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Mesajul Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, | 

Nicolae Ceaușescu, 
adresat celei de-a IH-a Conferințe 

la nivel malt a tarilor nealiniate iusaka
Produse mai

3?

multe
din lemn mai puțin!
Creșterea consumurilor specifice 

în industria lemnului — o problemă 
care merită mai multă atenție

I
^Wșterea de la an la an a pro

ducției în sectorul de exploatare si 
industrializare a lemnului trebuie 
privită ca o sarcină nu atît cantita
tivă, cit mai ales de ordin calitativ. 
După- cum s-a subliniat la Congre
sul al X-lea al partidului, ca și la 
plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie anul trecut, sporirea pro
ducției în acest sector urmează a fi 
realizată îndeosebi pe seama valori
ficării superioare a masei lemnoase. 
Semnificativ pentru dimensiunile a- 
cestui obiectiv major este faptul că 
anul acesta, mărirea valorii produc
ției globale pe ansamblul Ministeru
lui Industriei Lemnului cu peste 500 
milioane lei are loc în condițiile în 
care cantitățile de lemn prevăzute a 
se scoate din pădure sint aproape 
egale ca mărime celor din anul tre
cut.

Intr-o asemenea situație, apare cu 
atît mai evidentă și mai justificată 
intensificarea preocupărilor cadrelor 
de specialiști, a colectivelor din în
treprinderi și combinate in vederea 
identificării și punerii în valoare a 
noi posibilități de reducere a norme
lor de consum și a consumurilor 
efective de masă lemnoasă. Subor
donate acestui scop, o serie de mă
suri preconizate în fabricile de mo
bilă și in alte unități de industria
lizare a lemnului, vizînd roproiecta- 
roa unor produse, folosirea inlocitb 
țarilor. revizuirea schemelor de croire 
a plăcilor aglomerate, a furnirelor, 
panelului, au și fost aplicate în peri
oada de la începutul anului, iar re- 
zultatele sint, în general, pozitive. 
Asți'y. -în șapte luni, prin reducerea 
consumurilor specifice medii la che
resteaua de rușinoase de la 14 mc 
pentru o producție de un milion lei 
mobilă corp la 13,3 mc. iar la che
resteaua de fag, de la 45,5 mc la 40 
mc pentru un milion lei producție, s 
rezultat pe ansamblul ministerului 
o economie de aproape 8 200 mc de 
cherestea.

Cu toate acestea. în aceeași pe
rioadă normele de consum au 
fost depășite la cheresteaua da 
rășinoase cu 0,224 mc pe 1 000 mp 
de uși și ferestre, iar la cheresteaua 
de fag cu 0,001 mc pe un mc de lăzi 
— ceea ce pe ansamblul ministeru
lui înseamnă 588 și, respectiv, 72 me
de masă lemnoasă consumată în plus. 
Semnificativ este faptul că din acesta 
cantități de lemn s-ar fi putut fa
brica peste 11 400 mp de uși și feres
tre, adică aproximativ necesarul pen
tru 400 de apartamente. Iată, deci, 
tot atâtea argumente care demons
trează că în industria lemnului exis
tă azi mari rezerve de economisire 
a materiei prime, insuficient puse in 
Valoare. Această concluzie este con
vingător demonstrată și de investi
gațiile întreprinse reoen-t în două 
mari unități economice : Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Blaj 
și Combinatul de exploatare și in
dustrializare • lemnului din Rm. 
Vilcea.

La Combinatul de prelucrare a

lemnului din Blaj, prin reducerea 
consumului de bușteni de fag penft'u 
placaj și încadrarea in normele de 
consum Ia materia primă pentru 
plăci fibrolemnoase, placaj, cherestea 
de rășinoase pentru panel, a fost po
sibil să se realizeze în primele șapte 
luni ale anului o economie de 3194 
mc de material lemnos. Evident, este 
un merit al întregului colectiv. A- 
ceasta însă nu trebuie să constituie 
pentru conducerea combinatului un 
factor de automulțumire, de slăbire a 
preocupărilor privind gospodărirea 
cit mai rațională a resurselor de 
materii prime și materiale. Și iată 
de ce : tot în șapte luni, la cele două 
fabrici de mobilă și la fabrica de 
ferestre, consumurile specifice de 
cherestea de rășinoase și de fag au 
fost depășite cu peste 600 mc, iar ia 
plăcile aglomerate, panel și furnire 
— cu peste 5 000 mp.

Care este insă punctul de vedere

al factorilor de răspundere din con
ducerea oombinatului față de această 
risipă evidentă de materii prime ? 
De la început trebuie, să arătăm — 
și acest lucru s-a desprins pe par
cursul investigațiilor — că toți in
terlocutorii s-au mulțumit doar cu 
o simplă inventariere a cauzelor mai 
mult sau mai puțin obiective, fără 
a da însă soluții concrete, eficiente, de 
remediere a lipsurilor constatate. O\ 
justificările facile nu sînț de natură 
să schimbe cu nimic situația. Numai 
o analiză serioasă, la obiect, cu par
ticiparea întregului colectiv, a cau
zelor generatoare de pierderi, poate 
oferi soluții tclmico-organizatorici' 
riguros fundamentate, capabile să

Constantin DUMITRU 
Ștefan DINICA

(Continuare in pag. a Ill-a)

CU PLANUL 
CINCINAL 

Îndeplinit
Centrala industrială de utilaj 

chimic și rafinării din cadrul 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și-a reali- I 
zat sarcinile la producția globa
la prevăzută in actualul plan •' 
cincinal. întreprinderile ce a- 
parțin acestei centrale au fabri
cat importante produse, printre 
care instalația de anhidridă Ita
lică, utilaje pentru instalația de 
d'nr.-lil tereftalat d? la Com
binatul chimic Ploiești, pen
tru instalația de negru de fum 
și pentru cea de pirolîză de Iu 
Combinatul chimic- ’— Pitești, a- 
gregatc pentru acid azotic, azo
tat do amoniu și amoniac ne- ' 
casare combinatelor chimice din 
Craiova. Tr. Măgurele și Tg. | 
Mureș, utilaje pentru sodă cal- ! 
cinată de la Combinatul chi- ' 
mic — Govora și altele.

Cu succes sc îndeplinesc sar
cinile de producție și in cele
lalte centrale industriale din 
această ramură. Pină in pre
zent, 29 de întreprinderi ale Mi
nisterului Industriei /Construc
țiilor de Mașini au îndeplinit 
planul cincinal la producția glo
bală. Printre acestea se află uzi
nele „Vulcan", cele de utilaje chi
mice, de pompe și de mecanică 
fină. Fabrica de elemente d:- 
automatizare, „Automatica" și 
..Electromagnetica'1 din Bucu
rești. uzinele „Unio" — Satu- 
Sișre, „Armătura" — Cluj. „E- 
lectrobanaf- . Timișoara. Fa
brica de radiatoare și cabluri 
din Brașov. Uzfha de piese au
to — Sibiu și altele.

Am deosebita plăcere ca, în nu
mele. Consiliului de Stat și al gu
vernului Republicii Socialiste. Ro
mânia, al poporului român și al 
meu personal, să adresez un cald 
salut șefilor de state și guverne, ce
lorlalți reprezentanți ai țărilor ne
aliniate participanți la cea de-a 
Ill-a Conferință de la Lusaka, sa 
urez succes deplin lucrărilor aces
tei importante reuniuni internațio
nale.

Poporul român urmărește eu viu 
interes lucrările conferinței dum
neavoastră. care dezbate probleme 
de mare importanță pentru viața 
internațională Contemporană.

în zilele noastre cînd cercurile 
imperialiste, pro-movînd o politică 
de forță și dictat, atentează la li- 

- bertatea și independența popoare
lor. întrețin focare de tensiune și 
conflicte, cînd nu au fost pe deplin 
lichidate dominația colonială, dis
criminarea rasială și marile deca
laje în dezvoltarea economică și so
cială a popoarelor, toate statele — 
mari și mici poartă o înaltă răs
pundere pentru soarta omenirii și 
a păcii.

Pronunțîndu-se și militînd activ 
pentru rezolvarea în interesul 
păcii și colaborării între popoare a 
problemelor care confruntă astăzi 
omenirea, țările nealiniate aduc o 
contribuție de seamă și se afirmă 
tot mai mult ca o puternică forță 
a progresului social, a luptei pen
tru promovarea unor relații noi
ma te între state și însănătoșirea 
atmosferei internaționale.

România, care dezvoltă ample 
legături cu toate statele socialiste, 
cu toate țările lumii, fără deosebi
re de orînduirea lor socială, consi
deră că extinderea contactelor și 
lărgirea colaborării internaționale 
reprezintă o cerință obiectivă a 
dezvoltării societății contemporane. 
Ne exprimăm speranța că lucrări
le conferinței dumneavoastră vor 
contribui la dezvoltarea colaboră-

rii și-cooperării între popoare, la 
promovarea în viața internaționala 
și respectarea neabătută a princi
piilor suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile, interne 
și avantajului reciproc-, ale respec
tării dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, potrivit 
intereselor și aspirațiilor sale le
gitime — principii confirmate de 
viață ca singurele pe care se pot 
clădi relații sănătoase între state, 
poi chezășui pacea și securitatea 
in lume.

Poporul român nutrește profunde 
sentimente de simpatie și solidari
tate'față de lupta popoarelor îm
potriva imperialismului și colonia
lismului, pentru libertate, indepen
dență națională și o viață mai 
bună. în zilele noastre are . o mate 
însemnătate pentru asigurarea pro
gresului social lupta statelor re
cent eliberate pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare și democra
tice. consolidarea independenței 
naționale prin mobilizarea forțelor 
și capacității creatoare a popoare
lor lor. pentru dezvoltarea econo
mică. politică și socială de sine 
stătătoare.

Considerăm imperios necesară 
unirea eforturilor tuturor forțelor 
progresiste pentru a impune lichi
darea oricăror forme de domina
ție colonialistă și neocolonialism, 
a politicii de apartheid și discrimi
nare rasială, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor la viață 
liberă, demnă și civilizată.

Interesele fundamentale ale 
păcii și securității omenirii impun 
intensificarea luptei mondiale pen
tru stingerea neîntârziată a focare
lor de război și conflictelor exis

tente în diferite părți ale lumnii, 
pentru eurm'area agresiunii S.U.A. 
în Vietnam. Laos și Cambodgia și 

‘asigurarea dreptului popoarelor 
din această zbnă de a-și hotărî 
.singure soarta, pentru soluționarea 
politică a conflictului din Orientul 
Apropiat, pe baza .rezoluției. -din 
noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate. . ■■-•

Una din problemele majore ale 
(Vieții internaționale o constituie 
dezarmarea generală. îndeosebi de- 
'/armarea nucleară; este necesar 
■mai mult ea oriei nd să se înfăp
tuiască măsuri practice în acest 
’domeniu, care să ducă Ta lichida
rea blocurilor militare, la înlătu
rarea manifestărilor de forță în 
relațiile dintre state și soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor, li
tigioase. la crearea unui climat de 
încredere și securitate.

împreună cu celelalte țări iubi
toare de pace și progres. România 
militează pentru întărirea rolului 
O.N.U. în apărarea legalității și 
echității internaționale, pentrli 
realizarea universalității ei. și 
oglindirea mai corespunzătoare a 
noilor realități ale lumii contem
porane, convinsă că numai1 astfel 
această organizație își va putea 
i «deplini în condiții mai bune 
înaltele . răspunderi ce-i revin' în 
promovarea păcii și cooperării 
mondiale.

îmi exorim convingerea că cea 
de-a III-a Conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate va aduce o 
contribuție de seamă la dezvolta
rea colaborării între state, la lupta 
popoarelor pentru independență 
națională și progres social, Ia 
cauza păcii și securității interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

N de la Giurgeni-Vadul Oii j
A FOST INSTALAT AL TREILEA TRONSON METALIC

Pesie cîfevo momente, va înce
pe transportarea pe apă a ce

lui de-al treilea tronson.
Foto : Gh. Vințilă PAȘI PESTE EPOCI
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Arcului rutier țrans- 
da.nubian, de la Giur- 
geni—Vadul Oii. i s-a 
adăugat, ieri, al trei
lea din cele cinci tron
soane vite numără 1a- 
blierul metalic al po
dului. O masivă să
geată metalică, în lun
gime de 218 metri și 
clntărind peste 1600 
tone, susținută pe șle
puri, â pornit 
călătorie 
traversînd 
secțiune a jt-uuiu-u:, 
pini in dreptul pilo
nilor de susținere, pe 
care a fost apoi ridi
cată. Operație desfășu
rată pe întreaga dura
tă a zilei, lansarea, 
transportul pe apă Și 
ridicarea tronsonului, 
au constituit cel mai 
dificil moment din și
rul de momente unice 
ir.tilnite la construc
ția acestui uriaș briu 
de oțel și beton ce în
cinge Dunărea. Tot
odată, reușita ei depli
nă a marcat finalizarea 
unei etape de maximă, 
importanță în realiza
rea obiectivului la ter
menul prevăzut.

Greutatea neobișnu
ită a- blocului, dificul
tățile deosebite ale ți
nui asemenea tran-

intr-o 
neobișnuita 

.întreagă 
a fluviului.

sport, in care vlntul. 
■fi curenl.ii a.pes joacă 
un rol decisiv, au in- 
't'ârcat intreaga mane
vră. ca și intreaga zi de 
lucru, de o densitate 
emoțională nebănuită, 
încă de la ivirea zo
rilor, peste 200 de con
structori . și marinari 
a:>ar(inind flotilei șan
tierului se găseau ta 
posturile lor.

Centimetru eu centi
metru. aproape imper
ceptibil, angrenajul 
plutitor se înscrie pe 
o traiectorie de o fi
nețe remarcabilă. O- 
rice abatere. orice 
unghi greșit înseam
nă un pericol ireversi
bil pentru stabilitatea 
construcției, 
hotărîtoare sint 
mul, prezența de spi
rit și disciplina

Acum, 
l cal-

Oa
menilor. Jnt.reaul șan
tier s-a oprit din lucr.u.

— Alo, „Dacia" !
— Pe recepție !
— Mai tare și 

dreapta !
— Am înțeles !
Se scurg cele 

lungi 15 minute din is
toria. abia înfiripată a 
podului de la Gim- 
geni—Vadul Oii

în dimensiunile aces
tui sfert de ceau' se in-

la

??7 a i.

1 
Nclud zilele și nopțile 

de veghe, cînd s-a plâ-' t 
mădit monolitul de azi. 
E vorba. deopotrivă, 
de lecția de precizie a 
montajului pe usca'., 
de încordarea care a 
însoțit transportarea 
tronsonului pină la'
Dunăre, sau. mai cit- l 
seamă, de acea-întreită; ' 
putere dovedită de su
dori : puterea iscusin-, 
țel, pasiunij și compe
tenței, cînd fiecare 
palmă din cordoanele 
de sudură lungi de
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șlefuită cu migală de 
artizani.

Spre seară, tronsonul 
de 1 000 de tone a fost. 
ridicat pe suportai lui, 
întregul proces de a- 
samblare și lansare a 
acestuia fiind mai 
scurt cit 60 de zile ca. 
al primului tronson, de 
aceeași mărime. Strt- 
diul ■ avansat al lucră-, 
rilor ne dă certitudi
nea de pe acum eă 
hotărirea constructo
rilor de a da în folo
sință marele prag 
peste Dunăre, pină 
sfîrșitul anului, va 
respectată.

de
la.
fi

Cristian ANTONESCU 
Radu APOSTOL

Tovarășului TODOR IIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele. Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialise România, al 
poporului român, transmitem Comitetului Cșntral al Partidului Comunist 
Bulgar, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Bulgaria, poporului bulgar cele mai calde felicitări cu 
prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările remarcabile 
obținute de poporul bulgar, sub conducerea partidului său comunist, în 
opera de făurire a societății socialiste, în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului de trai.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria se vor dezvolta și întări continuu, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, corespunzător in
tereselor popoarelor român și bulgar, unității țărilor socialiste, mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, cauzei socialismului și păcii 
in lume.

De ziua sărbătorii naționale urăm poporului frate bulgar nai.succese 
pe drumul înfloririi Republicii Populare Bulgaria.

nicolae ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România

LA CÎMPIA TURZII
O mare uzină din Transilvania « 

împlinit cincizeci de ani : „Indus
tria Sîrmei" din Cimpia Turzii. Eveni
mentul a fost puternic marcat, nu 
numai de analele uzinei, ci și de via
ța socială a țării. Cu o solemnitate 
semnificativă, la Consiliul de Stat s-a 
conferit întreprinderii Ordinul Muncii 
clasa I, doi tovarăși au primit, ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste, nu
meroase alte cadre de muncitori, teh
nicieni și ingineri au fost distinși cu 
diferite ordine și medalii.

