene, 
după cum solul a primit sau nu în
grășăminte chimice. De aci și nece
sitatea ca specialiștii din unități să 
urmărească modul de aplicare a în

CÎND SE SEAMĂNĂ GRIUL? care ar

Poporul vietnamez sărbătorește astăzi împlinirea unui sfert de veae 
de ta Revoluția din august 1945. Această aniversare evocă anii de luptă 
dirză și neînfricată purtată de acest brav popor împotriva dominației și 
asupririi colonialiste, pentru eliberarea națională și socială. Călăuzită de 
partidul comunist, in frunte cu marele fiu al poporului vietnamez, Ho 
Și Min bucurindu-se de participarea largă a tuturor forțelor naționale 
și democratice, această luptă a repurtat o victorie istorică. La puțină 
vreme de la această victorie, în ziua de 2 septembrie 1945, a fost procla
mată la Hanoi Republica Democrată Vietnam — primul stat al munci
torilor și țăranilor din această parte a lumii.

Pășind pe calea vieții noi, socialiste, oamenii muncii vietnamezi au 
trebuit să facă față in repetate rinduri asaltului forțelor colonialismului 
și imperialismului. In pofida acestor grele condiții, in R.D. Vietnam 
au fost înfăptuite importante transformări social-economice — industria, 
agricultura, știința, cultura au cunoscut progrese considerabile.

Bucurindu-se din toată inima de succesele dobindite de Q.D. Viet
nam in opera de construcție socialistă, poporul român iși exprimă, in 
același timp, solidaritatea internationalist^ și sprijinul ferm față de 
lupta eroică pe care o duce poporul vietnamez împotriva agresiunii im
perialiste, pentru apărarea independenței și suveranității țării, a ființei 
sale naționale.

Cu prilejul aniversării unui sfert de veac de la Revoluția din 
august, poporul nostru adresează poporului vietnamez un salut fierbinte 
și urări de noi succese in lupta sa dreaptă pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale, pentru progresul și prosperitatea pa
triei sale.

La înălțimea aspirațiilor
întregului popor vietnamez

vreme a măsurilor tehnice și organi
zatorice care să permită eliberarea 
terenurilor cu premergătoare tîrzii.

Nivelul producției de grîu a fost 
determinat, in cea mai mare mă
sură, de calitatea lucrărilor de pre
gătire a terenului. La această cul
tură lucrările tint mecanizate in 
proporție de aproape sută la sută. 
Actuala bază materială de care dis
punem permite ca toate lucrările să 
se facă la timp și de cea măi bună 
calitate. Or, în această direcție se 
constată numeroase neajunsuri. La 
consfătuire s-a subliniat că slaba or
ganizare a eliberării terenurilor, at.ît 
după premergătoarele timpurii, cît 
și după cele tîrzii, atrage după sine 
lucrări de calitate necorespunzătoa
re. Mai ales la arătura de vară 
se pierde cu bună știință momentul 
favorabil pentru executarea ei. ceea 
ce are drept urmare cheltuieli su
plimentare de energie și bani. La 
cooperativa agricolă Tudor Vladimi- 
rescu, județul Ialomița, pe terenurile 
care au fost eliberate de mazăre 
arătura de vară a fost executată 
abia la* sfîrșitul lui august, deci cu 
două luni mai tirziu. La cooperati
vele agricole din Luica, județul 
Ilfov, Conțești, județul Teleorman, 
și în multe alte locuri, lucrările de 
pregătire a terenului au fost execu
tate abia în preajma semănatului. 
Or, în aceste condiții nu se reali
zează cunoscutele procese de nitrifi- 
care, de acumulare 
apă și de reducere 
îmburuienare.

S-a învățat ceva

de rezerve de 
a gradului de

din aceste nea-

102 kg la ha. Sînt cantități destul de 
mari. Numai că nu se face o fertili
zare științifică, care să țină seama de 
rezerva solului in materii fertili- 
zante. La consfătuirea griului s-a 
arătat că a devenit un obicei, chiar 
și la cei mai buni specialiști din 
agricultură, aplicarea șablon a unei 
doze de 200—300 kg superfosfat și 
150—200 kg azotat de amoniu la 
hectar. La aceasta iși aduc contribu
ția și unele organe agricole județene 
și centrale. Tov. Mihai Roth, inginer 
agronom la cooperativa agricolă Pa- 
lazu Mare, județul Constanța, ară
ta că printre măsurile care au dat 
posibilitatea acestei unități să ob
țină 3 700 kg grîu la ha se numără 
și fertilizarea terenului. „îngrășă
mintele chimice trebuie date în ’ 
funcție de rezervele de materii hră
nitoare din sol — spunea inginerul 
de la Palazu Mare. Dar nu avem 
posibilitate să facem acest lucru. De 
aceea întreb cînd iși vor începe acti
vitatea laboratoarele de analiză a. 
solului pentru a le putea solicita ? 
Nu putem da îngrășămintele oricum 
deoarece se face o cheltuială nejus
tificată. Pentru producția anului 1970 
noi am cheltuit cu îngrășămintele 
chimice 700 000 lei, iar pentru 1971 
această sumă se va ridica la 1 200 000 
lei. Prin analiza solului de către 
amintitul laborator vom putea utiliza 
maj eficient îngrășămintele. deci și 
banii cheltuiți pentru procurarea 
lor". Este o cerință îndreptățită, 
loboratoarele de analiză a solului 
trebuie să-și dovedească prezența 
în activitatea unităților agricole. A-

aces- 
uni-
grîu, 
hec-

grășămintelor chimice, astfel ca 
tea să fie împrăștiate cît mai 
form.