înalta valoare a acestor manifes
tări concentrează prețuirea faptelor 
a opt mii de oameni vrednici și 
biografiei, neromanțate, a uzinei lor. 
Ea este a lor întocmai ca bunu
rile vitale și intangibile, și unice, și 
omniprezente : soarele sau aerul.

Este ceea ce ignorau — ori nici nu 
erau în stare să gîndească — sem
natarii actului constitutiv al In
dustriei Sîrmei, societate anonimă, 
reuniți la 4 aprilie 1920 și înșirați in 
ordinea „numărului de acții" cu care 
intrau în afacere... Articolul 2 al Sta
tutelor prevedea formal si nebulos că 
„scopul societății este de a promova 
industria metalurgică în România", 
dar mai departe, numaidecît mai în
colo, începea concretul, realul, adică 
profitul,, așa că articolul 16 amănun
țea cu scrupuloasă băgare de seamă : 
„Profitul ce rezultă în baza Bilanțului, 
se distribuie după cum urmează. îna
inte de toate se dau 5 la sută divi
dende pentru acțiunile deplin vărsa
te, apoi 15 la sută Fondului de Re
zervă, din restul ce rămîne se 
dau 10 la sută tantiemă Consiliu
lui de Administrație, 3 la sută Cenzo
rilor, 2 la sută Directorilor, 8 la sută 
funcționarilor ; asupra restului decide 
Adunarea Generală din caz în caz".

Despre cei ce trebuiau, prin puterea

brațelor și minții lor, să creeze bunu
rile materiale înseși nici o vorbuliță 
în statutele societății. Părea o întoc
mire pe. vecie — aceea care lăsa un 
pumn do acționari să decidă asupra 
soartei a 8 000 de exploatați. Ca să 
■vihă la lucru, iși amintește azi Ko
vacs Șandor, oamenii făceau zilnic 
cite 10—15 kilometri pe jos. Statul nu 
oferea nici măcar un metru pătrat de 
locuință, iar societatea anonimă în
chiria ceJ mult barăci. în fine, sala
riul celor 4 directori în anul 1928 era 
egal cu salariul lunar total al celor

Reportaj de Ștefan IUREȘ

660 muncitori angajați, in 1920. anul 
ctitoriei...

Nu este, nu poate fi vorba de o si
metrie reală în compararea celor 
două epoci — doar ca număr .de ani 
aproximativ egale — confruntate în 
istoria întreprinderii. Căci le separă, 
tranșant, inexorabil, victoria revolu
ției socialiste. Iar cel mai izbitor as
pect este cuprins in radiografia nu
cleului de comandă.

Cine conduce azi „Industria Sîr- 
mei“-Cîmpia Turzii, de 22 de ani bun 
al întregului popor ? Stăpînul și pro
ducătorul e reunit în aceiași oa
meni : cei 8 000 de salariați ai uzi
nei.

Directorul. Ion Stamatiev, comunist 
din ilegalitate, muncitor și Erou al 
Muncii Socialiste, cm cu o voință 
iradiantă și un autentic talent de or
ganizator. se află in fruntea unui pu
ternic comitet de direcție alcătuit dia

17 membri, unii cu munci de răspun
dere pe linie tehnică, administrativa 
sau politică, alții aleși de masa sala- 
riaților din rîndurile celor mai re
prezentativi exponenți ai muncitori
lor și tehnicienilor uzinei. Iată-Î doar 
pe cîțiva dintre ei.

Nicolae Preda, secretarul comitetu
lui de partid, călit într-o îndelungată 
muncă de activist, unește buna cu
noaștere a oamenilor cu un pătrunză
tor simț al noului in economie. Gli- 
gor Urs, director adjunct, fiu de 
muncitor din Ocna Mare, a acumulat 
experiențe succesive ca inginer de 
schimb, tehnolog șef de secție, direc
tor comercial, director tehnic, incit 
aportul său in domeniu-l conducerii 
științifice a m'uncii se vădește sub
stanțial. Foarte capabilul inginer-șef 
mecano-energetie, Vasile Lupea, de
corat cu Ordinul Muncii clasa a II-a. 
a străbătut un drum lung din ziua 
angajării lui ca muncitor necalificat 
pină la acest post de înaltă răspunde
re. Pe inginerul șef Ion Fărcășan, 
exemplu de abnegație în muncă, ora 
24 îl. găsește mai des la linia de lami
noare decît acasă. Colegul său mai 
tinăr, Ioan Drăgan, tehnician cu im
portante contribuții la asimilarea sîr
mei beton precomorimat, e răsfățat 
cu o poreclă semnificativă — „șoare
cele de arhivă" al uzinei — pentru 
pasiunea pusă în investigarea solu
țiilor moderne. Valentin Matieș, un 
vechi laminorist, Mihai Mursoi, mai- 
stru-șef la bare trase, Moldvoy S»- 
moilă. lăcătuș, Aurel Zugravu, pină 
de curînd prim-topitor la oțelărie, 
acum promovat tehnician, toți vin cu 
excelența pregătirii lor profesionale, 
destoinicia lor recunoscută, alăturîn-

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului KIM IR SEN
secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din CoreM 

Președintele Cabinetului de Miniștri
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășul ui'TOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, Cabinetului de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene și poporului frate. coreean calde felicitări cu 
prilejul celei de-a XXTI-a aniversări a creării Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Proclamarea R.P.D. Coreene a constituit un moment de importanță 
crucială în irttria poporului coreean, o strălucită victorie în lupta sa 
eroică pentru apărarea libertății și independenței naționale, pentru pro
gres social.

Poporul român se bucură de marile succese obținute de poporul co
reean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în transformarea 
socialistă a țării, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în întă
rirea capacității de apărare a patriei și ridicarea nivelului de trai. Reafir
măm și cu acest prilej solidaritatea partidului și poporului nostru cu 
cauza dreaptă a unificării pașnice și democratice a Coreei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească și cola
borare multilaterală româno-coreene, bazate pe principiile maa-xism- 
leninismului și internaționalismului socialist, var cunoaște o dezvoltau» 
continuă, în interesul popoarelor român și coreean, al unității țărilor so
cialiste și mișcării comuniste internaționale, al luptei comune împotriva 
imperialismului, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul acestei sărbători vă urăm din toată inima succes deplin 
în activitatea consacrată edificării socialismului și înfloririi patriei, î» 
înfăptuirea aspirațiilor de unitate ale poporului coreean.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Româ* 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
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iFAPTUL!
Un început care demonstrează convingător
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Eficienta metodelor vii,
* J

dinamice
I Momeală
I
I
I
I
I
I
I

pentru...
pescari

Lacul de acumulare de la Bi- 
caz. Important obiectiv econo
mic, turistic și, cit de curînd — 
un adevărat paradis pescăresc. 
Reoent, fondul piscicol al lacu
lui s-a îmbogățit cu noi și im
portante cantități de puieți de 
pește : 100 000 puieți de păstrăv 
indigen, 400 000 puieți de păstrăv 
curcubeu și aproape 1 000 cuiburi 
de icre de plătică. O veritabilă 
„momeală" care-i va determina 
pe mulți pescari amatori 
pregătească undițele.

să-ii

| Necropola
I
I
I
I
I
I

distrusă
Prospectările arheologice e- 

fectuate în ultimii ani in comu
na Bratei (Sibiu) au dus la des
coperirea unui cimitir roman. 
Datind din secolul al IV-lea, 
necropola prezenta o deosebită 
importanță pentru cercetarea 
istorică, demonstrînd continui
tatea vieții după 
rea Daciei de către ______
Cercetările urmau să fie înche
iate anul acesta. Din păcate, ele 
.nu vor mai putea fi efectuate. 
Cauza ? Deși avizate asupra o- 
bligativității conservării terenu
lui pînă la terminarea săpături
lor arheologice, autoritățile co
munale au permis unei între
prinderi de construcții din Me
diaș să transforme terenul în... 
nisipărie. Culmea este insă că, 
după ce au distrus întreaga ne
cropolă, au constatat că nisipul 
nu întrunește calitățile cores
punzătoare. Este o ispravă pen
tru care — sperăm — cei ce au 
săvîrșit-o își vor primi 
răsplata de rigoare.

părăsi- 
romani.

acum

Spor
la drum

Continuind să meargă „pe a- 
celași drum" de instruire a co
piilor asupra regulilor de circu
lație, direcția de resort din ca
drul Inspectoratului General al 
Miliției a organizat pe timpul 
verii numeroase acțiuni (concur
suri, aplicații și exerciții pe 
teme de circulație) distractive și, 
în același timp, utile. Numai în 
cursul lunii august, 10 000 de 
pionieri și școlari din 18 tabere 
au fast antrenați la astfel de ac
tivități. Un adevărat record de 
participare. Mulți dintre ei vor 
deveni peste cîtva timp „mici 
agenți de circulație". Nu mai 
este cazul să subliniem ce im
portanță prezintă astfel de ac
țiuni pentru prevenirea și limi
tarea unor accidente de circu
lație. De aceea sperăm că și în 
viitor astfel de activități vor a- 
vea.„ drum deschis.

întrebări
cu explozie...
neîntârziată

într-una din zile, sediul coo
perativei agrioole de producție 
din comuna Iancfl (Brăila) a fost 
curățat și dezinfectat cu sulfură 
de carbon. Cei ce au efectuat 
operația au închis ușile și feres
trele și au afișat un anunț : 
„Nu intrați cu țigara aprinsă". 
Săteanul Dumitru Bitoi a igno
rat însă avertismentul. S-a pro
dus imediat o explozie, în urma 
căreia a fost accidentată grav o 
fetiță de 6 ani, iar clădirea a 
fost avariată. Dincolo de aceste 
consecințe, pentru care vinovății 
vor fi trași la răspundere, ră- 
min însă două întrebări ce-și 
așteaptă neapărat un răspuns : 
1) Cine a dat dispoziție pentru 
dezinfecția localului cu sulfură 
de carbon, deoarece asemenea 
operâții se fac numai de specia
liștii serviciului D.D.D. ? 2) Cine 
a furnizat toxicul periculos, care, 
obligatoriu, se ține riumai sub 
cheie ?

în munca de formare a conștiinței 
socialiste, desfășurată de partidul 
nostru, un loc deosebit de important 
îl ocupă activitatea politică de masă. 
Experiența dobîndită în decursul ani
lor arată că dintre formele și mijloa
cele, metodele și procedeele folosite 
în cadrul acestei activități, 
foarte mare eficiență 
dit ceea ce în mod 
numește munca de la 
Iată de ce considerăm 
bine venite indicațiile 
partidului care vizează 
colectivelor obștești de _ . .
litică, ridicarea muncii politice de la 
om la om la un nivel mai înalt.

în lumina acestor indicații, noi am 
îndrumat toate organizațiile de par
tid să creeze colective obștești de 
agitație politică (agitatori), care să 
folosească cu predilecție metoda 
muncii individuale, de la om la om. 
Se înțelege că prin înfăptuirea aces
tei măsuri nu renunțăm la celelalte 
forme ale activității politice de masă 
— conferințele și expunerile, agita
ția vizuală, dezbaterea unor proble
me într-un cadru mai larg, gazetele 
de perete, brigăzile artistice rfe agi
tație, brigăzile științifice etc. — ci, 
dimpotrivă, folosindu-ie cu o inten
sitate și mai mare decit pînă acum, 
în funcție de împrejurări, căutăm să 
Ie completăm organizind mai temei
nic contactul direct, nemijlocit cu 
fiecare om in parte.

Este un adevăr verificat de viață 
că forța de influențare a muncii po
litice de masă, eficiența ei depind 
în mod hotăritor de cei chemați s-o 
înfăptuiască. Iată de ce ne îngrijim 
ca din colectivele obștești de agitație 
să facă parte membr; de partid din 
rindul cadrelor 
din punct de 
și politic, apte 
țelesul tuturor ____  _______
luate de partid în diferite domenii, 
oameni care se bucură de autoritate 
și prestigiu, au o bogată experiență 
de viață. Din colectivele obștești 
de agitație din cadrul organizațiilor 
de partid de la I.M. „Energia", șan
tierele navale și întreprinderea de 
transporturi, întreprinderea metalur
gică Medgidia, 
parte membri 
partid și 
țiilor 
de partid.
recțîe. cei mai pregătiți muncitori, 
ingineri, tehnicieni, tnaiștri, econo
miști, organizatori ai grupelor sindi
cale, oameni care stăpînesc bine pro
blemele din sectorul în care lucrează 
și au capacitatea de a discuta cu 
oamenii despre modalitățile de solu
ționare a lor, de înfăptuire a liniei 
politice a partidului, oameni receptivi 
la noutățile politice interne și inter
naționale și. în același timp, capa
bili să le explice.

Esențialul nu constă însă în consti
tuirea acestor colective, ci în activi
tatea pe care ele sînt chemate să o 
desfășoare.

în primul rînd consider necesar să 
subliniem cît este de important 
ca activitatea colectivelor obștești de 
agitație politică să fie orientată spre 
problemele fundamentale, 
folosirea 
om nu 
în sine, 
mitetele 
ganizațiilor 
lucru, se obțin și rezultatele scontate. 
Nu încercăm să facem legături for
țate, dar la comitetul de partid 
de la Șantierul naval Constan
ța, între măsurile vizînd, de pil
dă, întărirea controlului asupra comi
tetului de direcție, repartizarea mai 
rațională a specialiștilor. îmbunătă
țirea asistenței tehnice și instruirea 
colectivelor de agitație — orientîn- 
du-le să pună în centrul discuțiilor 
cu oamenii problemele referitoare la 
creșterea productivității muncii — 
există o nemijlocită corelație.

Așadar, socotim că practic aproa
pe nu există problemă importantă a 
cărei soluționare să nu reclame în 
mod stringent, pe lîngă dezbaterea ei.

Marcel lon-ILIESCU 
secretar al Comitetului municipal 

de partid Constanța

de

Următorul
„film"
la tribunal

Deunăzi, Ia căminul cultural 
din satul Tamaș, comuna Cor- 
beanca (Ilfov), rula un film. Doi 
tineri, Ion Marinescu și Dumi
tru Moraru, care trecuseră în 
prealabil pe la bufet, au pus 
mîna pe cite o seîndură și au 
început să lovească în dreapta 
și în stînga. în urma loviturilor 
primite, Gheorghe Nicolae a fost 
transportat de urgență la spital. 
Numai cu greu cei doi huligani 
au fost imobilizați si conduși la 
postul de miliție. Aici se sfir- 
șește prima parte a 
lor. Următorul

„filmului" 
la tribunal.

Rubricâ redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de o 
s-a dove- 
curent se 

om la om. 
extrem de 

conducerii 
activizarea 

agitație po-

celor mai pregătite 
vedere profesional 
să explice pe în- 
sensul măsurilor

ai 1 
bază, 

din

fac
de

I.H.R. Eforie, 
ai comitetelor 

birourilor organiza- 
, cadre din _activul 
i comitetele de di-

pe lîngă stabilirea de măsuri tehnice, 
organizatorice, administrative, o sus
ținută muncă de la om la om, des
fășurată. firește, în mod organizat și 
avînd țeluri precise. Doar agitatorii 
nu pot sta de vorbă cu oamenii pen
tru a bate — cum se spune — apa 
în piuă. Ei trebuie îndrumați să 
vină în fața lor cu idei și fapte care 
să capteze atenția, cu argumente 
convingătoare. Lipsa activității duse 
concret cu fiecare om în parte are 
consecințe negative, întîrzie soiuțio- 

• narea unor probleme de maximă 
importanță. Iată, în două luni din 
acest an, în întreprinderile industria
le ale orașului s-au irosit peste 
200 000 ore din cauza absențelor ne
motivate, a învoirilor și concediilor 
fără plată, a întreruperilor în pro
ducție. Numai în cadrul combinatu-

viața de partid

lui industriei alimentare s-au pier
dut 61000 ore, înregistrîndu-se, pe 
de altă parte, 59 000 ore suplimenta
re. Nu putem spune că această pro
blemă nu a constituit o preocupare 
a organizațiilor de partid. Dimpotri
vă ! Ea a fost dezbătută în adunări, 
a constituit obiectul unor expuneri, 
conferințe, articole la gazetele de 
perete. Situația insă nu s-a schimbat. 
Ce a lipsit, deci 1 După părerea 
noastră, a lipsit tocmai munca politi
că de la om la om, în cadrul căreia 
să se discute concret, nu numai cu 
masa salariaților in general, sau cu 
grupuri mari, ci cu fiecare persoană 
în parte, demonstrîndu-i cu puterea 
unor fapte sugestive semnificația 
socială a disciplinei în producție, 
efectele ei asupra fiecăruia.