Despre epoca de semănat la 
despre densitatea plantelor la
tar s-a discutat în fiecare an. Cu 
toate . acestea, in multe cazuri, spe
cialiștii nu se orientează în alegerea 
epocii optime de semănat. Se pare 
că s-a inrădâcinat o concepție șablon 
despre acest important factor de 
producție. La consfătuire s-a arătat 
că, așa după cum au demonstrat cer
cetările științifice și mai ales prac
tica unităților agricole fruntașe în 
cultura griului, epoca optimă nu este 
o „constantă", ci o variabilă a unor 
funcții. Astfel, dacă în toamne care 
găsesc solul bine aprovizionat cu 
apă semănatul timpuriu este un fac
tor cert de sporire a producției, 
în toamnele secetoase, cum a fost 
cazul anului trecut, la semănatul 
timpuriu s-au înregistrat, în majo
ritatea județelor, recoltele cele mai 
scăzute. De aceea se cere ca stabili
rea epocii optime de semănat să nu 
fie legată de date calendaristice ri
gide, ci să se aibă in vedere starea 
de aprovizionare a solului cu apă, 
nivelul de pregătire a terenului sau 
calitatea patului germinativ. Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii a pre
cizat că, din experiență și datele care 
există, epoca optimă pentru semăna
tul griului se încadrează pentru zona 
de sud intre 1 și 15 octombrie, iar in. 
zona colinară și de nord, între 25 sep
tembrie și 10 octombrie. în funcție 
de condițiile naturale, lucrarea poate 
începe cu 5—6 zile mai devreme sau 
mai tirziu. Trebuie însă ca terenul

să fie pregătit pentru ea semănatul să 
se poată face în 8—12 zile de lucru.

în acest an. in multe unități agri
cole, recolta a fost dimiijuată dato
rită densității necorespunzătoare. 
Este adevărat că multe boabe nu au 
răsărit din cauza secetei din toamnă, 
iar unele plante au pierit din cauza 
excesului de umezeală din primă
vară. Dar nu este mai puțin ade
vărat că unii specialiști nu asigură 
încă de la semănat norma cores
punzătoare de sămință. Tov. Gh. Ma
rinescu, inginer agronom la coope
rativa agricolă din Cobadin, județul 
Constanța, arâtînd în cadrul consfă
tuirii măsurile care au permis aces- 

. tei unități să obțină peste 3 500 kg 
grîu la ha a subliniat că a respectat 
cu cea mai mare strictețe norma de 
semănat. Aceasta a fost stabilită in 
funcție de planta premergătoare, sta
rea solului și soiul folosit și nu s-au 
dat sub 600 boabe la metrul pătrat. 
Inginerul da la Cobadin a arătat că 
este bine să se meargă pe densități 
mfii mari. Și alți specialiști au îm
brățișat acest -punct de vedere. La 
consfătuire s-a arătat ce norme de 
sămință să se dea la hectar pentru 
fiecare soi folosit. întrucit în acest an 
sămință nu prisosește va trebui folo
sită cît mai chibzuit. Nici risipă, dar 
nici economie prost înțeleasă
putea duce la densități mici și deci 
îa recolte scăzute.

Este bine ca în aceste zile 
care unitate agricolă să se analizeze 
rezultatele obținute in cultura griului 
evidențiindu-se atît factorii care au 
asigurat obținerea unor recolte buna, 
cît și cauzele care au dus la dimi
nuarea producției. Trebuie să se facă 

'analize foarte serioase, cu mult simț 
de răspundere. Spunem aceasta de
oarece chiar la actuala consfătuire a 
griului s-a văzut cît de superficial 
privesc unii specialiști această pro
blemă. La consfătuire, după prezen
tarea materialelor, inginerii au fost 
impărțiți pe județe pentru a apro
funda unele probleme. în timp ce 
inginerii agronomi din 
Constanța, Ialomița au 
foarte temeinic problemele legate de 
cultura griului, cei din județele Olt 
și Dolj, prin luările lor de cuvînt, au 
dovedit lipsă de interes și de răspun
dere pentru rezolvarea multiplelor 
probleme pe care le ridică tehnologia 
culturii griului. Obținerea unor recolte 
mari la această cultură necesită 
creșterea răspunderii specialiștilor in 
ce privește aplicarea unei tehnologii 
corecte, aportul lor la realizarea pro
ducției fiind hotărîtor.

în aceste zile se fac intense pregă
tiri în vederea cultivării griului : se 
ară și se întrețin terenurile destinate 
acestei culturi, se asigură semințele 
necesare și se aplică îngrășămintele 
chimice. Conducerile întreprinderilor 
agricole de stat, ale cooperativelor a- 
gricole, specialiștii din aceste unități, 
direcțiile agricole și uniunile coope
ratiste, avînd sprijinul organelor de 
partid, trebuie să se ocupe cu cea 
mai mare răspundere de asigurarea 
condițiilor necesare obținerii unei re
colte mari de grîu în 1971.

în fie-

județele 
dezbătut

Provincia Cao Bang din nordul 
R. D. Vietnam exemplifică sugestiv 
procesul innoitor pe care-1 trăiește 
societatea vietnameză în acești ani 
de luptă eroică și de muncă încorda
tă. Drumul ascendent al evoluției pe 
calea socialismului, oglindit în toate 
realizările oamenilor muncii din 
R. D. Vietnam, se refleotă cu deose
bită pregnanță în prefacerile pe care 
le-au cunoscut și le cunosc regiunile 
de munte ale țării. Față de zonele de 
cîmpie — fertilizate din belșug de alu
viunile Fluviului Roșu și de nenumă- 

,rate rîuri ce brăzdează Vietnamul de 
Nord, oferindu-și eu dărnicie apa 
canalelor de Irigații ale orezăriilor — 
zonele de munte, acoperite de pă
duri de nepătruns sau presărate pe 
vaste suprafețe cu stinci aride, au 
fost întotdeauna ostile oricărei cul
turi agricole. Omul statornicit pe a- 
ceste locuri a fost obligat să poarte 
o luptă încordată, permanentă, cu na
tura pentru a-și asigura traiul coti
dian și pentru a 
putea 
cît de 
calea 
bine.

Eforturile 
puse de i 
nii din ___
vincia Cao Bang 
pentru ridicarea 
ținutului lor din starea de înapoiere 
economică, socială și culturală vizea
ză îndeplinirea obiectivului fixat de 
Partidul celor ce muncesc și de sta
tul vietnamez „de a face astfel incit 

' regiunile/muntoase să le ajungăridin 
urmă pe «de'de șes". Călătorul 'care 
parcurge azi șoselele Cao Bangului 
se poate convinge singur de marile 
eforturi depuse aici și de succesele , 
realizate în îndeplinirea -acestei sar
cini.

Vegetația sălbatică de junglă pre
domină : păduri seculare, pilcuri 
dese de bambuși, desișuri de arbuști, 
mărăcinișuri. Aveam să aflu că pă
durile acoperă peste 60 000 hectare, 
în inima acestui ocean vegetal se 
desfășoară bătălia pentru agricultură. 
Este o bătălie complexă, de zi cu zi, 
purtată simultan pe mai multe fron
turi — pentru extinderea continuă a 
suprafețelor cultivate (care au sporit 
de la 20 000 de hectare în 1960 la 
250 000 hectare în prezent), creșterea 
productivității muncii (astăzi se și 
obțin anual, în medie, cinci tone de 
orez la -hectar), aclimatizarea unor 
noi culturi, adoptarea unor metode 
agrotehnice moderne.

Nucleul industrial al provinciei, 
despre a cărui existență s-a putut 
vorbi abia în perioada de după in
staurarea puterii populare, este în.

I continuă dezvoltare. Vocația indus- 
I trială a Cao Bangului este de pe 
I acum o certitudine. Cu nenumăratele ■ 
I sale căderi de apă, el se numără 

printre regiunile țării cu cel mai im
portant potențial hidroenergetic. Re
sursele naturale ale subsolului, încă 
în mică măsură exploatate sau chiar 
prospectate, constituie una din prin- ■ 
cipaiele pîrghii ale dezvoltării viitoa
re a acestor locuri. în anii celor mai 
înverșunate atacuri aeriene inamice, 
activitatea economică din această 
zonă n-a încetat să se desfășoare și, 
în anumite privințe, chiar să se dez- 

I volte. Au apărut atunci în regiune
pentru prima oară întreprinderi ale 
industriei regionale, sector care avea 
să se extindă cu repeziciune. Dez
voltarea industriei regionale — îmi 
spune Vu Van Phuc, membru al Co
mitetului provincial de partid — este 
pentru noi un obiectiv dintre cele 
mai importante, nu numai în timp de 
război, ci și in condițiile pașnice de 
edificare a noii societăți, fiind un 
aspect specific al procesului de in
dustrializare a R. D. Vietnam care 
oorespunde situației concrete din țara 
noastră.

Fabrica de mobilă și obiecte din 
I bambus „1 Iunie", pe care am vizi- 
| tat-o, este una din cele mai „vechi" 
■ întreprinderi din Cao Bang. Ea a fost 
| construită cu nuimai cîțiva ani înainte 
I de declanșarea raidurilor de bombar- 
I dament inamice. Directorul întreprin- 
I derii, Binh Hai, ne schițează în 
I cîteva cuvinte istoricul fabricii, simi-

Iar cu al multor altor mari obiective 
industriale apărute în acești ani pe 
harta R. D. Vietnam. Ea a fost fon
dată în scurtul răstimp de pace de 
care poporul vietnamez a putut be
neficia în eei 25 de ani de viață li
beră, 
rapid, 
avînt, ea a trebuit 
șarea bombardamentelor aeriene ale 
S.U.A. — să-și revizuiască toate pla
nurile, să reia totul de la început. 
Acum, preocupările principale con
verg către introducerea pe scară tot 
mai largă a mecanizării, organizarea 
mai rațională a producției, ridicarea 
cunoștințelor de cultură generală și 
profesionale ale muncitorilor — in 
marea lor majoritate femei. Devota
mentul, puterea de muncă și de sa
crificiu, dăruirea de sine a muncito
rilor și muncitoarelor de la fabrica 
„1 Iunie" aveam să le regăsesc la 
fiecare nouă întîlnire cu construc
torii socialismului

întreprinderea s-a dezvoltat 
dar, într-o perioadă de plin 

după dedan-

face pași 
mici pe 

spre mai
de- 

oame- 
pro-

CORESPONDENȚA 
DIN HANOI 

DE LA CORNELIU VLAD

de 
la

din R. D. Vietnam 
— la minerii de la 
exploatarea 
bauxită de 
Tinh Tuc, la tex-
tilistele fabricii 
„Mink Huai", la 
cooperatorii din 
satul Pac Bo, ca 
și la tinerii mun
teni care asigură 

întreținerea rețelei 
străbate provincia, 
tea își găsesc o 
tetică în faptul

rutiere ce 
Toate aces- 
. expresie sin- 

că în pre
zent valoarea globală a producției ia- 
dustriale realizate în provincia Căo 
Bang este de două ori mai mare decît 
în 1960. Anual, locuitorii construiesc 
prin contribuție voluntară o mie de 
km de drumuri. înainte existau în 
toată provincia doar 12 muncitori 
calificați ; astăzi sînt peste 10 000. 
Analfabetismul a fost lichidat încă 
din 1960. în. fiecare sat există dispen
sar, în fiecare district funcționează 
spitale. Puterea de cumpărare a 
crescut de trei ori în zece ani. Nata
litatea, odinioară în pronunțată scă
dere, înregistrează azi o medie a- 
nuală de creștere de 3,2 la sută.

în anii ce vin — spune Vu Van 
Phuc — dezvoltarea provinciei va 
continua intr-un ritm tot mai rapid, 
în industrie se va investi în viitorul 
plan de două ori mai mult decît în 

, primul plan cincinal (1960—1965), in
vestițiile în domeniul energeticii 
fiind considerabil mai mari.