în privința muncii politice indivi
duale, cu oamenii, mai avem încă 
foarte multe de făcut. Trebuie să 
arătăm că în multe locuri ca, de, 
pildă, la întreprinderea nr. 12 Con
strucții, întreprinderea de prefabrica
te și materiale de construcții, între
prinderea de producție alimentară și 
textilă, întreprinderea intercoopera- 
tistă, C.A.P. Costinești și C.A.P. 
2 Mai și altele, colectivele obștești 
de agitație n-au fost încă alcătuite, 
sau au fost alcătuite formal, totul 
reducindu-se la întocmirea unor liste. 
Or, nu de nume așternute pe hîrtii 
este nevoie, ci de oameni constituiți 
în același cadru organizatoric, cărora 
să li se arate concret ce și cum au 
de făcut, oameni care să desfășoare 
o activitate efectivă la locul lor de 
muncă. Va trebui, deci, ca atît comi
tetul municipal, cit și comitetele oră
șenești subordonate lui să determine 
organizațiile de partid respective să 
creeze pretutindeni colective de agi
tatori, să le instruiască in legătură 
cu problemele reieșite din cele mai 
recente documente de partid și de 
stat și cu cele ce se ridică pe plan 
local, în așa fel incit să se manifeste 
ca un mijloc mobil, eficient de ex
plicare a politicii partidului, de mo
bilizare a maselor la realizarea ei. 
De aici desprindem necesitatea in
tensificării participării membrilor 
biroului comitetului municipal de 
partid la activitatea politică, nu nu
mai in sensul ținerii de expuneri și 
conferințe, ci și al muncii individuale 
cu oamenii, ca metodă permanentă 
și nu doar 
deosebite 
vorbit mai

Eficiența ...
la om se află într-o strânsă legătură . 
nu numai cu constituirea colectivelor

chemate s-o desfășoare, dar și cu in
struirea lor. Dacă munca individuală 
propriu-zisă cu oamenii nu poate fi 
planificată, nu poate fi prevăzută de- 
cit în linii generale, in schimb con
sideram că instruirea și pregătirea 
agitatorilor poate și trebuie să se 
facă pe baza unui plan elaborat pe 
o anumită perioadă. Altfel, există 
riscul ca această activitate să se facă 
sporadic, improvizat. In această pri
vință, îndrumăm birourile organiza
țiilor de bază să instruiască colecti
vele obștești de agitație ori de cite 
ori se simte nevoia. La nivelul co
mitetelor de partid, socotim însă că 
trebuie să existe un plan de expu
neri, de informare a acestor colecti
ve, care să permită să se asigure o 
pregătire temeinică,' fiecare acțiune 
aducind intr-adevăr ceva nou, intere
sant, sub aspectul conținutului de idei, 
al metodicii de prezentare a acestora, 
în ce ne privește, am îndrumat co
mitetele de partid ca, la rîndul lor, 
să inițieze pregătirea colectivelor 
obștești de agitație în mod diferen
țiat, pe ramuri și domenii de activi
tate (industrie, comerț, investiții etc.), 
reînviindu-se de altfel o practică do
vedită în urmă cu ani folositoare, cu 
condiția să se renunțe la manifestă
rile de formalism care au însoțit-o în 
acele vremuri.

în altă ordine de idei, ne îngrijim 
de extinderea ariei de preocupări 
ale colectivelor de agitație politică, 
a gamei de probleme pe care să le 
dezbată cu salariații. Avem în ve
dere că în atenția lor să stea nu nu
mai problemele economice, ci și 
combaterea fenomenelor de indisci
plină, de neglijență în serviciu, a 
faptelor reprobabile în ceea ce pri
vește comportamentul în muncă, în 
societate, în familie. O atenție 
cială vom acorda popularizării 
intermediul agitației politice a 
lor, a decretelor Consiliului de
și hotărîrilor Consiliului de Miniștri, 
a actelor ce reglementează activita
tea întreprinderilor. în mod deosebit 
ne preocupă prezența activă a agi
tației politice în explicarea eveni
mentelor politice interne și externe, 
a concluziilor, aprecierilor și punc
telor de vedere ale partidului nos
tru în problemele cu care se con
fruntă astăzi omenirea.

Convinși fiind că munca politică 
de la om la om se încadrează în 
stilul dinamic, înnoitor, promovat cu 
consecventă de conducerea partidu
lui, sîntem hotărîți să facem totul 
pentru îmbunătățirea și perfecționa
rea ei în toate organizațiile de par
tid din municipiul nostru.

Majoritatea gărilor de 
care dispune rețeaua noas
tră de căi ferate — de la 
stații anonime, risipite in 
cele mai îndepărtate col
țuri de țară pină la cele 
construite in anii noștri la 
Brașov, Baia Mare, Mediaș, 
Predeal, Craiova sau Con
stanța — sînt bine gospo
dărite, își primesc călătorii 
într-o ambianță ospitalieră. 
Pe baza unui program ri
guros, elaborat de către 
specialiștii feroviari, regio
nalele de căi ferate au tre
cut la sistematizarea mul
tor stații de interes națio
nal.

Se știe că gospodărirea, 
buna întreținere a unei 
gări intră în îndatoririle de 
serviciu ale salariaților 
căilor ferate. Există, în a- 
cest sens, la nivelul regio
nalelor de căi ferate, pla
nuri de amenajări și în
frumusețări, instrucțiuni e- 
laborate de minister, regu
lamente de ordine interioa
ră cu caracter de lege pen
tru salariații C.F.R. Și to
tuși, în pofida acestor re
glementări în vigoare, în li
nele gări te întimpină si
tuații cel puțin ciudate. La 
Piatra Olt, de pildă, pa
sagerii dorm în sala ghi- 
șeelor ; in sala de aștep
tare stăruie o atmosferă 
irespirabilă, un aspect de
zolant : pardoseala e ne
măturată de cine știe cînd ; 
la restaurant. fețele de 
masă sînt veștede, perde
lele au căpătat culoarea 
prafului, vitrinele-frigider 
au devenit reclame ale ne
glijenței. La Galați, bufetul 
gării e o încăpere obscură 
în care clienții.se înghesuie 
la cîteva mese pentru a 
consuma produsele servite 
„familiar", cu mîna, de că
tre ospătar. Gara din Tg. 
Jiu, în comparație cu cele 
amintite mai sus, are o doză 
în plus de originalitate : în 
sala de așteptare n-ai unde 
arunca un ac, fiind ticsită 
pină la refuz cu bagaje, 
și saci. Bufetul e de ne
abordat ; nici vorbă să 
îndrăznești să ceri o
fea, un ceai, un sandviș. 
Tescovina și vinul de re
giune sînt aici la mare 
cinste. Vespasienele au 
ceva comun în toate aces
te gări : faptul că nu pot 
fi utilizate.

Pe întreg cuprinsul rețe
lei C.F.R. există circa 
2 000 de stații și cele 
mai multe, deși situate în 
clădiri mai vechi, sînt în
grijite, oferind pasagerilor 
serviciile de care au ne
voie, ceea ce, desigur, este 
meritul personalului C.F.R. 
Din păcate, însă, nu o dată 
călătorului îi este dat să 
cunoască și celălalt aspect, 
amintit mai sus. înseși or
ganele sanitare ale căilor 
ferate recunosc existența 
acestui decalaj de la o gară 
la alta : un studiu recent, 
efectuat de centrele sani
tare ale regionalelor de căi 
ferate specifică un număr 
de circa 60 de gări în care 
s-au constatat, deficiențe 
de ordin igienici; printre 
acestea se numără și stații 
cjj bune tradiții, peste .care 
s-a așternut colbul delăsă- 
rîîP

Am supus aceste observa
ții și judecății unor condu
cători de stații C.F.R. : 
Sandu Dumitru, șeful stației

ca-

spe- 
prin 
legi-
Stat

București-Obor — în a cărei 
incintă se manifestă destule 
fenomene din categoria ce
lor semnalate mai sus — 
ne-a prezentat un vast 
program de amenajări gos
podărești, menit să con
fere stației o ținută cores
punzătoare. E adevărat că, 
în aceeași clădire, funcțio
nează și autogara, și deci 
grija gospodăririi localului 
nu revine numai persona
lului C.F.R. între cele două 
instituții există însă o per
manentă dispută cu pri
vire la curățenia localului. 
Rezultatul : gara se degra
dează continuu.

Deși o gară poate adă
posti și alte servicii, girate

localuri sînt foarte rare ca
zurile in care publicul că
lător poate găsi în orele de 
dimineață și seară alimen
tele de care are nevoie. Un 
studiu întreprins de Direc
ția medicală din Ministerul 
Transporturilor consemnea
ză faptul că 60—90 la sută 
din vențjurile respectivelor 
unități provin din desface
rea de băuturi alcoolice. 
Mai mult, consumatorii de 
alcool ce frecventează a- 
ceste localuri contribuie 
printr-un comportament 
scandalas la degradarea lor, 
la distrugerea mobilierului, 
la întronarea unei atmos
fere nesănătoase. M.C.I. nu 
a răspuns incă acestui apel.

Cursa
0 0*0 0 0

civilizației
nu oprește

in toate
gările ?

de diverse instituții și în
treprinderi, de buna gos
podărire a gării în ansam
blu răspund direct șefii de 
stație și personalul aferent. 
Cu toate acestea, adeseori 
restaurantele, bufetele, 
chioșcurile din gări — care 
aparțin organizațiilor co
merciale locale întreprin
derilor de hoteluri și res
taurante, TAPL-urilor, coo
perativelor de consum etc. 
sînt un fel de copii ai ni
mănui. de al căror destin 
nu se prea interesează nici 
șeful stației, nici forurile 
tutelare.

Dr. Dumitru Tenea, di
rectorul Direcției medicale 
din Ministerul Transportu
rilor, ne-a adus la cunoștin
ță că a propus Ministeru
lui Comerțului Interior să 
examineze situația unități
lor de alimentație publică 
din gările C.F.R., care s-au 
transformat, în mare parte, 
în cîrciumi de cea mai 
joasă categorie. în aceste

iar C.F.R.-ul nu poate de
cide direct asupra destinu
lui acestor localuri.

în cursul investigației ni 
s-a recomandat să ținem 
seamă de faptul că unele 
clădiri sînt vechi. E drept 
că multe edificii sînt 
vechi, dar înseamnă 
că trebuie să fie lăsate 
dă murdăriei ? Oricîte 
menajări și modernizări se 
vor face în asemenea stații 
— în care intră și ies sute 
de călători zilnic — ele nu 
vor putea răspunde sco
pului urmărit dacă nu e- 
xistă o preocupare con
stantă atît. din partea sa
lariaților C.F.R., cit și din 
partea cetățenilor 
a-i conferi atributul 
pas civilizat, de loc 
tîlnire/ între oameni 
zați.

De multe ori, degrada
rea ținutei unei gări este 
opera unor cetățeni certați 
cu normele de conviețuire 

■ socială. Deși există instruc-

mai 
oare 
pra- 
rea-

pentru 
de po- 
de în- 
civdi-

țiuni în vigoare, aici își 
fac simțită prezența un soi 
de plimbăreți nocturni, a 
căror ocupație predilectă 
este de a pingări hol urii ■, 
sălile de așteptare, peroa
nele cu tot felul de rezi
duuri.

Dar asaltul unor călători 
împotriva civilizației nu se 
manifestă numai în aceste 
localuri sau in sălile de 
așteptare, ci pe întreg pe
rimetrul unor stații. Mulți 
socotesc că trecerea lor 
prin gară trebuie să lase 
urme. Stîlpii de susținere 
ai peronului gării Bucu
rești-Obor — altădată ar
gintii — sînt acum mînjiți 
cu păcură, tot felul de in
scripții acoperă pereții ho
lurilor și sălilor de aștep
tare. Sînt zile în care pe
roanele acestei gări arată 
ca după un ciclon : peste 
tot hirtii, resturi de mîn- 
care, de fructe, ambalaje. 
Cine dintre noi nu și-a 
luat pentru drum un pa
chet cu hrană rece, cîteva 
fructe ? Acesta nu este 
însă un motiv să prefacem 
locurile de folosință co
mună din incinta gării in 
pubele.

Pentru a curma aceste 
condamnabile obiceiuri, nu 
putem crede că salariații 
stațiilor C.F.R. ar avea ne
voie de instrucțiuni spe
ciale. Unde este acea ve
ghe permanentă, controlul 
pe care ar trebui să-1 exer
cite șeful de stație asupra 
întregului personal de de
servire din gară ? Autorita
tea șefului de stație trebuie 
dovedită nu numai în stric
ta îndeplinire a graficului 
de sosiri și plecări de tre
nuri, ci și in organizarea 
gospodărească a gării pe 
care o conduce. Cîțiva șefi 
de gară ne-au spus că nu 
pot acționa în acest sens, 
pentru că instrucțiunile 
C.F.R. se referă în mod
expres la trenuri și nu la
gări... Ei uită că î
legi valabile pe tot c -
sul țării și care sancționea
ză abaterile de la normele 
de conviețuire civilizată, Și 
implicit faptele expuse mai 
sus. Gara nu este un „pă- 
mînt al nimănui", ci, dim
potrivă, un loc de întîlnire 
a sute și mii de cetățeni. 
Personalul stației nu poate 
rămîne indiferent la ce se 
întîmplă in perimetrul res
pectiv. El trebuie să insti
tuie un control sever în 
toate compartimentele aces
tei instituții, să-i aducă la 
realitate pe cei care prin 
comportamentul lor pro
voacă prejudicii societății.

Și organele sanitare spe
cializate ale regionalelor 
de căi ferate, care au rolul 
de a veghea la starea de 
igienă în aceste locuri, 
trebuie să-și exercite eu 
mai multă vigoare îndato
ririle ce le revin, 
organe ar trebui să colabo
reze cu omonimele lor — 
inspectoratele sanitare . de 
stat din localitățile în care 
există asemenea instituții — 
cu regionalele C.F.R., cu 
organele municipale, și ju
dețene, cu inspectoratele de 
miliție etc., in vederea e- 
liminării acestor flagrant e 
stridențe în materie de ci
vilizație.

George CUIB'JȘ

Aceste

cînd se ivesc probleme 
ca cele despre care am 
sus.
muncii politice de la om

Căci 
om la 

un scop 
care co-

muncii de la 
poate constitui 
în măsura în 
de partid și birourile or- 

de bază înțeleg acest

Pentru camera de zi:

0 nouă garnitură
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Construcții noi de locuințe în Tg. Mureș

în magazinele de mobilă 
S-au pus în vînzare noi gar
nituri „Perinița", realizate la 
Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera, care se 
compun dintr-un dulap, o 
masă, un pat, ladă pentru aș
ternut, bar, două fotolii, o mă
suță și un set de 6 scaune ta
pisate. Dulapul, spațios, ele
gant, este prevăzut cu două 
compartimente, bară pentru 
haine, bară pentru cravate și 
oglindă pe partea interioară a 
ușii. Pentru lenjerie au fost 
proiectate două sertare și pa
tru despărțituri. Masa, exten
sibilă, are o placă pliantă,
care, prin desfacere, se mă
rește. Patul, cu două saltele 
libere, din poliuretan, îmbră
cate cu stofă, poate fi trans
format, prin alăturare, într-un 
pat comod pentru două per
soane. Dulapul 
nut este foarte 
și încăpător. O 
și de efect este

Toate 
„Perinița" 
practice, de bun gust.

(Urmare din pag. I)

du-li-se, în organul colectiv de con
ducere, aportul unui economist / de 
clasă ca Traian Buda sau intuiția 
tehnică remarcabilă cu care ingine
rul Sergiu Stoleru, director pentru 
concepție-dezvoltare, rezolvă pro
blemele adaptării noilor procese și 
procedee tehnice la condițiile con
crete ale uzinei.

Găsim, în această componență, 
realizarea efectivă a principiului de
mocrației economice, încarnarea celei 
mai autentice competențe tehnice și 
gospodărești, în sfîrșit cotidiana dez
voltare a spiritului de echipă, veri
ficat de practică și perfecționîndu-se 
din mers.