în vietnameză, „cao" înseamnă 
„înalt", iar „bang" — egal. M-am în
trebat adesea, străbătînd serpentinele 
largi ale șoselelor bine întreținute 
ale provinciei, care ar putea fi astăzi 
semnificația cea mai potrivită a nu
melui acestei provincii. Și am ajuns 
la concluzia că el exprimă, mai bine 
ca oricînd aspirațiile și înfăptuirile 
oamenilor din această parte a Viet
namului. Semnificația acestui nume 
este valabilă pentru toate provinciile 
R.D. Vietnam. Căci în acești ani toa
te orașele și provinciile țării s-au ri
dicat deopotrivă la lu,ptă împotriva 
agresiunii imperialiste, pentru apă
rarea libertății, pentru progres și o 
viață mai bună. Așa s-a întîmplat cu 
provincia Thai Binh, pe al cărui pă- 
mint fertil de deltă s-a realizat pen
tru prima oară pe țară obiectivul 
celor cinci tone de orez la hectar pe 
an, cu Hoa Binh — faimoasă prin 
realizările puternicei industrii regio
nale, cu Nghe An — provincie cu 
vechi tradiții de luptă și meleag na
tal al președintelui Ho Și Min, cu Ha 
Tinh și Quang Binh, care au avut 
cel mai mult de suferit de pe urma 
atacurilor dușmane, dar în care mun
ca constructivă n-a încetat o clipă, 
cu orașele-erou Hanoi și Haifong și 
cu atîtea alte ținuturi ale patriei viet
nameze.

Revenind la semnificația cuprinsă 
în cuvintele Cao Bang, se poate a- 
firma că provincia cu acest nume se 
arată la înălțimea tuturor regiunilor 
R.D. Vietnam în îndeplinirea marilor 
imperative ale momentului, că ea se 
află angajată în egală măsură cu în
treaga R. D. Vietnam in construirea 
noii societăți, în apărarea pămîntu- 
lui patriei, în lupta pentru realizarea 
aspirațiilor de pace, unitate naționa
lă, prosperitate și progres, nutrite de 
poporul vietnamez.

I

ȘTIRI CULTURALE
La 19 august se împlinesc 89 de 

ani de la nașterea lui George Enes- 
cu. Ca în fiecare an, muzeul din 
București care-i poartă numele 
cinstește memoria marelui artist ro
mân printr-o manifestare închinată 
geniului său.

în acest sfîrșit de august, festivi
tatea atrage atenția atît prin conți
nutul ei, cit și prin faptul că se con
stituie într-o veritabilă avanpremieră 
la ediția a V-a a Festivalului și con
cursului internațional „George Enes- 
cu“.

O surpriză : audiția Simfoniei a 
IV-a „de școală" a lui George Enes- 
cu, descoperită, nu de mult, in cabi
netul unui colecționar din Paris du. 
Romeo Drăghici, directorul muzeului.

O proiecție de diafilme inedite, cu 
imagini din viața și opera marelui 
compozitor, însoțită de fragmenta

din creația sa muzicală, va încheia *- 
ceastă meritorie manifestare.

★
RM. VÎLCEA (corespondentul 

„Scînteii"). La filiala arhivelor sta
tului din Rm. Vîlcea s-a deschis re
cent o expoziție consacrată comemo
rării a 80 de ani de la moartea lui 
Vasile Alecsandri. Expoziția cuprinde 
documente, fotografii, reviste și cărți 
care oglindesc activitatea multilate
rală a poetului. Din acestea rețin a- 
tenția scrisoarea din 1876 adresată de 
Alecsandri lui Iacob Negruzzi (în 
care sînt făcute cunoscute împrejură
rile în care a fost premiată la Mont
pelier poezia „Cintecul gintei latine"), 
lucrarea in original „Protestație în 
numele Moldovei, a omenirii și a lui 
dumnezeu", legată nemijlocit de re
voluția de la 1.848, precum și o scri
soare originală, nedatată, a poetului 
adresată lui Cîmpineanu.

t
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Campania electorală deschisă zilele acestea la Saigon în veaerea „alegerii" a 30 de noi membri în Camera 
superioară a așa-zisului parlament a debutat cu o serie de manifestații ostile actualei administrații. Participanții 
la demonstrații cer demisia autorităților saigoneze, retragerea trupelor americane și încetarea războiului dus în 

Vietnamul de sud. în fotografie : aspect de la una din aceste manifestații

VIETNAMUL DE SUD

CIOCNIRI VIOLENTE ÎN REGIUNEA
URUGUAY

PLATOURILOR ÎNALTE
SAIGON 18 

cum relatează 
ultimele 24 de 
tețe între formațiunile 
Revoluționar Provizoriu și 
americano-saigoneze în diferite 
giuni ale Vietnamului de sud. 
provincia Darlac, din regiunea Pla- 
tourilor înalte, au fost semnalate 
ciocniri violente între forțele patrio- 
tioe și trupe saigoneze. Totodată, 
baza trupelor saigoneze „O’Reilly" 
continuă să fie încercuită și bombar
dată cu mortiere de forțele patrioti
ce, care se află în imediata apro
piere a acestei baze. După cum rela
tează trimisul special al agenției 
France Presse, încercările de a apro
viziona baza cu ajutorul elicoptere
lor americane nu au dus la nici 
un rezultat.

în același timp, avioane america
ne de tip „B-52“ au efectuat noi rai
duri de bombardament în provincia 
Quang Nam, la aproximativ 80 km 
sud-est de zona demilitarizată.

★
PEKIN. — Thiounn Prasith, minis

tru al coordonării în guvernul regal 
de uniune națională al Cambodgiei, 
a anunțat că trei din ziariștii străini 
dispăruți în Cambodgia au fost re
găsiți și se află în momentul de față 
împreună cu forțele de rezistență 
populară khmere. Este vorba de doi 
francezi și un olandez, Lydie Nicaise, 
Xavier Baron și, respectiv, M. Duyi- 
lin, capturați toți trei de către for
țele patriotice cambodgiene în apro-

(Agerpres). — După 
agențiile de presă, în 
ore au continuat lup- 

Guvernului 
trupele 

re- 
în

pierea localității Siem Reap. Minis
trul a subliniat că ziariștii respectivi 
urmează să fie eliberați îndată ce 
operațiunile militare din regiunea 
respectivă vor permite un asemenea 
lucru.

0 acțiune de protest
a președintelui

Consiliului Național
al P. C. din India

PRIVIND DIPLOMAȚII RĂPIȚI
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Guvernul Uruguayului va prezenta 
astăzi, în cadrul unei reuniuni a Con
siliului permanent al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) convo
cată special, motivele pentru care a 
refuzat să negocieze eliberarea di- 
plomaților răpiți la Montevideo de 
membrii unei organizații clandestine. 
Ministerul de Externe al Uruguay
ului a trimis în acest scop un me
saj reprezentantului permanent la 
O.S.A. al țării.

După cum s-a mai anunțat, guver
nul de la Montevideo a refuzat să 
negocieze cu organizația clandestină, 
care și-a asumat răspunderea pentru 
răpirea consulului, brazilian Aloisyo 
Dias Gomide și a consilierilor ame
ricani Daniel Mitrione și Claude Fly.

La Montevideo . continuă operațiu
nea inițiată de 'forțele de poliție 
uruguayene, pentru depistarea locu
lui unde sint deținuți consulul bra
zilian Aloisyo Dias Gomide și consi
lierul american Claude Fly. Pină în 
prezent, nu s-a obținut nici un re
zultat concret.

Manifestări cu prilejul

DELHI 18 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Național al Partidu
lui Comunist din India, S. A. Da'nge, 
arestat de autoritățile statului Uttar 
Pradesh, sub acuzația de a fi încălcat 
legea cu privire la desfășurarea mi
tingurilor și demonstrațiilor, a înain
tat un protest Tribunalului Suprem 
al țării. In protest, Dange apreciază 
arestarea sa ca un act ilegal, care 
contravine prevederilor constituției 
indiene.

9

PUBLICE PROGRESISTE

României

MOSCOVA

depunerii co- 
reprezentanți 
partid și de

■a

interplanetar

lumi-

IN LIBAN
(Agerpres). — Autori-

Nasuri profilactice in Turcia

pla- 
Ter-

la 
de

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

spre
a-

aniversării eliberării VENUS 7“
un nou mesager

BUDAPESTA 18 (Agerpres) — Cu 
prilejul apropiatei aniversări a elibe
rării României, Dumitru Tuncuș, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, a depus o coroană 
de flori la monumentul din Debrecen 
al ostașilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei. Au mai 
fost depuse coroane de flori Ia mor
mintele ostașilor români din orașul 
Szeged și comuna Litke, județul No- 
grad. La solemnitatea 
roanelor au luat parte 
ai organelor locale de

★
HANOI. — La Ambasada Republicii 

Socialiste România din Hanoi a fost 
organizată o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Comitetului 
pentru relații culturale cu străină
tatea, ai Asociației ziariștilor din 
R. D. Vietnam, ziariști.

Ambasadorul României la Hanoi, 
Constantin Băbeanu, a vorbit despre

CEYLON

Guvernul propune 
abolirea Senatului

COLOMBO 18 (Agerpres). — Noul , 
guvern al Ceylonului, format în urma 
victoriei în alegerile de la 27 mai a 
Frontului Unit al Forțelor de Stingă, 
oondus de Sirimavo Bandaranaike, a 
hotărit să propună abolirea Senatu
lui. Această hotărîre urmează res
pingerii de către Senat a unui pro
iect de lege guvernamental care pre
vede modificarea constituției țării.

De la venirea sa la putere în urmă 
cu două luni și jumătate, guvernul 
prezidat de Bandaranaike acționează 
în sensul înfăptuirii unor ample re
forme sociale și economice, pentru 
dezvoltarea sectorului de stat al eco
nomiei și activizarea politicii de neu
tralitate a Ceylonului. în acest sens, 
pentru realizarea obiectivelor propu
se se are în vedere adoptarea unei 
noi constituții în baza căreia statul' 
ceylonez să devină „republică inde
pendentă, liberă și suverană", să se 
efectueze naționalizarea băncilor 
străine, să crească rolul statului în 
comerțul exterior.

semnificația Zilei de 23 August, des
pre sarcinile actuale ale construcției 
socialismului în România și a răs
puns la întrebările ziariștilor.

★
VARȘOVIA — în cadrul „Zilelor 

culturii românești", marți seara, pe 
scena teatrului de operetă din capi
tala poloneză, un ansamblu artistic 
al orașului București a prezentat în 
fața unui numeros public un "specta
col de gală. Au fost prezente oficiali
tăți poloneze, oameni de cultură și 
artă, șefi ai unor misiuni diplomatice 
și membri ai corpului diplomatic, 
ziariști și corespondenți ai presei 
străine. Au fost prezenți Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Varșovia, și membri 
ai ambasadei, precum și delegația 
Comitetului de Cultură și Artă al 
municipiului București, condusă de 
Elena Deleanu, directorul Teatrului 
„Giulești".

Artiștii români au oferit spectato
rilor varșovieni un reușit buchet de 
melodii de muzică ușoară și popu
lară românească, arii din opere și o- 
perete, precum și dansuri. Măiestria 
interpretativă a solilor artei româ
nești a fost primită cu îndelungi a- 
plauze de către spectatori. La sfîrși
tul spectacolului artiștilor le-au fost 
oferite flori.

★
PRAGA. — Marți s-a deschis 

Praga expoziția pictorilor români 
Henri Catargi și Ion Musceleanu. La 
vernisaj au participat persoane ofi
ciale, oameni de cultură și artă din 
Praga, membri ai corpului diploma
tic. Au fost prezenți Ion Obradovici, 
ambasadorul României la Praga, și 
membri ai ambasadei române.

l-a primit
ambasadorul României

MOSCOVA 18 (Agerpres) — Vladi
mir Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit marți la Kremlin pe ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Moscova, Teodor Marinescu, la ce
rerea acestuia. A avut loc cu acest 
prilej o convorbire prietenească./

ORIENTUL APROPIAT

Contacte și consultări diplomatice
NEW YORK 18 (Agerpres). — Re

prezentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, ambasadorul Gunnar Jar
ring, s-a întîlnit luni cu reprezentan
ții permanenți la O.N.U. ai R.A.U. 
și Iordaniei.

Agențiile de presă transmit, ci
tind surse diplomatice de la sediul 
O.N.U., că în cursul întrevederilor 
cei doi diplomați au comunicat am
basadorului Jarring poziția guver
nelor lor cu privire la cererile for
mulate de acesta în legătură cu pre
cizarea datei, locului și nivelului re
prezentării la eventualele negocieri 
întreprinse sub egida sa. Agențiile 
de presă relevă, totodată, faptul că 
pînă în prezent Israelul nu a răs
puns încă la aceste solicitări.