...Iată, în expoziția jubiliară, două 
machete. Parcă am pluti în elicop
ter deasupra uzinei văzută în două 
ipostaze — cea din vremea „societă
ții anonime" și cea actuală. Ca in
tr-un joc de stimulare a atenției, îți 
trebuie un efort de concentrare ca 
să mai deslușești cumva contururile 
vechilor hale, înglobate in dimensiu
nile colosului de azi. Căci încă din 
primul an după naționalizare, struc
turarea producției și dotarea tehnică 
au intrat în alte ritmuri, pe baza in
vestițiilor centralizate de stat, 
care au beneficiat in primul 
cuptoarele electrice, cuptorul Sie
mens-Martin și laminorul de profile, 
apoi, pe rînd. secțiile de trefilare, 
fabrica de oxigen, centrala termică, 
întreținerea, laboratorul central . — 
TOTUL. Numai în actualul cincinal 
s-au pus în funcțiune asemenea o- 
biective de mare pondere productivă 
și dotate la nivel mondial de tehni
citate ca laminorul de sîrmâ nr. 3, 
complet automatizat, trăgătorul de 
oțel tare nr. 2 (pe suprafața căruia

două terenuri de fotbal de dimensiuni 
regulamentare ar încăpea cu multă 
ușurință), fabrica de cabluri de trac
țiune, fabrica de flux de sudură, 
noile ateliere de filiere și de repa
rații. Noua bază materială a asigurat 
sporuri de producție de-a dreptul 
impresionante : în 1969, față de 1938. 
exprimat în unități naturale,, de 
31,3 ori mai multe lingouri de oțel, 
de 29,9 ori mai multe țagle, de 
33,1 ori mai mulți electrolizi, de

— Deschizîndu-se in anii socialis
mului porțile învățăturii — ne spune 
Nicolae Preda, secretarul comitetu- 
lui de partid — oameni veniți aici în 
cioarec și opincă s-au familiarizat 
cu rigla de calcul și au urcat, 
firesc, una după alta, toate treptele 
răspunderii. La numai 32—34 de ani, 
ingineri ca Gheorghe Hirianu, Ni- 
colae Pandor. Teodor Chețan și încă 
mulți alții sînt „ai uzinei" de vreo 
20 de ani fiindcă, fii de oameni necă-

ciul electrotransportoarelor in cutare 
moment. Sau încă : pînă la cutare 
dată țaglele cîntărind 60—80 de kilo
grame se încărcau manual ; de a- 
tunci încoace treaba asta o face me
canismul de colo. Păcat că nu se 
poate determina tot atît de precis can
titatea de energie intelectuală elibe
rată, forța creatoare a spiritului de
clanșată prin noile condiții create.

Ce s-a mai petrecut ? O sudură vie 
între uzină și oamenii ei. între _oa-

so- 
Ion 
de-

de 
rînd

PAȘI PESTE EPOCI
LA CIMPIA TURZII

64.1 ori mai multă sirmă de re
zistență etc. Ca volum al produc
ției, anul trecut „Industria sir- 
mei" a ocupat locul al patrulea in an
samblul întreprinderilor siderurgice. 
„Oamenii modești" din zona agricolă 
a Arieșului au devenit făuritorii ca
lificați ai unei producții diversifica
te în peste 14 000 de sortimente și 
dimensiuni, furnizorii unui număr de 
circa 6 500 de întreprinderi, exporta
tori în 26 de țări de pe trei conti
nente.

jiți, fără posibilități materiale, au 
simțit pe umăr brațul ocrotitor al 
întreprinderii, au învățat cu bursele 
ei și iși traduc azi recunoștința in 
aportul lor tehnic de înaltă califica
re.

Cind treci prin secțiile uzinei, ți 
se spune frecvent : în anul cutare, 
acoperișul acestor hale a fost înălțat 
eu un metru „din mers", fără stin- 
gherirea producției. Sau : aici linia 
decovil a fost înlocuită prin servi-

meni și uzina lor. Legăturile au că
pătat o valență nouă, afectuoasă. 
Există la „Industria sîrmei" adevărate 
„dinastii muncitorești". 7 din cei 10 
frați Istrate lucrează la „Industria 
sîrmei", urmindu-i tatălui, care a fost 
o viață muncitor la uzina electrică : 
mezinul, Gheorghe, inginer, e șeful 
secției electrice, Aurel e controlor 
C.T.C., Ioniță și Nicolae sint maiștri 
electricieni, fetele — Elena, Maria, 
Antoaneta — tehniciene și funcționa
re. Familia s-a răspindit in uzină, dar

uzina a devenit puntea cea mai 
lidă între toți membrii familiei. 
Turean, maistru cu aproape patru 
cenii dăruite uzinei, privește senin 
cum cresc în muncă trefjlatorii Ion 
Turean-junior și Mihai Turean, mai 
ales că feciorii, grijulii, s-au grăbit 
fiecare să-și dea numele, mai de
parte, unui alt Ion, unui alt Mihai...

Bineînțeles, nu e de ajuns să înveți 
cu sprijinul larg al uzinei o meserie, 
nici să te simți în mijlocul colecti
vului ca în propria-ți familie. Mai e 
nevoie să tinzi, cum se exprimă eco
nomiștii, spre capacitățile optime — 
ale uzinei, ale secției, ale schimbului, 
spre propriile tale ...„capacități, opti
me". Pentru absolventul școlii profe
sionale Dumitru Vălean TI — în uzi
nă doar de la 29 ianuarie ’69, cind și-a 
întîlnit, în secție, la trefilare, ba chiar 
în propriul schimb, un consătean cu 
o primăvară mai virstnic, Dumitru 
Vălean I — capacități optime în
seamnă să devină vrăjitor in „meseria 
lui cea pretențioasă", cum obișnuieș
te să spună. Pentru inginerul de în
treținere Teodor Chețan, capacități 
optime înseamnă înlăturarea urgentă 
a avariei blocului finisor de pe a doua 
linie a laminorului, asigurarea unei 
viteze de laminare de 45—50 metri pe 
secundă — adevărat fulger roșu — și, 
cu prețul neodihnei lui de azi. victo
ria dovedită asupra oricărei umbre 
de prejudecată conservatoare in 
gătură cu automatizarea de sută 
sută in laminare.

Cindva. opt inși din consiliul 
administrație pîndind conjuncturi 
vorabile, țeseau abil tranzacții, totul 
avind drept unic țel rotunjirea tan
tiemelor personale. Acum, opt mii 
de tovarăși in muncă, in creație, in 
îndrăzneală și măiestrie varsă în bu
getul țării acumulări menite să con
tribuie la dezvoltarea generală a e- 
conomiei, la înflorirea patriei.

pentru așter- 
ușor accesibil 
piesă practică 
barul.

piesele 
sînt

garniturii 
frumoase,

11

in magazinele
cu uniforme

școlare
5
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la

de 
fa-

Au mai rămas cîteva zile 
pînă la începerea noului an 
școlar și unitățile de desface
re ale CENTROCOOP trăiesc 
o adevărată infuzie de tinere
țe. Mii și mii de elevi, însoțiți 
de părinți sau bunici, sînt în- 
tîmpinați cu solicitudine și 
serviți prompt cu noile unifor
me școlare. Ca o noutate, 
CENTROCOOP aduce la cu
noștința celor interesați că în 
acest an, prin unitățile sale, se 
pot procura uniforme școlare 
și cu plata în rate.

clien%25c8%259bii.se
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în ansamblul măsurilor 
In Programul național de 
a zootehniei și de sporire 
ției animaliere in țara 
deosebită însemnătate are
rea balanței furajelor. De 
depinde creșterea in continuare a e- 
fectivelor de animale și a producției 
acestora, obținerea unor venituri 
sporite din sectorul zootehnic. Mani
fested atenția cuvenită pentru re
zolvarea acestei probleme, numeroase 
unități agricole folosesc toate posibi
litățile și resursele pentru a asigura 
furaje îndestulătoare și de calitate 
cît mai bună, de a gospodări cu grijă 
nutrețurile, în așa :............
te o producție de 
mai mare. Și po
sibilitățile nu lip
sesc, mai ales că 
anul acesta, în 
majoritatea jude
țelor, a existat și 
există o mare bo
găție de furaje. 
Important este ca . 
acestea să ajungă 
în ieslea anima
lelor și astfel 
producția zooteh
nică să sporească. 
Acum este peri
oada când trebuie 
cosite trifolienele, 
cînd se însilozea- 
ză cele mai mari 
cantități de 
raje, iar în 
nele montane 
submontane exis
tă suprafețe mari 
de finețe, cu iar- 
bă care încă mai ™ 
așteaptă cosașii. 
Iată de ce, paralel 
lucrări agricole de 
necesar ca, în aceste 
ik Xășoare o largă acțiune în vede
rea strîngerii tuturor resurselor de 
furaje. Am urmărit modul cum se 
acționează pentru executarea acestor 
importante lucrări în cooperativele 
agricole din județul Harghita, unul 
din județele care dispune de mari 
întinderi de finețe naturale.

Din datele înscrise în balanța fu
rajeră întocmită de către direcția 
agricolă, la data de 1 septembrie, 
rezultă un deficit de 38 496 tone de 
nutrețuri fibroase. Cum este cu pu
tință ca într-un județ care dispune 
de 153 000 hectare de finețe natu
rale. într-un an cînd iarba a cres
cut pînă la forîu, să existe un ase
menea deficit de fîn ? Explicația este 
simplă. Iarbă există, dar trebuie co
sită, transportată și depozitată ceea 
ce nu se face în toate unitățile jude
țului. în Munții Harghita, Căliman, 
în zona Cașinului, Ciucului și Gheor- 
ghienilor sînt suprafețe întinse de 
finețe care trebuiau să fie cosite de 
mult timp, lată ce arată situația de 
pe teren, așa cum am întilnit-o eu 
prilejul raidului nostru.

în zona Gheorghienilor, potrivit 
ultiAiei situații furnizate de direc
ția agricolă, există 29 290 hectare de 
finețe naturale nerecoltate. Numai cu 
finul de aci s-ar putea acoperi defi
citul de pe întregul județ dacă s-ar 
lua măsuri neîntîrziate pentru recol
tare. Desigur, sînt multe coopera-

fel incit să rezul- 
carne și lapte cit

tive agricole în care, așa cum este 
firesc, problema strîngerii și depo
zitării furajelor este privită cu toată 
răspunderea. Spre exemplu, coope
ratorii din Dilivău, datorită bunei 
organizări a muncii, au reușit să 
cosească la timp întreaga supra
față de 2 500 hectare de finețe na
turale situate la o distanță des
tul de mare de sediul cooperații 
vei. Cum s-a reușit să se facă acest 

■ lucru ? Aici, de ani de zile, coope
ratorii îngrijesc, fertilizează și recol
tează aceleași suprafețe de finețe, 
în timpul cositului sînt constituite 
echipe de aprovizionare a cosașilor 
care se deplasează în locurile mai 
depărtate, asigurînd alimentele ne-

nețelor. „Producția celor circa 400 
hectare cu finețe nerecoltate este ca 
și pierdută, ne-a declarat inginerul 
cooperativei. Sintem copleșiți de alte 
sarcini și nu avem timp și forță de 
muncă pentru cositul finului". în- 
tr-adevăr, timp nu prea este pentru 
că ceea ce nu s-a făcut pină acum 
este greu de efectuat în citeva zile. 
Dar cu atit mai mult ar trebui ca 
lucrările să fie grabnic terminate cu 
cît din datele contabile cu privire la 
situația furajelor rezultă că balanța 
furajelor este deficitară, ceea ce in
fluențează negativ și asupra rezulta
telor activității în zootehnie. La a- 
ceastă unitate nu s-au tras concluzii 
din situația din anul trecut, cind s-au

IN COOPERATIVE AGRICOLE DIN JUDEȚUL HARGHITA

Prea mult fin pe timp,
fu-
zo- 

și prea multe finare goale
cu celelalte 
sezon, este 
zile, să se

cesare. Cointeresarea materială care 
crește în raport cu producția obți
nută a făcut să se obțină recolte tot 
mai bune. Numai că asemenea exem
ple nu au fost urmate și in alte 
cooperative agricole.

Mulți țărani din zona Gheorghie- 
nilor afirmă că pe aceste meleaguri 
sint porțiuni de finețe mai îndepăr
tate in munți care nu au fost cosite 
de ani de zile. Și acum aceste su
prafețe nerecoltate sînt foarte mari, 
în drum spre Gheorghieni am făcut 
un popas la locul denumit „Liban" 
unde se afla o parte a celor peste 
3 000 hectare finețe 
cooperativei 
seni, 
teau 
este 
dat de cîțiva cosași și doi conducă
tori de atelaje care transportau fin 
la saivanul cooperativei. „Aceste 
finețe pe care le vedeți parcă 
sînt ale nimănui — au remarcat 
cu amărăciune oamenii. Vara aceas
ta au venit la munte mulți cosași 
din sat, dar cum au venit au și ple
cat, fiindcă consiliul de conducere nu 
a stabilit nimic în privința retribuției. 
Și nici acum, cînd fiecare zi înseam
nă o nouă pierdere de recoltă, nu se 
iau măsuri pentru terminarea cosi
tului". Am trecut și pe la sediul coo
perativei. Era ora prânzului. Se ținea 
o ședință de producție cu brigadierii, 
în care se discuta despre stadiul lu
crărilor agricole de toamnă. Nimic nu 
s-a hotărit în privința recoltării fî-

de munte 
agricole din 

Pe întinderi ce abia 
fi cuprinse cu ochii, 
neatinsă. Intr-un tîrziu

ale
Su-
pu- 

iarba
am

cheltuit 78 000 lei pentru cumpărarea 
finului. Anul acesta, din necesarul de 
2128 tone fibroase, pînă în prezent, 
s-au depozitat numai 1501 tone.

Aceste aspecte sînt caracteristice 
și pentru alte cooperative agricole. 
La Lăzarea, pe considerentul că exis
tă un stoc de cîteva sute de torte de 
fin, nu se mai urmărește situația re
coltării decît cu aproximație. Ingine
rul de aici cunoaște doar că 1 100 
hectare din finețe au fost arendate 
pentru unitățile forestiere din Reghin 
și Toplița, precum și întreprinderii 
agricole de stat Reghin. Ce se întim- 
plă însă cu restul de circa 1 000 hec
tare, pe ce suprafață s-a executat 
recoltatul, cite tone s-au depozitat și 
cite tone se află la munte nu se știe. 
La fel de neclară este situația recol
tării finului și la cooperativa vecină 
eu Lăzarea, cea de la Joseni, condu
cerea acestei unități transmitea. în 
ziua de 4 septembrie, situația onera- 
tivă cerută de direcția agricolă, anun- 
țînd terminarea recoltatului pe o su
prafață de 1 620 hectare finețe natu
rale. Dar după cum am aflat la în
treprinderea de îmbunătățire și ex
ploatare a pajiștilor naturale din ju
dețul Harghita, această unitate dis
pune de aproape 4 000 hectare finețe,

din care, ce-î drept, pe circa 3 000 
hectare sînt porțiuni împădurite. Deci 
cositul nu s-a terminat, existind încă 
suprafețe intinse pe care iarba se de
gradează. La direcția agricolă se gă
sesc statistici și hărți cu care să se 
justifice nerealizarea balanței fura
jelor. Dar oricît ar fi de multe, pro
cesele verbale și alte scripte n-au 
nici un fel de eficiență pentru că așa 
cum am mai arătat, realitatea în ju
dețul Harghita este că există și la 
această dată mii și mii de hectare 
de finețe necosite, că această lucrare 
trebuie efectuată cu maximă urgență, 
cu toate mijloacele posibile, peste tot 
acolo unde există iarbă. Este în inte
resul cooperativelor agricole, al fie

cărui cooperator 
ca bogăția de 
masă verde din 
acest an să fie a- 
dunată și depozi
tată în condiții 
corespunzătoare, 

nu numai ca 
acopere 
de hrană 
malelor, 
pentru a 
nele rezerve 
nutrețuri.

Ce fac organe
le județene pen
tru a sprijini coo
perativele agrico
le să-și asigure 
furajele necesare 
dezvoltării 
tehniei ? în pri
măvară au 
luate unele 
suri bune în 
ceasta direcție. 
La indicația co- 

partid, di- 
agricolă a organizat apli- 
unor măsuri de înt-reține- 

pajiștilor naturale. S-a exe- 
curățirea de mărăcini Și

să 
nevoile 

ale- ani- 
ci 

crea ti
de

zoo-
fost
mă-

a-

mitetului județean de 
recția 
carea 
re a 
cutat . . _ _______
buruieni, s-au îngrășat și supraînsă- 
mînțat suprafețe mari. Ca urmare a 
acestor măsuri, producția de iarbă, 
așa cum s-a arătat, este foarte bună. 
Numai că această acțiune nu a fost 
continuată și finalizată, ceea ce de
monstrează inconsecvența organelor 
județene de partid și de stat într-o 
problemă de maximă .importanță pen
tru dezvoltarea zootehniei : asigura
rea unor cantități cit mai mari de 
furaje. Nici uniunea județeană a co
operativelor agricole nu a sprijinit 
unitățile în organizarea și retribuirea 
muncii la strinsul finului. Timpul 
este înaintat și orice zi de intîrziere 
se soldează cu pierderi mari de fura
je. Este imperios necesar ca măcar 
acum organele județene să îndru
me cooperativele agricole să cosească 
întreaga suprafață de finețe naturale, 
să transporte și să depoziteze finul 
în condiții corespunzătoare..

a

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

Sămință de „sticlos"
să n-ajungă

în covata brutarului!

ACORDUL GLOBAL
o formă avantajoasă de retribuire
a muncii aplicată cu timiditate

De cîteva luni, in activitatea de 
construcții și montaje se utilizează 
o formă nouă de. retribuire a muncii '. 
salarizarea în acord pe obiect de in
vestiții, pe părți de obiect sau pe 
părți de lucrări de specialitate com
plet terminate, cuprinzind toate ope
rațiile ce cad in sarcina executantu
lui. E vorba de salarizarea în acord 
global. Cu alte cuvinte, executarea 
unei hale industriale cu toate instala
țiile interioare, ori numai a unui 
tronson din aceasta sau doar a tota
lității lucrărilor de zidărie, tencuieli, 
zugrăveli și vopsitorii, a instalațiilor 
sanitare, electrice etc., aferente unui 
obiect sau părți de obiect, se încre
dințează unei echipe complexe — cu
prinzind muncitori de profesiuni di
ferite — sau simple, după caz. în 
contractul-angajament ce intervi
ne cu această ocazie între șan
tier și formația de lucru, se înscriu, 
pe de o parte, termenul de predare 
a lucrării, condițiile pe care trebuie 
să le creeze conducerea șantierului 
pentru asigurarea continuității lucru
lui în ritm alert, iar pe de alta, suma 
ce va fi primită de executanți pentru 
munca depusă.

Introdusă experimental, s-a dovedit 
că această formă de salarizare gene
rează multiple avantaje. în primul 
rînd, mobilizează la maximum capa
citatea de lucru a formațiilor de mun
citori, permite realizarea lucrărilor 
de investiții cu efective mai mici si, 
implicit, creșterea productivității 
muncii. Nemijlocit, pe această bază, 
se asigură scurtarea termenelor de 
punere în funcțiune a diferitelor o- 
biective și capacități, una din princi
palele sarcini puse de partid în fața 
colectivelor din construcții. Creșterea 
stabilității muncitorilor, eliminarea 
unor, evidențe — pohtajul, de pildă, 
care pentru șantier nu mai prezintă 
interes — sînt, de asemenea, conse
cințe favorabile ale sistemului de 
plată a muncii în acord global. în al

Poate că nu multă lume știe 
că macaroanele și alte paste făi
noase (bune) se fac numai din 
făină provenind din griu deose
bit de cel comun : griul tare. 
Boabele sînt de culoare deschi
să, foarte sticloase și au un con
ținut mare de proteină. Această 
ultimă însușire este de cea mai 
mare însemnătate pentru fabri
carea pastelor făinoase. Maca
roanele, spaghetele. fideaua 
preparate dintr-o făină de griu 
„sticlos", la fierbere, își măresc 
volumul de 2,5 ori, sint elastice, 
nu se lipesc intre ele și nu for
mează cocoloașe, adică exact ce 
dorește orice gospodină.

Rindurile de mai sus nu sint 
scrise in scop de publicitate pen
tru pastele făinoase sau griul 
tare, ci ne-au fost dictate de... o 
situație stranie. Intr-o discuție 
despre calitatea făinii, și deci a 
grinelor din care provine, tov. 
A. Negreanu, director in Minis
terul Industriei Alimentare, a 
scos dintr-un dulap o pungă cu 
griu tare. „Dacă am avea citeva 
mii de tone din acesta, am face 
niște paste făinoase extra. Cu ce 
rămâne am putea îmbunătăți, 
prin amestec, și calitatea piinii. 
Pentru acest griu am fi dispuși 
să dăm un preț mai mare".

De ce nu se cultivă griul tare ? 
Nu avem sămință ? Avem, dar 
intrucît nu se cere, nu se în
mulțește. Tov. V. Tătaru, direc-

torul stațiunii experimentale din 
Turda, ne spunea : „Am înmulțit 
griul tare din soiul Maliani, din 
care avem 8 tone. Nu se caută 
pentru sămință și de aceea ne 
vedem nevoiți să-l dăm pentru 
consum". De ce nu se caută ? 
Pentru că față de griul comun 
dă o recoltă mai mică. Da sta
țiunea experimentală Turda 
griul tare a dat, in medie la 
hectar, 2 500 kg, pe cind la cel 
comun producția a fost de a- 
proape 4 000 kg 
și nevqja unui 
La Ministerul 
mentare ni s-a 
ma nu a fost
nici nu s-a întreprins nimic in 
vederea soluționării ei. De aceea 
există pericolul ca cele opt tone 
de griu înmulțit cu multă trudă 
la stațiunea ^experimentală Tur
da să ajunga îh covata brutaru
lui. Ar fi păcat. De aceea tre
buie o măsură urgentă pentru 
înmulțirea acestui griu. Cu cele 
8 tone s-ar putea semăna in a- 
ceastă toamnă 40 hectare, iar'în 
anul următor — 5 000 hectare. 
Și așa, încetul cu încetul, chiar 
numai de la această sămință, 
necesarul industriei alimentare 
de griu tare pentru producția de 
paste făinoase s-ar puțea asi
gura.

la hectar. De aci 
preț diferențiat. 
Industriei Ali- 
spus că proble- 
soluționată, dar

într-una din secțiile uzinei Vulcan din Capitală

doilea rînd, această formă de retribu
ție este foarte avantajoasă pentru 
constructori : lucrind în „acord glo
bal", câștigurile lor cresc substanțial.

Pentru a ilustra cele expuse mai 
sus, să apelăm la citeva exemple. La 
șantierul centralei termoelectrice de 
la Chișcani (Brăila), aparținînd între
prinderii .Energoconstrucția" din Ca
pitală, baterea palplanșelor metalice 
s-a încredințat unei echipe de mun
citori salarizați în acord global. în 
prezent echipa respectivă introduce 
13 palplanșe zilnic, deși aceeași for
mație de muncitori — salarizați în 
urmă cu cîtva timp în acord simplu 
— putea realiza numai 10 palplanșe 
pe zi. Mai mult, azi, echipa de care 
vorbim are un efectiv cu circa 10 
la sută mai redus. Proporțional eu 
sporirea randamentului muncii, a 
crescut și eîștigul fiecărui lucrător 
din echipă : în medie cu peste 700 lei 
lunar. La fel s-a procedat și la șan
tierul termocentralei de la Mintia. 
Deva, al aceleiași întreprinderi de 
construcții și montaje, unde o serie de 
lucrări sînt realizate acum mai re
pede și cu efective mai reduse de 
constructori și montori.

Nu mai continuăm șirul exemple
lor, ele sînt elocvente, evidențiind pu
ternic avantajele pe care le aduce 
sistemul de execuție a lucrărilor și 
plata în acord global. Și, totuși, în 
pofida acestei evidențe, acordul glo- 
bal nu cunoaște o răspîndire prea 
mare. Bunăoară, pînă Ia începutul 
lunii august a.c.. pe șantierele între
prinderii de construcții speciale, in
stalații și montaj din Capitală, apair- 
ținînd de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de mașini, se încheiaseră 
doar 34 de contracte în acord global, 
cuprinzind numai 6,3 Ia sută din 
numărul total al muncitorilor și pre- 
văzînd executarea a... 2 la sută din 
întreaga valoare a lucrărilor planifi
cate pentru acest an. Chiar și la în
treprinderea „Energoconstrucția", de 
care a fost vorba mai înainte, lucru
rile nu stau mult nfai bine. Aici, pînă 
Ia data de 26 august, erau încheiate 
19 contracte privitoare la munca în 
acord global, care se refereau la un 
volum de lucrări de circa 10 la sută 
din planul anual de producție al în
treprinderii.

Cum se explică „timiditatea" cu 
care se extinde această formă avan
tajoasă de execuție și de plată a 
muncii ? După părerea ing. Vasile 
Vierescu și a ing. Aurelian Ungurea- 
nu. director tehnic al întreprinderii 
..Energoconstrucția" și, respectiv, di
rector tehnic al I.C.S.I.M., acordul 
global este o formă de plată foarte 
..pretențioasă", întrucât necesită asi
gurarea „minut cu minut." a materia
lelor și utilajelor necesare formațiu
nilor de lucrători.

în parte, această opinie este. înte
meiată. Dificultățile de aprovizionare 
a șantierelor cu materiale și utilaje 
sint, nu de puține ori, reale. Cum să 
faci o aprovizionare corectă, bine co
relată — cantitativ, calitativ, sorti
mental și la timp — cu necesitățile

*

*

producției, cind titularii de investiții 
nu pun in timp util la- dispoziția 
constructorilor documentația tehnică 
de execuție ? Pentru anul viitor, în
treprinderea „Energoconstrucția", spre 
exemplu, dispune doar de ceva mai 
mult de 70 la sută din proiectele de 
execuție necesare, dar comenzile fer
me către furnizorii de materiale tre
buie făcute in zilele următoare. E 
clar că în aceste condiții aprovizio
narea șantierelor nu va merge „ca 
un ceasornic" nici anul viitor. Ca să 
nu mai vorbim de situațiile în care 
lipsesc materiale pentru că furnizorii 
nu se achită de obligațiile contrac
tuale.

Spuneam însă că argumentele celor 
doi directori tehnici sint doar parțial 
întemeiate. Facem această subliniere 
intrucît există elemente care atestă 
că dificultățile de aprovizionare se 
datorează și lipsei de organizare a 
șantirelpr. dezinteresului ca fiecare 
punct de lucru să fie asigurat cu 
toate materialele necesare. O „mostră" 
a acestei lipse de organizare am în- 
tilnit-o pe șantierul de la întreprin
derea de piese de radio și semlcon- 
ductori Băneasa. Aici, discuția ce o 
purtam cu șeful lotului, ing. Petre 
Vădan, ne-a fost întreruptă Ia un 
moment dat de intervenția unui sala
riat din compartimentul de aprovi
zionare : „Tovarășe inginer, trebuie 
să sosească cimentul ; ce facem' cu 
el, unde îl descărcăm ?“ „Cimentul ? 
Să-l ducă la alt șantier, nu știi că 
nu avem unde să-l depozităm ?“ —• 
a răspuns șeful lotului. Același răs
puns l-a dat, puțin mai tîrziu, ing. 
Petre Vădan și la știrea sosirii unui 
transport de cărămizi. Altfel spus, 
„argumentele" directorului tehnic 
al întreprinderii, ale șefului de lot 
privind „lipsa unor materiale și, mai 
ales, a cimentului" se prăbușiseră ca 
un castel de cărți în fața realității, 
care, cum spuneam, poartă un nume 
precis : lipsa de organizare pe șan
tiere.

Tn atari condiții, apare deplin jus
tificată rezerva cu care ne vorbea 
tov. Mihai Magda, șeful unicei echi
pe de zidari de la lotul amintit care 
lucrează în acord global : „Ba ne 
lipsește una. ba alta : în acest sistem 
de plată, trebuie să avem însă totul 
'„la m'înă". Montorii echipei noastre 
■muncesc totuși cu multă rîvnă * 
cred că o s-o scoatem la capăt...'

Executarea lucrărilor și plata în a- 
cord global a muncitorilor oferă ne
numărate avantaje economice. Un lu
cru trebuie insă înțeles clar : apli
carea sa nu este posibilă dacă se 

.mențin condițiile improprii existente 
în prezent pe 
precădere în 
materiale de 
trebuie făcut

*C-’t

numeroase șantiere, cu 
domeniul asigurării cu 
construcție. De aceea 
totul pentru ca . siste

mului de plată în acord global să i se 
asigure un cadru propice de aplicare, 
fiind evident 
ganizația de 
lucrătorii nu

că, pe această cale, or- 
construcții. beneficiarii, 
au decit de cîștigat.

Dan MATEESCU

(oorespondentul 
Cinstea). Coh- 
I.C.M. Pitești au 

început lucrările de construcție 
la primele obiective din cea de-a 
doua etapă de dezvoltare a com
binatului petrochimic și a rafi
năriei din localitate. Noile con
strucții vor transforma zona su
dică a Piteștiului într-un gigant 
al petrochimiei. Vor fi construi
te aici un nou complex de pi- 
roliză, cu o capacitate de două 
ori mai mare față de cea a com-

PITEȘTI 
„Scînteii.11 Gh. 
slructorii de la

plexului actual, o nouă fabrică 
de acrilonitril, o fabrică de poli
etilenă de joasă presiune, o in
stalație de clorură de cianurii, 
secții de polimeri, de polipro- 
pilenă și altele.

Pe aoeeași platformă petrochi
mică au început lucrările de 
construcții și la cea de-a dona 
etapă a rafinăriei, care va pre
lucra anual, în faza finală, o 
cantitate de țiței dublă decit în 
prezent. In noile instalații se vor 
realiza, între altele, bitum, gu
dron, gaze desulfuTate.

J
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(Urmare din pag. I)

pună capăt risipei de materiale in 
cel mai scurt timp posibil.

— La mobilă, depășirile sînt neîn
semnate — ne spunea tov. Mircea 
Simionovici, directorul combinatului 
— ele datorindU-se. de regulă, schim
bării structurii producției. în scurt 
timp, consumurile suplimentare vor 
fi recuperate.

Am avut ocazia să ascultăm 
această justificare și la începutul 
lunii aprilie, iar acum ea a fost din 
nou repetată. în dezacord cu opinia 
exprimată, se cuvine să precizăm că 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Blaj, neîncadrarea în con
sumurile specifice la unele sorti
mente de produse nu e ceva întîm- 
plător, ci un fenomen care se per
petuează de la o lună la alta. Au 
fost cumva recuperate consumurile 
suplimentare de materie primă la 
fabricile de mobilă și ferestre din 
aprilie pină acum, așa cum afirma 
directorul combinatului ? Nicide
cum. Iată ce spun cifrele : de la 
1 aprilie pînă la 31 iulie, depășirea 
normelor de consum la cheresteaua 
de rășinoase a crescut la fabrica de 
binale de la 276 mc la 500 mc. Au

crescut, de asemenea, consumurile de 
P.A.L., panel și furnir la fabrica de 
mobilă.

De neînțeles este însăși logica con
ducerii combinatului, care a adunat 
economiile, apoi depășirile, a tras 
linie dedesubt, și a făcut socoteala. 
A rezultat că economiile' sînt mai 
mari, deci e bine. Este clar că o ase
menea logică nici pe departe nu este 
de natură să asigure diminuarea 
pierderilor de material lemnos, să 
pună capăt risipei la această impor
tantă materie primă. întrebați, to
tuși. care sînt cauzele nerespeetării 
consumurilor specifice stabilite în 
unele sectoare ale combinatului, fac
tori de conducere ai întreprinderii 
ne-au vorbit despre discordanța exis
tentă tntre prevederile standardelor 
de calitate a materiei prime și în
sușirile pe care trebuie să le întru
nească mobila. Ing. Șerban Săvu- 
lescu, șeful serviciului tehnic, afir
mai în acest sens, că „atît cheres
teaua cît și furnirul, livrate de di
verse fabrici furnizoare, sînt de 
slabă calitate". Cu alte cuvinte, cau
zele folosirii unor cantități sporite de 
materie primă trebuie căutate în a- 
fara întreprinderii. Cei care susțin 
aceasta evită însă să privească rea
litatea în față. în primul rînd, ea

activitatea do aprovizionare nu este 
bine organizată. încă de la începu
tul anului nu au fost asigurate stocu
rile normale de bușteni pentru ru
laj ; s-au folosit în loc bușteni pen
tru gater, rezultînd consumuri supe
rioare față de normele stabilite. A-

Vîlcea, am avut ocazia să constatăm 
aceeași atitudine de automulțumire 
față de rezultatele economice și fi
nanciare de pînă acum. Se scgpă în 
acest caz din vedere un aspect esen
țial — și anume, faptul că nu 
rezultatul în sine, fie el chiar bun,

nir estetio cu 118 mc și la lobde cu 
1 177 mc, iar la U.E.I.L. Brezoi s-au 
consumat suplimentar 395 mc de 
bușteni de fag pentru cherestea. Un 
calcul sumar ne indică că numai 
prin eliminarea acestor pierderj s-ar 
fi putut obține, in plus, o economie

poi, in unele sectoare, apar mari 
pierderi de materie primă pe flu
xul tehnologic. La fabrica dc bina
le, spre exemplu, pierderile tehno
logice se ridică la cîteva zeci de pro
cente. Aceste deficiențe nu mai pot 
fi justificate prin invocarea unor ar
gumente „obiective" salvatoare. în
lăturarea lor cere o intervenție ope
rativă, prin măsuri adecvate.