Pe de altă parte, din Cairo se a- 
nunță că noul șef al corpului de ob
servatori al O.N.U. din Orientul A- 
propiat, generalul Ensio Siillasvuo, a 
sosit în această capitală pentru o 
zită de două zile. El va discuta 
oficialitățile egiptene probleme 
feritoare la observarea încetării
cului în sectorul Canalului de Suez.

La Bagdad, președintele Irakului, 
generalul Ahmed Hassan El Bakr, a 
avut o întrevedere cu liderul orga
nizațiilor palestinene Yasser Arafat, 
care se află într-o vizită în Irak, a 
transmis postul de radio Bagdad. 
Postul de radio nu dă alte amănunte 
privind problemele discutate cu acest 
prilej.

★

vi- 
cu 

re- 
fo-

NAȚIUNILE UNITE — în urma u- 
nei cereri a guvernului algerian, se
cretarul general U Thant a făcut un 
demers pe lingă delegația israeliană 
la Națiunile Unite pentru a obține 
eliberarea celor doi funcționari al
gerieni deținuți de autoritățile isra- 
eliene.

După cum s-a mai anunțat, aceștia 
au fost reținuți la aeroportul Lod din 
Tel Aviv în timp ce se aflau în tran
zit. Secretarul general a fost solici
tat de către ministrul de externe al
gerian, Abdelaziz Bouteflika, să in
tervină în favoarea eliberării lor.

17 august și-a 
început lunga călăto
rie ae citeva sute de 
milioane de kilome
tri spre Luceafăr sta
ția automată sovieti
că interplanetară „Ve
nus-7". Startul ei la a- 
ceastă dată a fost sta
bilit cu multă vreme 
înainte in funcție de 
rigorile impuse de .le
gile mecanicii cerești. 
Venus, planeta cea 
mai apropiată de Pă- 
mint, mișcindu-se pe 
orbita sa, ajunge 
anumite intervale 
timp la o distanță de 
„numai" 258 de mi
lioane kilometri de Pă
mânt. finind seama de 
stadiul actual al dez
voltării 
chetelor, 
optime ale 
coincid cu 
rioade de 
maximă, 
„ferestre" 
ce ce se

a traiectoriei, ar face 
ca ea să treacă pe 
lingă Venus la o dis
tanță de circa 6 000 de 
km.

Noul aparat cosmic 
automat care a pornit 
luni la drum este des
tinat, după cum scrie 
inginerul A. Karițkii, 
comentator științific al 
agenției TASS, să con
tinue cercetarea pla
netei Venus și a at
mosferei el, precum și 
a spațiului. interplane
tar, cercetare începu
tă de' aparatele, simi-

tehnicii ra- 
momentele 

startului 
aceste pe- 

apropiere 
adevărate 

astronomi- 
deschid că

tre misterioasa 
netă vecină cu 
ra. Ultima oară, o ast
fel de „fereastră" s-a 
deschis în ianuarie 
1969. Ne amintim că 
ea a fost folosită de 
cosmonautica sovie
tică ; la 5 și 10 ianua
rie 1969 au fost lan
sate stațiile automa
te „Venus-^Ț și „Ve- 
nus-6“. Acurh și-a luat 
zborul „Venus-7“.

Pentru a ne da sea
ma de înalta precizie 
cu care trebuie lansați 
acești mesageri in
terplanetari pentru a 
ajunge la țintă și pen
tru a se menține cu 
ei o legătură neîntre
ruptă prin mijloacele 
actuale ale radioteh- 
nicii, este suficient 
arătăm că o eroare 
numai un metru 
secundă la o viteză 
11 km pe secundă 
care o atinge stația 
sfîrșitul etapei active

să 
de 
pe 
de 
pe 
la

lare precedente. De la 
„Venus-1“, care și-a 
luat startul in februa
rie 1961 și pină lâ 
„Venus-5“ și „Venus- 
6“, pe care le-am 
menționat mai sus. 
cercul problemelor ști
ințifice abordate s-a 
extins mereu, progra
mele de cercetări au 
devenit tot mai com
plexe. Dacă primele 
aparate au zburat pe 
traiectorii relativ în
depărtate de Venus, 
ultimele trei stații au 
cercetat nemijlocit în
velișul de gaze al pla
netei, coborînd cu pa
rașuta in atmosfera ei. 
Dacă etapa inițială a 
programului de stu
diere a Luceafărului 
prevedea, în afara ex
perimentelor științifi
ce, și punerea la punct 
a tehnicii zborurilor 
cosmice la mari dis
tanțe (verificarea me
todelor de plasare a 
obiectului cosmic pe 
traseul interplanetar, 
a comunicațiilor prin 
radio și a posibilită-

ților de ghidare la dis
tanțe foarte mari), ur
mătoarele etape s-au 
caracterizat prin astfel 
de înfăptuiri tehnice 
remarcabile cum sint 
conducerea simultană 
a zborului stațiilor 
„Venus-5“ și „6“, pă
trunderea lor precisă 
în atmosfera venusia- 
nă in regiuni dinain
te fixate, stabilirea 
componenței chimice 
a atmosferei, măsura
rea temperaturii ei, a 
densității și presiunii 
atmosferice, a 
nozității etc.

Dezvoltarea generală 
a tehnicii cosmice în 
U.R.S.S,. perfecționa
rea rachetelor purtă
toare, elaborarea unor 
metode precise de ghi
dare a zborurilor, au 
permis să se facă-pași 
însemnați și în dopșe- 
niul proiectării și con
struirii stațiilor cosmi
ce. Dacă greutatea pri
mei stații interplane
tare „Venus-1“ era de 
643,5 kg., actuala sta
ție „Venus-7" cîntăreș- 
te de aproape două ori 
mai mult.