în cursul investigațiilor întreprin
se la Combinatul pentru exploatarea 
și industrializarea lemnului din Rm.

interesează, cit mai ales cum, prin ce 
mijloace este el obținut. Pentru că. 
așa cum stau lucrurile la acest 
combinat, deși în primul semestru al 
anului s-a înregistrat o economie, 
peste plan, la prețul de cost în va
loare de 1 700 000 lei, s-au consumat 
in plus în aceeași perioadă 1 200 mc 
de material lemnos. Corisumuri mai 
mar; față de normele prevăzute au 
fost înregistrate în cadrul platformei 
de produse stratificate din Rm. Vîl- 
cea : la buștenii de fag pentru fur

ia prețul de cost de peste 200 000 lei. 
Și aceasta avînd in vedere numai 
valoarea materiilor prime, nu și a 
produselor ce ar fi rezultat din ele. 
Am cerut explicații în legătură Cu 
aceste aspecte ing. Maria Ciobescu, 
șefa serviciului tehnic al combina
tului din Rm. Vîlcea :

în totalul depășirilor — ne-a spus 
dînsa — ponderea cea mai mare o 
dețin neîncadrările în consumurile 
specifice planificate la lobde : 1.821 
mc pe tona de lobde în loc de 1,700

mc. In mare parte, acestea se dato- 
iesc insă unor cauze obiective. Fa
brica noastră de plăci aglomerate 
este singura care lucrează cu o sin
gură linie de pregătire a așchiilor 
pentru față și miez. Dacă am dispune 
de utilaje corespunzătoare pentru 
debitarea rămășițelor mărunte de 
lemn în așchii, volumul de deșeuri 
folosite pentru producerea plăcilor 
aglomerate ar crește, redueîndu-se 
corespunzător consumul de lobde. 
Urmează ca în curînd să achizițio
năm asemenea utilaje prin credite 
bancare.

într-adevăr, rezolvarea acestei pro
bleme se impune cu acuitate, iar 
consiliul de administrație al combi
natului va lua măsurile cuvenite 
pentru a urgenta procurarea utilaje
lor necesare. Dacă insă depășirea 
consumului de lobde își are cît de cît 
o justificare, nu același lucru se 
poate spune despre risipa de bușteni 
de fag în fabricile de cherestea. 
Invocarea motivului influenței nefa
vorabile a structurii calitative a ma
teriei prime, care a determinat pre
lucrarea unui număr mai mare de 
bușteni subțiri, este cu totul nejus
tificată. Și aceasta, intrucît este știut 
faptul că unitățile de exploatare a 
lemnului au sarcina de a asigura

fabricile cu stocuri minime de mate
rial lemnos, de a face recepția lor 
calitativă și de a dirija către acestea 
numai materiale la dimensiunile și 
condițiile calitative impuse de STAS.

Risipa de material lemnos prin de
pășirea noianelor de consum stăruie, 
prin urmare, în unele unități de in
dustrializare a lemnului, tocmai în 
sectoarele-cheie ale producției, acolo 
unde această materie primă este 
deosebit de valoroasă. în repe
tate rînduri, partidul și stai tul nostru 
au cerut cadrelor din fabrici și uzine 
să valorifice superior toate resursele 
materiale, să reducă permanent nor
mele de consum și, pe această bază, 
să realizeze cantități sporite de pro
duse, de bună calitate. în lumina a- 
cestor sarcini, se impune ca și uni
tățile din industria lemnului să pună 
mai larg în valoare rezervele de 
care dispun în aoest domeniu. Nu. 
prin justificări, nu prin paliative sau 
calcule eronate din birou, ci prin 
măsuri eficace și operative de orga
nizare și urmărire a fabricației, prin 
instaurarea unui climat de răspun
dere la toate locurile de muncă, în 
vederea gospodăririi raționale a ma
teriilor prime și materialelor, înlă
turării risipei sub orice formă «-ar 
manifesta.
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Tipologia dominantă a 
omului de cultură in so
cietatea burgheză ni-1 pre
zintă, și în grafică și în li
teratură, ca un om învins 
de viață, de zbuciumul și 
problemele ei. 
bibliotecă sau 
său. Sarcastic, 
societatea 
cenușăreasa ei, nu mai 
vroia să știe nimic de ea 
Umbla cu umerii incovoiați. 
ca de greutatea destinului 
său, parcă încercînd să-.ri 
facă din asta un tel de 
crustă care să-l apere. 
Preocupările lui erau 
sesiv îndreptate spre 
cialitatea sa, în care 
vedea decît un țel abstract, 
o satisfacție teoretică de 
solitar ce nu avea altele.

Sylvestre Bonard și Ge- 
rome Coignard ai lui Ana
tole France încarnează 
șarjat și caricatural ase
menea exemple. Tipul o- 
mului de cultură se identi
fica totdeauna cu tipul 
dezamăgitului, al omului 
învins și în mod conștient 
retras din tot ce oferă 
viața. Poate că Faust e 
prototipul lui superlativ. 
Pe alte trepte, el apare tot 
astfel și la noi, în eroii 
dezamăgiți din romanele 
Iui Cezar Petrescu.

O versiune mai puțin 
caricaturală a omului de 
cultură își face apariția a- 
tunci cînd, într-o societate 
în care banul și 
stabileau ierarhia 
omului,

izolat In 
atelierul 

înrăit de 
care-1 socotea 

nu mai

o.b- 
spe- 

nu

cîștigul 
valorii 

încep să apară 
respectul, ba chiar venera
ția unora pentru oamenii 
de cultură considerați in
tr-o măsură ca oameni 
care, în felul lor, își dă
ruiesc dezinteresat și nobil 
munca și viața progresului 

. culturii. Căci într-adevăr, 
în pofida oficialităților 
timpului, mulți dintre ei 
și-au dăruit eroic, cu dra
goste de oameni, cu abne
gație și sacrificii, toată 
munca binelui omenirii, 
fiecare în domeniul său. O 
făceau, din pasiunea lor 
irezistibilă și excesivă, co
pleșitoare, pentru cultura 
pe care o serveau ; unii 
dintre ei însă, fără să aibă 
prin aceasta conștiința îm
plinirii unei activități ce
tățenești, fără să activeze 
cu o clară perspectivă pen
tru promovarea în societa
te, în alții, a idealului lor de 
dăruire. Făcuseră în ce pri
vește încadrarea și mesa
jul lor social un pas înain
te, dar nu cel decisiv și 
plin de tot ce ar fi putut 
da colectivității activitatea 
lor. Mă refer, bineînțeles, 
la acei intelectuali cărora 
nu le era limpede drumul, 
evoluția pe care avea să o 
urmeze societatea, care nu 
descoperiseră lupta și ezi
tau în opțiunile lor. Pen
tru că în aceeași perioadă 
am avut sute, mii de exem
ple de oameni de cultură 
a căror responsabilă con
știință civică, a căror lu
ciditate cu privire Ia desti
nul umanității i-a situat

i

pe deplin ta focul 
pentru dreptate și 
greș.

Cei mai înaintați 
oamenii de cultură și-au în
țeles răspunderile și 
pus, cum se cuvine, 
fruntea luptei.

Astfel, la noi, sînt 
numărați acei oameni 
cultură de seamă care 
arătat o puternică respon
sabilitate civică, și aceasta 
nu numai devenind adevă- 
rațî propagandiști ai cul
turii, ci aducînd pe balan
ța luptei, de partea celor 
mulți și umiliți, greutatea 
și prestigiul cuvîntului lor. 
Aproape că nu este om de

luptei 
pro-

dintre
s-au 

ta
ne- 
de 
au

Bărnuțiu, Nicolae Bălces- 
cu, Dimitrie Bolintineanu, 
Cezar Bolliac, Vasile Alec- 
sandrl,, Mihai Eminescu. 
Eliade Rădulescu, Mi
hail Kogălnice^nu, Gheor- 
ghe Lazăr, dr. Gh. Mari
nescu, dr.
Mihai Sadoveanu, 
lorga, G. Căiinescu 
atîți mulți alții care 
contribuit la formarea 
turii românești și l-au 
terminat specificul.

Specialitățile în care s-au 
Ilustrat au fost multiple 
și variate, dar- ei nu și-au 
mărginit activitatea doar 
la domeniul respectiv. c1 
au făcut din munca. iln

I. Cantacuzino, 
Nlcolae 

și 
au 

eul- 
de-

n

care ceas, in numele unui 
ideal de înălțare a patriei 
și a speciei omenești. Și 
nu pentru a închide apoi 
ermetic rodul acestei 
munci, ci pentru a-i râs- 
pindi sămînța, pentru a 
stimula în alții munca a- 
ceasta culturală, pentru a 
crea un climat favorabil 
in care să germineze schim
bul de mi ine.

Responsabilitatea civică 
a unui om de cultură este 
incorporată și In pasiunea 
cu care își formează elevii, 
urmașii de mîine, căci ac
tivitatea lui trebuie să fie 
și o activitate educativă. 
Oamenii de cultură eint

RĂSPUNDEREA
CIVICĂ

A OMULUI
DE CULTURĂ

însemnări de Demostene BOTEZ

cultură român in secolele 
XIX și XX care să nu fi ri
dicat responsabilitatea ci
vică la înălțimi patriotice, 
militând pentru cultură ca 
forță de afirmare a na
țiunii, participînd totodată, 
cu orice risc, la luptele 
politice. La 1848, ca și în 
timpul Unirii Principatelor, 
oamenii de cultură și-au 

1 dovedit patriotismul, apă- 
rindu-și ideile și principiile 
uneori Cu prețul exilului 
sau al închisorilor. Intr-un 
timp în care orînduirea po- 
litico-socială nu dădea nici 
o prețuire oamenilor de cul
tură, care-și duceau viața 
în greutăți și lipsuri, s-au 
ridicat numeroase persona
lități care au constituit 
prin prestigiul lor un dra
pel în lupta pentru elibe
rarea națională și socială, 
acțiunile lor identifieîn- 
du-se pe deplin cu însăși 
istoria țării.

Chiar dacă i-aș enumera 
pe cei mai de frunte, pe 
cei fără de care cultura 
românească nu ar fi azi ex
plicabilă, încă ar trebui să 
alcătuiesc o listă impresio
nantă : Gh. Asachi. Simion

creația lor, o școală de e- 
ducație civică, contribuind 
la formarea unui climat de 
cultură românească, în mă
sură să continue la un alt 
nivel tradițiile de secole 
ale poporului nostru.

Nu s-au închis după uși 
capitonate, nici între re
torte și eprubete, ca niște 
alchimiști, ci au luat con
tact cu masele, evidențiind 
legătura strînsă între cul
tura unui popor, progresul 
și nemurirea lui.

Au avut, toți. în cel mai 
înalt grad, simțul respon
sabilității civice ca un co
mandament al ființei 
supremă justificare a 
xistenței.

Aflăm în această atitu
dine o anumită concepție 
cuprinzătoare asupra obli
gațiilor sociale, cele neîn- 
scrise în legi, un simt in
terior de solidaritate so
cială și, în ultimă analiză, 
o mare dragoste de patrie.

Autenticii oameni de 
cultură, prin formație și 
vocație sînt oameni ai dă
ruirii. Viața lor întreagă e 
închinată cu pasiune unei 
munci perseverente de fie-

lor. 
e-

purtătorii marilor Idei pro
gresiste din epoca lor. ai 
unui profund umanism, ai 
marilor idealuri naționale. 
Să ne gindim doar la pleiada 
celor enumerați mai sus ; au 
fost scriitori, profesori, oa
meni de știință, dar nu s-au 
mărginit să facă numai 
atît. Ocupațiile lor erau 
izvoarele nesecate ale cu
noașterii, dar această cu
noaștere, prin noblețea și 
conținutul ei, devenea un 
bun național menit tsă 
înalțe nivelul spiritual ’ și 
prestigiul neamului.

Trecutul nostru apare 
astfel deosebit de bogat în 
pilde. ~ '
noștri 
și-au însoțit 
specialitate cu o conștiință 
și susținută activitate de 
valorificare a ei pe scară 
națională, este, după cum 
am văzut, impresionantă.

Ca în toate domeniile, e- 
voluția societății omenești. 
instaurarea unor relații de 
tip nou între oameni au 
schimbat radical optica 
misiunii și ținta finală a 
muncii intelectualului, i-a 
lărgit orizontul. Munca de

bibliotecă, de cercetare, 
de laborator nu poate fi 
privită astăzi ca un scop 
in sine și, numai prin. ea. 
omul de cultură nu poate 
plăti integral datoria fată 
de societate. Oricare ar fi 
domeniul activității sale, el 
este în prim rînd, prin toa
te fibrele sale, un cetă
țean. Prin calitățile sale 
spirituale, prin conștiința 
care descifrează bine res
ponsabilitatea ce o poartă 
față de atitudinea și for
țele lui, omul de cultură 
se afirmă ca un element 
activ al vieții obștești.

Continuînd o nobilă tra
diție. intelectualul de azi. 
și în primul rind scriito
rul, depășește cadrul pro- 
priu-zis al îndeletnicirii 
sale și se angajează in via
ta socială ca un element 
activ de propulsie a socie
tății și progresului ei. 
Noua lui condiție, în orîn
duirea noastră, este de ' 
participant activ la viața 
ei, la toate realizările in 
care aceasta este angajată.

Prin specificul profe
siunii sale, acela de a re
flecta viața cu toate pro
blemele ei, scriitorul tre
buie să cunoască bine a- 
ceastă viață, și nu ca spec
tator, ci ca participant. 
Activitatea lui de cetățean 
este cu atît mai utilă so
cietății. cu cît el vine cu 
o adîncă și justă cunoaș
tere a ei. El, scriitorul, a 
fost investit in regimul 
nostru cu titlul de cetă
țean și cu o înaltă misiune, 
care nu se poate mărgini 
doar la un dialog cu po
porul, ci trebuie să se con
cretizeze printr-o perma
nentă participare la toate 
realizările pentru care a- 
cesta trudește. în ansam
blul organizării sociale, 
scriitorul e 'un factor activ, 
care contribuie prin munca sa ’ - ■ ■■__ ■ -
telor țeluri ale poporului. 
Este 
nele 
șantierul construcției 
cialiste a țării. Aceasta 
este condiția socială 
scriitorului român de 
O condiție ideală 1 
perspectiva ei nu

Concursul și Festivalul

international
->

„GEORGE ENESCU"

Seară de balet românesc

la îndeplinirea înal-
unul dintre milioa- 
de tovarăși de pe 

so-

Galeria oamenilor 
de cultură, care 

munca de

a 
azi. 
Din 

avem 
dreptul să ne îngăduim o- 
pere neîmplinite, opere din 
care chipul oamenilor, al 
eroilor vremii noastre, spi
ritul ei luminos, răspunde
rea adîncă față de desti
nele țării și ale fiecăruia 
in parte să nu se desprindă 
în deplinătatea tor. Or. 
toate acestea nu sînt posi
bile decît printr-o totală 
contopire cu viața și aspi
rațiile poporului, prin cu
noașterea vieții poporului 1 
Iar cea mai sigură cale a 
cunoașterii este participa
rea energică, responsabilă 
la viața obștei, la înfăp
tuirea programului măreț 
de înflorire a patriei, e- 
laborat de partid, dind ast
fel conținut și dimensiuni 
noi unei nobile tradiții a 
cărturarilor români. legați 
de popor, de idealurile lui.

DIN NOU DESPRE
BASMUL CU ÎMPĂRATUL

I FĂRĂ VEȘMINTE

vedere se 
„opere llte- 
nu sînt alt- 
o simplă a- 
inutilă de 

care chiar 
nu

trezi faptul, degajat 
din povestirea „Eu și 
eiinele men Hector" 
publicată într-un nu
măr al „României li
terare" din anul aces
ta. că Hector, clinele, 
a ' fost atît de cuminte 
că a învățat să vor
bească. stăpînul lui 
neavînd altceva mai 
bun de făcut deett să 
se transforme el în 
Hector și să înceapă a 
sări gardurile că era 
luna aprilie ? Sau 
schița „Salvatorul" de 
Dan Culcer publicată 
în ..Tribuna" nr. 29 
din 16 iulie 1970. ta 
care sinucigașii se în
tâlnesc pe malul unui 
rîu și cel care știa 
înota îl salvează de la 
sinucidere pe cel care 
nu știa înota, iar cel 
care știa înota, după

nr.

de nebunie. Reproduc 
cîteva replici :

..Bărbatul în albas- 
Ce să-ti râs-

în alb :
in albastru: 
să-ti răs-

lucrurile 
mal 
tm-

)
î
î 
î 
î
î 
î 
î 
î 
î
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t V
18,00 : Deschiderea emisiunii. 

18,05 : Universal șotron — enci
clopedie pentru copii. Literele X, 
Y, W. 18,30 : Cabinetul economic 
T.V. Nivelul cheltuielilor mate
riale de producție — criteriu al 
calității conducerii întreprinderi
lor. 19,15 : Imagini din R.P.D. Co
reeană — film documentar. 19,20 : 
..1 ooi de seri" — emisiune pentru 
cei mici. 19.30 : Telejurnalul de 
seară. 19.55 : Tele-cinemateca. Fil
mul artistic „Alibi", cu Louis Jou
vet, Erich von Stroheim, Albert 
Prejean si actrița de origine ro
mână Jany Holt. 21.30 : Finala

„Cupei intercontinentale" la fot
bal ; Feyenoord Rotterdam—Estu- 
dfantes La Plata. Transmisiune 
directă de la Rotterdam. In pau
za meciului, în jurul orei 22,15 i 
„Instantanee" — emisiune de Ion 
Dumitrașcu. 23,25 : Telejurnalul 
de noapte. 23.40 : închiderea emi
siunii.

teatre
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Sonatu) 
Lunii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatru) ‘ 
vară „Herăstrău") : Floare 
cactus — 19.30.

de 
de

■f
î 
î 
î 
î 
î
î 
î 
î 
î 
î 
î 
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Cind in 1919 s-a Înfiin
țat asociația „Opera — Ar
tiștii asociați", transforma
tă apoi in „Societatea liri
că română — Opera", o- 
biectivul acesteia era edu
carea muzicală a publicului. 
Doi ani mai tîrziu, cind O- 
pera Română și-a deschis 
porțile, cînd George Enescu 
a dirijat primul spectacol, 
s-a afirmat al doilea țel, 
tot atît de important : 
promovarea compozitorilor 
români, punerea în scenă 
a lucrărilor ■ reprezentative, 
începea să se concretizeze 
de fapt dorința atitor en
tuziaști muzicieni de a ve
dea înfiripîndu-se un tea
tru liric, de a vedea sub 
lumina reflectoarelor opere 
originale, de a se crea, 
deci, un repertoriu de o- 
peră și balet românesc. 
Era doar un prim pas. Tre
buiau create lucrări origi
nale. care să vorbească 
celor mai diferite categorii 
de ascultători — acesta era 
leit-motivul vieții muzi
cale. Atunci, între 1917 și 
1944, s-au scris „Năpasta". 
„Marin Pescarul", abordînd 
drama populară-psihologi- 
că ; atunci s-a aplecat E- 
nescu asupra tragediei li
rice „Oedip". Opere buf te. 
comedii muzicale, opere- 
basm, opere lirice-fantas- 
tice... Se .încercau modali
tăți diferite de expresie, 
experimentau procedee 
tratare a folclorului.

Trebuia găsită o cale 
pentru baletul 
S-au compus :
(de Mihail Jora) și „Pricu- 
liciul" (de Zeno Vancea). 
Mihail Jora scria în 1937 : 
..Ce vrea să zică baletul 
românesc ? O artă coregra
fică făurită de dansatorii 
români pe muzică scrisă de 
compozitorii români, pe su
biecte din viața româneas
că, pe mișcări și ritmuri 
scoase din jocurile caracte
ristice populare". Baletul 
„La piață" — venea să do
vedească orientarea compo
zitorului. Numărăm aproape 
40 de ani 
mierei, și 
astăzi de 
torescului 
hail Jora.

Dacă în spectacolul 
luni seara din cadrul Festi
valului, la Opera Română, 
„Preludiul simfonic" de 
Ion Dumitrescu ilustra ten
dința de a se compune miș
cări coregrafice după pagini 
simfonice de mare popu
laritate, „La piață" și „Pri- 
culiciu!" aminteau de spi
ritul și inspirația izvoarelor 
baletului românesc.

Am observat că 
piață" nu și-a 
costumele, nici

se 
de

și
românesc. 

.La piață".

de la data pre- 
ne convingem și 
profunzimea 
tablou al lui

pi- 
Mi-

de

„La 
înnoit nici 
decorurile.

„Preludiu simfonic" de Ion Dumitrescu. Soliști : Rodico 
Simion și Ion Tugearu

Foto : Ion Miclea
Nu și-a pus strai de sărbă
toare. Este același pe care 
ii știm de ani de zile. L-am 
fi vrut poate. întinerit, toc
mai pentru că printre atî- 
tea montări care au avut 
viață lungă „de-o pre
mieră", a rămas neclintit 
în repertoriul teatrului, 
mereu căutat de spectatori. 
Ne-a bucurat în schimb 
prospețimea interpretării 
unor balerini. Valentina 
Massini. de exemplu, în 
Chiva a realizat un rol de 
compoziție, dificil, s-a în
cadrat în tabloul pestriț al 
pieței înlocuind, schimbînd 
degajată intențiile cu senti
mentele, înlocuind patima 
cu frenezia, visul copilăresc 
cu istețimea. - - • - 
Mihail Jora 
unei galerii 
personaje, creionate cu ver
vă : astfel doi lăutari țin 
isonul și un bețiv se îm
pleticește amar, supărat pi
tot ce-i omenesc ; Gh. Că- 
ciuleanu in Bețivul — o altă 
reușită compoziție — a dat 
culoare supărării 
simplu, 
aproape, 
sine", 
mai mult trist decît comic.

Nici la „Priculiciul" nu 
s-au adus înnoiri în costu
mație și decoruri. Alături 
de lucrarea lui Mihail 
Jora venea însă, prin reu
șita tratare a legendei 
populare bănățene, să 
mintească, de asemenea, 
de drumul dezvoltării ba
letului românesc. Și de la 
premiera „Priculiciulul" au 
trecut aproape trei decenii.

timp in care .succesul ia 
public a relevat calitatea 
dramaturgiei, accesibilita
tea muzicii inspirate de 
limbajul popular. Dintre 
interpreți s-au detașat 
Ileana Biescu — Floarea.

Baletul lui 
este oglinda 
pitorești de

omului 
pasului, dureros 

, al „uitării de 
conturînd tabloul

a-

urmărind gesturi feline, 
ușor rotunjite, și Lizzi Co- 
leda — o „vrăjitoare" inte
ligent construită.

Una dintre popularele 
pagini de creație simfoni
că, „Preludiu simfonic" de 
Ion Dumitrescu, a căpătat 
de curînd în regia lui Va- 
sile Marcu viziunea co
regrafică. Am apreciat sim
plitatea decorurilor, motive 
de țesături oltenești, stili
zate, dispuse suspendai, 
în planuri diferite pentru 
a da adîncime scenei ;
poi costumele, de un alb 
imaculat, ornate discret tot 
cu motive populare. Pasul 
de dans, nu foarte variat, 
cu stilizări de 
largi traverse 
propunea doar 
domoală. cu o
pirație. Și dansul soliștilor 
Rodica Simion 
gearu desena 
figurile clasice 
frînturi de joc

în cadrul
„George Enescu1 
de balet a fost cu îndrep
tățire aplaudat de public. 
Se recunoștea, de fapt, 
încă o dată valoarea unor 
lucrări consacrate, se
mintea de începuturile atit 
de meritorii ale baletului 
românesc.

3“

folclor, cu 
în piruete, 
o mișcare 

largă res-

— S cu ță
împletite cu 
țărănesc.
Festivalului 

tripticul

a-

Smoranda OȚEANU

AGENDA
FESTIVALULUI

• Ieri seară. Ia Opera Română s-a prezentat ope
ra „Decebal" de Gheorglie Dumitrescu.

o Ieri la amiază s-a încheiat concursul primei 
etape la secția Canto in cadrul celei de-a V-a ediții 
i Concursului și Festivalului Internațional ..George 
Enescu". La vioară și pian au mai rămas de efectuat 
eîte trei serii. în cadrul seriei de azi vor evolua 
următorii concurenți : Octavian Rațiu (România), 
Annemarie Erdmann (R.D. Germană). Gyula Kâtai 
(Ungaria), Iwona Wojciechowska (Polonia), Lee 
Pan Hon (Anglia), la vioară și Eva Kramska (Ceho
slovacia), Tadeusz Chmielewski (Polonia), Alekșâhdr 
Malkus (U.R.S.S.), Manana Doigeșvili (U.R.S.S.), 
Silbert Gershon (Israel), la pian. Sălile de concurs : 
Ateneul Român — pentru pian — și Sala Mică a 
Palatului — pentru vioară.
• Azi, la orele 18. Ateneul Român găzduiește con

certul Corului „Madrigal" al Conservatorului 
„Ciprian Porunjbescu", dirijat de Marin Constantin, 
în program figurează lucrări de la preclasici pină 
ta compozitori români contemporani.

• Duminică, 13 septembrie a.c., 
,.Bach-Orchestra" des Gewandhauses 
oferă un concert în afara celor trecute 
general al Festivalului „George Enescu", avind ca 
solist pe violonistul Ștefan Ruha. în program : lu
crări de Johann Sebastian Bach și Peter Hermann.

la orele 11, 
din Leipzig 

în programul
Inovațiile In arta 

scrisului sînt absolut 
necesare, și căutări in 
această direcție tre
buie să existe. Dar a- 
ceste inovații nu tre
buie să depășească 
matca vieții, iar cău
tările să se facă a- 
colo unde este ceva nou 
de găsit. Conținutul o- 
perei de artă trebuie să 
se încadreze in ritmul 
vieții obișnuite și nu 
într-o lume a supra
realului. lume care nu 
există decît în hime
ricele plăsmuiri ale 
celui ce vrea să fie cu 
orice preț original și 
de dragul acestei ori
ginalități sacrifică via
ta adevărată și timpul 
cititorului.

Dacă acest lucru nu 
se are în 
ajunge la 
rare" care 
ceva decît 
glomerare 
cuvinte
dacă sună frumos 
sînt altceva decît niș
te bile metalice în 
mina unui copil, niște 
bile care sună, 
sunetul lor nu va 
niciodată muzică.

Sînt lucruri vechi 
care s-au spus și se 
vor mai smine. fiind
că urmărind, cu pu
țină atenție, unele din 
bucățile literare tn 
proză sau în versuri 
rămii uluit de obscu
ritatea și ininteligibi- 
litatea lor. Constați că 
a.i citit un text care 
nu spune nimănui ni
mic. care nu se adre
sează. de fapt, nimă
nui.

Tn maioritatea din 
aceste scrieri nu 
poate distinge epoca 
în care se petrece ac
țiunea si. de multe ori 
nu se poate distinge 
nici un fel de acțiune. 
Conținutul stă în afara 
timpului si în afara 
spațiului. Se noate pe
trece oriunde și ori- 
cînd. în Roma sclava
gistă, în Parisul me
dieval. în Bucurestiul 
de acum o jumătate 
de secol, ori în orice 
punct din univers. 
Dacă totuși aceste lu
crări se adresează 
cuiva, tn nici un caz 
nu nouă ce’or din lu
mea. ori din 
noastră.

La urma urmei ce 
interes poate stîrnt 
pentru cineva, ori ce 
stări sufletești poate

note
de lectură

dar 
fi

se

epoca

plecarea celui dinții, 
își trage un glonte în 
cap ca să fie sigur că 
nu-1 va salva nimeni 
de moarte.
„Domnul cu părul că
runt" din ----- 21_”
din iulie a.c. de Geor
ge Ghidrigan. Monolo
gul unui nebun din 
care ar rezulta că a- 
cesta și-a convins a- 
manta să-și omoare 
bărbatul și acum are 
coșmaruri care îl fac 
să vadă. în dormitorul 
ei. un domn cu părul 
cărunt cu uniformă de 
husar din războiul 
trandafirilor și care 
și-a adus și armăsa
rul în dormitor, iar el 
este gata să-î serveas
că cu cafea și pe husar 
si pe armăsar. Că pină 
la urmă se va întîm- 
pla sau nu ceva, asta 
nu se mai poate ști.

Sau „Alb și albas
tru" de Leonida Teo- 
dorescu din ..Tribuna" 
nr. 33 din 13 august 
1970 din care luăm 
notă de o discuție de 
dragul unei discuții, 
un fel de batoză care 
în Ioc de snooi de griu 
treieră paie dm baloți. 
Se tot discută despre 
un bătrîn, se tot re
petă aceleași cuvinte, 
de parcă ar ' discuta 
do) oameni ușor loviți

La fel
„Familia44

tru : - 
pund ?

Bărbatul 
Nimic.

Bărbatul 
— Așa am
pund. Nimic.

Bărbatul în alb : — 
Da. Ai răspuns fru
mos, băiete. Nicî nu 
m-am așteptat să-mi 
răspunzi altfel...

Și discuția continuă 
în aceeași manieră 
pină la ..Adio Satană", 
discuție pe care și.au
torul și cele două per
sonaje o consideră i- 
nutilă.

Tn poezie
sînt împinse și 
departe. Nu sînt 
potriva versurilor albe 
pe care le consider o 
fertilă descătușare din 
vechile tipare clasicis
te, lucru dovedit de 
numeroase exemple 
din opera unor mart 
poeți, dar sînt împo
triva bizarei 
cișări de 
scoase din 
la intimplare. Ca 
nu citez decît un sin
gur exemplu, din, mul
tele care există : 
„Devorare" de D. Buș
tean, publicată în nu
mărul din iulie a.c. al 
„Familiei" : 
tatea 
atita ___
/ că le-a lăsat 
linia 
ea / incertitudinea de
limitărilor. / Tușul ne
gru și-a înserat miș
carea / in imobilita
tea reflexului sticlos / 
un cîine descărnat și-a 
ros / al patrulea pi
cior, / în colici / cau
tă firul ierbii, in pă
șunea 
sip".

Unii 
menea 
tainice 
numai 
te. Nu

O poezie de 
celei citate mai 
poate fi pusă în gura 
unui copil ca s-o re
cite și să încălzească 
sufletul auditorilor ? 
Răspunsul la o aseme
nea întrebare nu poate 
fi decît cel al copilu
lui din basmul „Cele 
mai frumoase haine 
ale împăratului": „Bu
nicule ! Dar împăratul 
este gol“.

încru- 
cuvinte 

vocabular 
să

.Intensi- 
sonoră / a ros 
sufletul culorilor 

doar 
/ care trasează-n

firelor de oi-
pretind că ase- 
versuri ascund 
idei filozofice, 
să le știi scoa- 
s-ar părea !

telul 
sus

Prof. Grigore POP

In anul școlar trecut, 
rale nr. 150 și nr. 5 din 
întreprins. împreună. în 
lor claselor a VIIl-a un studiu pri
vitor la orientarea lor școlară și pro
fesională. Printre alte modalități de 
sondaj. în cuprinsul unui chestionar, 
elevilor li s-a cerut să spună cine i-a 
influențat în alegerea viitoarei pro
fesiuni. Rezultatul a fost surprinză
tor : din 60 de elevi care au răspuns 
la această întrebare — exprimîndu-și 
dorința de a da concurs de admitere 
la liceu — 40 au afirmat că alegerea 
au făcut-o din proprie inițiativă. 17 
au recunoscut influenta familiei. 3 au 
indicat ca sursă principală de influen
ță școala. La prima vedere, acest caz 
poate părea izolat Din păcate, el ex
primă o realitate cu o arie mai largă 
de răspîndire. Cercetări sociologice 
mai ample, analize efectuate de di
ferite foruri de specialitate relevă că 
opera de orientare școlară si profe
sională întreprinsă de școală este încă 
sporadică, incompletă, insuficient de 
influentă în determinarea opțiu
nilor pentru viitoarea profesiune nu 
la întîmplare. ci în funcție de aptitu
dinile și capacitățile reale specifice 
tinerilor, de cerințele de cadre ale 
diferitelor ramuri ale economiei na
ționale în ansamblu sau ale județu
lui respectiv în particular. Am soli
citat părerea unor directori de școli 
și cadre didactice asupra cauzelor 
care determină această situație.

De la început se cuvine semnalat 
un l’apt pozitiv. Tot mai mulți profe
sori și directori de școli înțeleg că 
activitatea de orientare școlară și pro
fesională a elevilor nu se mai poate 
limita la acțiuni și măsuri sporadice, 
la cîteva vizite în uzine sau întîlniri 
cu reprezentanți ai unor profesiuni, 
inițiate în pripă în preajma absolvirii 
școlii de către o promoție de elevi. 
Pentru că intr-o societate ca a 
noastră, a cărei economie și cultură 
se dezvoltă intr-un ritm impetuos, 
munca concretă, creatoare, bucurin- 
du-se de cea mai largă prețuire. în
treaga activitate instructiv-educativă 
a școlii, procesul de invățămint in 
ansamblul său, trebuie să fie orien
tate mai ferm, mai direct, spre cul
tivarea dragostei și interesului pen
tru muncă al tinerilor, spre dezvolta
rea și stimularea aptitudinilor și de
prinderilor de lucru — de diferite ca
lificări — în condițiile progresului 
tehnic contemporan.