Printre tainele pla
netei fierbinți 
care se îndreaptă 
cum noua stație auto
mată interplanetară 
sovietică se numără, 
așa cum scrie în „Iz-, 
vestia", de marți, M. 
Marov, candidat in ști
ințe fizico-matematice, 
grosimea învelișului 
de gaze, regimul ter
mic deosebit, felul ne
obișnuit de rotație a 
planetei și alte caracte
ristici care o deosebesc 
net pe Venus de cele
lalte planete ale siste
mului solar. Igtă doar 
citeva dintre numeroa
sele probleme științi
fice majore care re
clamă continuarea stu
dierii sistematice a ve
cinei noastre cosmice.
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CAZURI DE HOLERA

BEIRUT 18
tățile medicale libaneze desfășoară în 
prezent o largă acțiune pentru pre
venirea unei epidemii de holeră în 
Liban. întreaga populație a țării ur
mează să fie vaocinată împotriva a- 
oestui flagel. După cum relatează 
ziarul libanez „L’Orient" pînă în pre
zent au fost înregistrate 4 cazuri de 
deces datorită holerei în localitatea 
Barja, districtul Chouf. De aseme
nea, s-au mai semnalat aproximativ 
alte 10 cazuri de îmbolnăviri de ho-

Toate șoselele care fac legătura între Republica Irlanda și Irlanda 
de nord au fost blocate de autoritățile nord-irlandeze, pentru a îm
piedica infiltrarea elementelor organizațiilor extremiste clandestine. 
Se apreciază că, în ciuda inundațiilor care s-au abătut asupra Irlan
dei de nord, extremiștii încearcă să provoace noi incidente intre ca

tolici Și protestanți. în fotografie : una din șoselele blocate
• Telefoto : A.P.-Agerpres

ISTANBUL — Ministerul Sănătă
ții al Turciei a consemnat în postu
rile lor pe toți membrii personalului 
medical și a instituit măsuri antiho- 
lerice în marile orașe și zonele de 
frontieră. în provincia Hatay, care se 
învecinează cu Siria, și în portul Is
kenderun sint în vigoare măsuri se
vere, iar înotul a fost interzis în zona 
de 10 km care înconjoară portul.

Tn urmă cu 14 ani, printr-o hotă- 
rîre a tribunalului du la Karlsruhe, 
Partiddl Comunist din Germania a 
fost declarat „anticonstituțional" și 
pus în afara legii. Organizat de 
cercurile reacționare vest-germane, 
prin sfidarea voinței forțelor demo
cratice și progresiste din ambele sta
te germane, ca și de pretutindeni, 
acest act de flagrantă injustiție a 
constituit un produs tipic al perioa
dei „războiului rece", o expresie a 
politicii „de forță" promovate de 
reacțiune, cu sprijinul imperialismu
lui, atît.pe plan intern, cit și extern,

Sentința care interzicea atunci P.C. 
din Germania — partid ce exprimă 
interesele clasei muncitoare din R.F. 
a Germaniei, și care s-a afirmat în 
decursul istoriei sale ca un luptător 
dîrz pentru pace, democrație și pro
gres social — a constituit un semnal 
pentru reprimarea forțelor progre
siste vest-germane. Punerea sub in
terdicție a partidului comuniștilor a 
fost însoțită de desființarea a nume
roase organizații de masă, de încer
carea de a înăbuși orice glas în fa
voarea ideilor de democrație, destin
dere, pace. în schimb, organizații și 
partide de extremă dreaptă, între 
care și P.N.D., au continuat să-și 
desfășoare nestingherite activitatea.

In întreaga perioadă ce s-a scurs 
de la verdictul de la Karlsruhe, Parti
dul Comunist din Germania, activînd 
in ilegalitate, a continuat să militeze 
pentru o politică națională de pace, 
pentru slăbirea încordării, pentru de- 
moorație, pentru interesele vitale ale 
oamenilor muncii din R.F.G. în tot 
acest timp el a simțit solidaritatea și 
sprijinul comuniștilor, al forțelor de
mocratice și progresiste de pretutin
deni. care s-au pronunțat statornic 
pentru anularea interzicerii P.C.G.

Această cerință pregnantă a 
poporului german, a opiniei publi
ce internaționale este impusă as
tăzi, mai mult ca oricînd, de 
înseși realitățile vieții. între pe
rioada „procesului" de la Karls

ruhe și cea actuală, în lume, inclusiv 
in R.F.G., s-au petrecut importante 
schimbări și deplasări politice, în 
lumina cărora interdicția P.C.G. a- 
pare ca un anacronism ce se cere 
eliminat. în R.F.G. s-au conturat tot 
mai pregnant tendințe în di
recția unei politici mai lucide, mai 
realiste, de natură să favorizeze des
tinderea și cooperarea internaționa
lă, fapt care și-a găsit expresia în 
formarea guvernului Brandt—Scheel, 
în aceste condiții, anularea interzice
rii P.C. din Germania ar fi nu numai o 
măsură de dreptate și justiție, ci și un 
act democratic corespunzător noilor 
realități din viața social-politică a 
R. F. a Germaniei, un act de rațiune 
politică ce ar fi întîmpinat cu satis
facție at.it de cercurile progresiste 
din R. F. a Germaniei, cît și de opi
nia publică internațională.

în presa vest-germană au apărut 
în ultima vreme numeroase mesaje 
adresate guvernului federal de cetă
țeni cu cele mai diverse profesii și 
convingeri ‘politice — avocați, me
dici, scriitori, funcționari — care cer 
cu insistență anularea interzicerii 
P.C. din Germania. Intr-unui din a- 
ceste mesaje, semnat de dr. Gertrud 
Bienco din Koblenz, se spune : „Ac
tuala renunțare la forță a Republicii 
Federale devine plauzibilă atunci 
cind politica de forță a fastelor gu
verne este anulată și ea. în acest 
sens se impune și ridicarea interdic
ției P.C.G.. a cărei instituire a fast o 
parte componentă a politicii de for
ță la care vrem să renunțăm astăzi, 
așa cum se afirmă la Bonn".

împreună cu comuniștii, cu forțe
le progresiste de pretutindeni, co
muniștii din România, poporul nos
tru au fast și sint alături de cauza 
Partidului Comunist din Germania, 
se pronunță cu fermitate pentru ri
dicarea interdicției sale, in intere
sul dezvoltării vieții politice din 
R. F. a Germaniei, al cauzei păcii și 
progresului social

B. STOIAN

Scufundarea conteinerelor 

cu gaze toxice 

în Oceanul Atlantic
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

Nava „Le Baron Russel Briggs", în
cărcată cu blocurile de beton în care 
se află încorporate conteinerele cu 
gaze toxice, a dispărut marți după-a- 
miază în adîncurile Oceanului Atlan
tic, in zona anunțată dinainte (situată 
la aproape 500 km de Cape Kenne
dy). Scufundarea a fost urmărită de 
echipajul distrugătorului de eseprtă 
„Hartley", care a procedat Ia aduna
rea buteliilor cu mostre de apă de la 
diferite adîncimi pentru a fi supuse 
analizelor în laboratoarele bazei na
vale de Ia Mayport, Florida. Echipa
jul va localiza cu precizie punctul în 
care s-a fixat epava navei.

★

GENEVA 18 (Agerpres). — Comi
tetul O.N.U. pentru folosirea pașnică 
a teritoriilor submarine situate in 
afara limitelor jurisdicției naționale, 
s-a întrunit marți la Geneva. El 
și-a exprimat îngrijorarea în legătu
ră cu hotărîrea Statelor Unite de a 
scufunda în Oceanul Atlantic anumi
te cantități de gaze letale.

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt, Comitetul elaborează tex
tul unui protest pe care îl va 
adresa secretarului general al O.N.U., 
U Thant.
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agențiile de presă transmit:
0 nouă reuniune a Comitetului de dezarmare de la 

Geneva 3 3VUt loc marV- In cadrul ședinței, reprezentantul Marii Britanii, 
I. F. Portor, a prezentat un document de lucru privind aspectele tehnice și 
politice ale controlului internațional al respectării unui eventual acord asupra 
interzicerii armelor chimice.

întrevedere Ciu En-lai — 
A. Kellezi. Ciu En-lai> membru 
al Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit marți delegația gu
vernamentală economică albaneză, 
condusă de Abdyl Kellezi, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, pre
ședintele Comisiei de Stat a Planifi
cării, care se află într-o vizită la 
Pekin.

Un acord privind cola
borarea economică, cultu
rală și tehnică între guver
nele R.P.D. Coreene și Su
danului 3 £ost setnnat la Phenian, 
anunță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană. Din partea coreeană, acor
dul a fost semnat de Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, iar din partea su- 
daneză de Gaafar El Numeiry, preșe
dintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, care a făcut o 
vizită oficială în această țară-

întrevederile lui A. Fân
tâni IO MOSCOVa. Amintore 
Fanfani, președintele Senatului ita
lian, care se află la Moscova pentru 
a participa la luorările celui de-al 
XIII-lea Congres internațional de is
torie, i-a făcut marți o vizită lui 
Alexei Șitikov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., informează agenția TASS. 
în aceeași zi, A. Fanfani a avut o 
convorbire cu Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice.

Convorbiri M. Ribicici-0. 
PalmO. Președintele Vecei Execu
tive Federale a Iugoslaviei, Mitia 
Ribicici, a avut convorbiri la Lindes- 
berg cu premierul Suediei, Olof Pal
me. Au fost abordate probleme pri
vind relațiile bilaterale, precum și 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale.

Fostul președinte al Ve- 
neZUelei, Betancourt, s-a
reîntors in capitala țării, sosind de la 
Berna, unde se stabilise în urmă cu 

6 ani. Potrivit unor cercuri politice 
din Venezuela, Romulo Betancourt va 
căuta să imprime un nou curs orien
tării politice a partidului său, Parti
dul acțiunii democratice, pentru a-și 
pregăti candidatura la alegerile pre
zidențiale din 1973.

La Moscova a sosit o de
legație parlamentară ira
niană, condusa ăe Abdullah Riya- 
zi, președintele Medjilisului, într-o 
vizită oficială la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., anunță agenția 
TASS.

Ansamblul bănățean de cin- 
tece și dansuri populare „Timi
șul", care a participat la cea de-a 
13-a ediție a festivalului inter
național de folclor de la Con- 
folens, a oferit luni un spectacol 
de gală la Paris. După o suită 
de spectacole, date în 25 de o- 
rașe din sudul Franței, ansam
blul „Timișul" și-a încheiat 
turneul de 45 de zile im Franța.

Președintele Camerunu
lui, Ahmadou Ahidjo, a primit pe 
Vladimir Popovici, membru al Con
siliului Federației al Iugoslaviei, care 
i-a înmînat un mesaj din partea pre
ședintelui Tito.

O echipă de savanți japonezi, 
condusă de profesorul Eiji Suito 
de la Universitatea din Kyoto, 
a izbutit să fotografieze pentru 
prima dată, cu ajutorul unui mi
croscop electronic de mare pu
tere, o moleculă de 16 angstrbmi 
(un angstrom este egal cu a 10-a 
milioana parte dintr-un mili
metru). Clișeele obținute vor fi 
expuse în cadrul conferinței in
ternaționale de microscopie elec
tronică, care va avea loc în cu- 
rînd la Paris.

Reuniunea „Comitetului 
Eliberării", or§an 31 Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), s-a 
deschis marți la Addis Abeba. Con
vorbirile care urmează să aibă loc cu 
acest prilej preced conferința mi
nisterială și pe cea a șefilor de state 
africani, care vor avea loc între 24 
august și 4 septembrie a.c., în capi
tala etiopiană. Comitetul își va con
sacra discuțiile, în principal, examină
rii raportului anual privind decolo
nizarea și apartheidul, pe care îl va 
prezenta Consiliul Ministerial.

Consiliul mondial al ca
felei și-a început lucrările 
luni, la Londra. Observatorii se 
așteaptă ca actualele dezbateri să fie 
foarte aprinse. Unele dintre țările 
membre au cerut sporirea producției 
de cafea în soopul creșterii rezerve
lor lor interne, altele se împotrivesc 
unei asemenea cereri. Peste 40 de 
țări sint interesate, direct sau indi
rect. în tratativele pentru stabilirea 
cantității de cafea ce trebuie produsă 
anual.
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