— Este principala noastră îndato
rire să-i ajutăm pe elevi să înțelea
gă, in spiritul înaltelor principii de 
echitate promovate de societatea 
noastră socialistă, că fiecare om la 
locul său de muncă se bucură, potri
vit faptelor sale, de prețuire. Să 
combatem convingător acea concepție

școlile gene- 
București au 
rîndul elevi-

destul de des împărtășită, potrivit 
căreia numai omul cu studii superi
oare este „cineva" — consideră prof. 
Alexandrina Dinulescu, directoarea 
Școlii generale nr. 150. Nu vreau să 
neg valoarea lucrărilor și broșurilor 
de popularizare a diferitelor categorii 
de școli postgenerale, 
diferitelor profesiuni, 
cu totul insuficiente 
urmărit. Să nu uităm 
mică, socială, politică _ ,__  _____
oferă azi tineretului o fantă extrem

profesionale, a 
Mi se par însă 
pentru scopul 

că baza econo- 
a tării noastre

In studiul de 
ceput, 
opinia 
spună 
școala 
profesionale. Răspunsul a 
nim : mai multe cunoștințe 
eesare in viață, mai multe deprin
deri și abilități practice. ..Este un 
argument în plus pentru regîndirea 
conținutului activităților cu caracter 
practic în care școala îi antrenează pe 
elevi — consideră prof. Olga Pop. di

care aminteam Ia 
cele două școli au sondat 

părinților, 
ce cred că ar trebui 
elevilor în direcția

in
și 
săsolicitîndu-i

să ofere 
orientării ■ 
fost una- 
utile, ne-

Clotilda Constantinescu, directoarea 
Liceului . „M. Eminescu" din Buzău, 
Mai multe cercuri cu caracter tehnic, 
practic-aplicativ, bine organizate și 
conduse de oameni competenti, cercuri 
specifice pentru fete (de lucru, de gos
podărie, de stenodactilografie etc.), 
desfășurarea unor munci utile în 
școală, participarea frecventă la lu
crări de laborator, la care elevii 
fie antrenați să lucreze alături 
profesori".

S-a relevat, și pe bună dreptate.

să 
de
că

ÎL AJUTĂ ȘCOALA PE ELEV
SĂ ȘI ALEAGĂ

CEA MAI POTRIVITĂ MESERIE ?
de largă de profesiuni — cîteva sute. 
Cite dintre acestea sînt cunoscute ce
lor în cauză ? Dar părinților, dar pro
fesorilor ? Extrem de puține I Cei 
mai mulți părinți nu cunosc decît pro
fesiunile „clasice" — medic, profesor, 
inginer etc. După cum multi elevi se 
.simt atrași 
aviator, poet, geolog. • 
însă pretind aptitudini 
cităti bine determinate. Nici această 
preferință nu e cu totul întîmplătoa- 
re. De cite ori, la întîlnirile pe care 
le-am organizat între viitorii,, absol
venți și reprezentanți ai diferitelor 
profesiuni, le-am prezentat altceva 
decît scriitori, oameni de știință ? De 
prea puține ori, dacă nu chiar nici
odată 1 Fără îndoială, pentru a face 
larg cunoscută gama profesiunilor — 
pe căi diferite pentru elevi si pentru 
părinții lor — trebuie ca noi înșine, 
profesorii, să le cunoaștem mult mai 
bine decît pină acum, să le înțelegem 
specificul, pentru a le putea apoi 
prezenta elevilor. în cunoștință de 
cauză și atrăgător. îneît să le trezim 
interesul și dorința de a și le însuși.

de profesiuni. ca
S. a., care 

i și capa-

ancheta pedagogică

rectoarea Școlii generale nr. 5. Am 
urmărit cu satisfacție interesul cu 
care elevii claselor a IX-a au parti
cipat la lucrările practice incluse in 
blanul de învățămînt, rezultatele îm
bucurătoare cu care și-au încheiat a- 
nul școlar, și care-i determină pe 
cei mai multi să-și exprime dorința 
de a se dedica, după absolvirea scolii 
de 10 ani. meseriei pe care au înce
put s-o descifreze in ultimele clase 
ale acestei școli".

Tot atît de util ar fi și ca activi
tățile extrascolare ale elevilor să 
fie mai ferm orientate spre realiza
rea scopurilor urmărite de îndruma
rea lor școlară si profesională. „Bu
năoară. in organizarea cercurilor ele
vilor ar trebui să se tină mai mult 
seama de cerințele societății, ale pre
gătirii tineretului pentru muncă și 
viată — opinează profesoara emerită

tn activitatea de orientare școlară și 
profesională a elevilor lor — De care 
trebuie s-o ducă în strînsă colabo
rare și înțelegere cu părinții — școa
la. cadrele didactice trebuie să simtă 
mai din plin ajutorul specialiștilor — 
pedagogi, psihologi, medici — al foru
rilor locale și centrale interesate, al 
cadrelor din unitățile economice pen
tru care elevii reprezintă viitori mun
citori si tehnicieni. Or. ce se constată 
în această privință 1 Este adevărat, 
se întreprind cercetări științifice 
multilaterale (adesea chiar paralele, 
din păcate), specialiștii poartă discu
ții, nu o dată în contradictoriu, cău- 
tind criterii si metode adecvate de 
orientare profesională a tineretului, 
au fost elaborate diferite lucrări — 
de specialitate sau de interes mai 
larg — menite să ajute cadrele didac
tice în munca lor concretă de îndru
mare a elevilor spre viitoarea profe
siune. Numai că asemenea eforturi 
— desigur meritorii si de real inte
res — nu au fost finalizate, nu au 
fost r,use la îndemîna fiecărei scoli, 
a fiecărui colectiv didactic. Părerea

aproape unanimă a cadrelor didactice
— exprimată si în discuțiile purtate 
pentru realizarea anchetei de față — 
este că toate aceste studii și cerce
tări trebuie să depășească cu opera- • 
tivitate caracterul general, să fie con
cretizate in măsuri și acțiuni menite 
să dea muncii de orientare școlară și 
profesională a elevilor un suport ști
ințific, realist, eficient.

Experiența unor școli a arătat cit 
este de important și ca, de exemplu, 
absolvenții școlii generale să fie in
formați corect si operativ asupra po
sibilităților de pregătire pe care le o- 
feră învățămîntul postgeneral la 
scara județului respectiv. In prezent, 
informațiile ne care le dețin elevii 
școlilor generale sînt incomplete și 
disparate, fapt pentru care mulți din
tre ei susțin concurs de admitere în 
alte județe, cu toate că meseriile sau 
specialitățile respective se învață și 
în unitățile de producție sau învăță- 
mînt din județul respectiv. „O infor
mare precisă, făcută de forurile lo
cale. cel mai tîrziu la începutul tri
mestrului al IlI-lea de școală, asu
pra numărului locurilor pentru con
cursul de admitere existente în fie
care unitate de învățămînt postgene- 
ral din județul respectiv (școli pro
fesionale și ucenicie, licee de specia
litate sau de cultură generală), a con
dițiilor de admitere și a avantajelor 
pe care le prezintă fiecare dintre 
ele, expuse In așa fel îneît toți părin
ții, elevii și cadrele didactice să poată 
lua cunoștință de ele — ar contribui 
Ia orientarea mai realistă a tinerilor"
— propune prof, emerit Mihai Tu- 
fescu, directorul Liceului economic 
din Iași.

Evident, problema orientării șco
lare și profesionale a tineretului este 
vastă, nu poate fi epuizată în cu
prinsul unui singur articol. Expe
riența existentă în diferite școli, o- 
piniile și sugestiile formulate de ca
dre didactice și cu prilejul apropiate
lor consfătuiri anuale ale slujitorilor 
școlii vor putea oferi cercetătorilor 
si specialiștilor din Ministerul învă- 
tămîntului. Ministerul Muncii și alte 
instituții interesate un material util 
pentru direcționarea eforturilor si 
preocupărilor lor. Se impune cu preg
nantă organizarea unui sistem ști
ințific, unitar si eficient de orientare 
școlară și profesională a tineretului. 
Iar în cadrul acestui sistem, școlii îi 
revine rolul primordial. îndrumarea 
tineretului spre alegerea drumului în 
viață trebuie privită, concepută si re
zolvată ca o parte integrantă a educa
ției multilaterale pe care este che
mată să o realizeze școala, pregătind 
elevii pentru muncă, pentru viată.

Florica DINULESCU

I



SCINTEIA — miercuri 9 septembrie 1970 PAGINA 5

r.
i

L
ii':; l <’ •

■

Printr-o întîmplare care ar putea să 
semnifioe modestia, modestia cizma
rului, să zicem, care face pantofi 
pentru alții dar se neglijează pe sine, 
sediul întreprinderii de construcții 
■siderurgice din Hunedoafa se află 
într-una din cele mai vechi clădiri 
ale orașului. Aerul vetust al imobi
lului, ușile inalte, cu canaturi severe, 
coridoarele sobre cu mozaic cenușiu 
ami.ntindu-mi de un bătrîn liceu pro
vincial, creează o impresie de rigidi
tate, o senzație de vagă apăsare, în
tr-un cuvînt o atmosferă funcționă
rească stratificată de decenii ca în 
vechile arhive. Pătrund într-o încă
pere care îmi confirmă acest senti
ment : o casă de fier masivă, cu zor
zoane în stilul secolului trecut, un du
lap metalic vopsit în verde-brun, un 
birou din lemn negru, greoi, tocit pe 
la colțuri. Iar cînd 
așterne sub ochi o 
un cearceaf, plină 
cu coloane de 
cifre, 
cifre, 
cuvințel. fără 
literă măcar, 
cep să mă întreb H "W
dacă nu cumva Bl
am greșit intrînd S* fif lătma
aici, deranjind un ț&j&F BTar
om cu o muncă BB^
de răspundere, cu 
timpul măsurat 
la milimetru, cu 
o profesie atît de ■ «g
riguros exactă în- _ ——„ JL
cit. în loc să se H '
angajeze într-o B B B B SM
discuție de idei — KJ Q SS ti
după cum speram ■ ■ ■ MB M
— o să-mi ofere 
cifre, parametri, 
coeficienți, indica- 
ipjri.,. Dar, trece

l^ Sfert de ceas, 
trece o oră, trec 
două și decorul 
de arhivă bătri- 
nească dispare ca 
prin farmec, încă
perea e invadată 
de freamătul intens, viu, bogat al șan
tierelor, iar „cearceaful" cu cifre de
vine el însuși un șantier, real și tot
odată abstract, un șantier al ideilor. 
Și încep să înțeleg că severitatea poa
te merge mină in mină cu fantezia, 
că exactitatea se' poate hrăni din su
plețea inteligenței.

Acum cînd, după trecerea cîtorva 
săptămîni, rememorez dialogul pe 
care l-am purtat cu inginerul Alexan
dru Ciorogaru, director tehnic al în
treprinderii amintite, îmi dau seama 
că, Intenționat sau nu, interlocutorul 
meu a definit o viziune, o atitudine 
de muncă, o concepție și un stil de 
conducere care s-ar putea concentra 
intr-un singur cuvînt : rigurozitate. 
Definiția nu se reduce doar la cîteva 
cuvinte ca într-un dicționar, ci in
clude o sumedenie de elemente vii, 
dinamice pentru că pornește de la o 
realitate nemijlocită, de la construc
ție. A construi este, în fapt, un 
verb al rigorii. De la prima linie tra
sată pe proiect și pînă la ultima că
rămidă așezată în opera vie, a con
strui înseartmă a modifica spațiul, ’a 
trăftsforma energia'și' materia: a 
comprima timpul după niște legi 
foarte precise. Cind un cuptor Sie
mens-Martin cu o capacitate de 4(Mi 
tonp/șarjă poate fi realizat în numai 
19 zil-e, respectind toate exigențele 
proiectului ; cînd o construcție de 
proporții și de p complexitate inedi
te — laminorul bluming 1300 — poate 
fi ridicată într-un ritm impresionant 
chiar și pentru specialiștii străini ca
re au mai proiectat și înălțat aseme
nea giganți ; atunci rigoarea îmbra
că forma superioară a eficienței. '

Dar, pe ce se întemeiază, în fond, 
rigoarea ?

— Pe plan. Cu alte cuvinte, pe e- 
fortul de gîndire concretizat într-un 
proiect care îți arată ce, cum și cînd 
să faci un lucru sau o serie de lu
cruri. Un proiect gîndit riguros este 
pe jumătate realizat.

— Perfect, dar un proiect rămîne 
totuși un deziderat. Totul depinde a-

interlocutorul îmi 
coală de hîrtie cit

poi de transformarea lui în realitate. 
Ce rol are rigoarea execuției ?

— Imens. De pildă, un proiect poa
te fi gindit și desăvîrșit de un om. 
det cinci, sau de zece, dar va fi rea
lizat de 100, de 1900 sau de 10 000 de 
oameni ; proiectul se bizuie pe calcu
le și parametri obținuți printr-un 
instrument matematic, teoretic, dar 
se execută în condiții practice foarte 
diverse. De aici, o mulțime de difi
cultăți în realizarea punct cu punct, 
literă cu literă a proiectului, de aici 
se impune rigurozitatea controlului.

Interlocutorul meu folosește o 
formulă tipic inginerească : „Contro
lul e mama îndeplinirii planului". 
Nu e o formulă originală, am 
auzit-o. am auzit-o chiar și din 
unor oameni care se grăbeau 
pronunțe pentru că știau că
frumos. Inginerul Ciorogaru. însă, o

mai 
gura 

s-o 
sună

asalt. Avînd evidența ritmului pu
tem înlătura graba nejustificată, 
treaba făcută de mîntuială.

— Cum au reacționat 
momentul cind s-a pus 
noua metodă ?

Inginerul Ciorogaru 
rida cu poftă.

— Reacția ?! Un om 
„tradus" termenii 
din „Cantițate-Om-Zi' 
garu ne 
de glumă, care-mi place, trebuie să 
recunosc că există și un pic de ade
văr, 
las" noul 
pare foarte sever, 
insă, trebuie să se obișnuiască, pen
tru că acesta e drumul pe care mer
gem cu toții în mod obiectiv, drumul 
unei discipline de plan riguroase 
pină în cele mai mici amănunte.

Rigoarea, ca și disciplina, este un

oamenii in 
în aplicare
tncepe să

cu 
formulei 

1“ în 
Omoară cu Zile"...

haz » 
noastre 
„Cioro- 
Dincolo

Da, celor cam „lasă-mă să te 
sistem de control li se 

Se vor obișnui

coloane 
exclusiv 

fără un 
o 

în-

r

ț
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șef al șantierului — unul 
dintre cei ce aveau, pare- 
se, „menirea" de a exercita 
controlul — se află el în
suși la ora actuală sub in
culpare penală, deoarece a 
ridicat din bunurile între
prinderii, cu aprobarea ile
gală a conducerii șantie
rului și a T.C.I.E., 
51 de tone de 
beton, var, balast și alte 
materiale spre a-și construi 
o casă în Brăila, pe strada 
Primăverii nr. 39 ? Ce cli
mat de exigență și de in
toleranță față de încălcarea 
legii se poate crea într-un 
colectiv unde oameni de 
răspundere ca șeful de șan
tier Constantin Teodora 
sau șeful serviciului apro
vizionare, Jarnea Gavrilă — 
tot din rindurile celor ce 
aveau „misiunea" de a con
trola — se află îh cerceta
rea miliției pentru fapte de 
prejudiciere a avutului ob
ștesc ? Să ne mai mirăm că, 
în astfel de condiții, cu ase
menea „exemple", cei ce a- 
veau răspunderea nemijlo
cită de a-i controla pe 
Scarlet și pe ceilalți — 
normatorul Ion Stroe ori 
șeful serviciului muncă și 
salarii Gheorghe Ionescu — 
au „închis" și ei ochii la 
cele făptuite ? Este un ade
văr esențial că, acolo unde 
factori cu munci de răspun
dere alunecă pe panta com
promisului cu propria lor 
conștiință, săvirșind fapte 
ce frizează neonestitatea, 
se creează teren prielnic a- 
pariției unor fenomene ca 
frauda, escrocheria, raptul 
din avutul obștesc.

Cele mai grave probleme 
le ridică însă — în acest 
context — modul cum sint 
recrutate cadrele pentru 
diferite posturi pe șantier.

— Știați despre 
dentele penale 
Scarlet, Hristudor. 
nu 7 — am întrebat-o pe 
tovarășa Paraschiva Gheor
ghiu, șefa serviciului perso- 

•nal de la T.C.I.F.
— Personal n-am știut de 

antecedentele lor penale. 
Ciobanu, din cite îmi amin
tesc, a tost numai anchetat 
prin 1952, dar nu știu pen
tru ce fapte...

Un răspuns profund sem
nificativ pentru o mentali
tate de ignorare a celor mai 
elementare reguli de pro
tecție a avutului obștesc, 
de apărare a climatului mo
ral al colectivelor noastre !

Cum poți oare, atunci 
cind încredințezi unui om o 
răspundere — fie că e vor
ba să răspundă de bunuri 
materiale, fie de oameni — 
să eludezi cu atîta nepăsa
re obligația imperativă de 
a cunoaște profilul să-t 
moral, de a ști în ce măsu
ră este demn de încrede
rea acordată ? Se impune 
o grijă minuțioasă pentru 
atestarea etică a omului an
gajat, mai ales în ce pri
vește trăsături elementare 
cum sînt cinstea sau con
știinciozitatea. Doar o ase
menea stavilă de exigente 
poate bara calea spre astfel 
de funcții indivizilor care 
văd în ele nu posibilități 
autentice de valorificare a 
însușirilor lor profesionale, 
ci surse de căpătuială pe căi 
necinstite. Dacă nu există o 
asemenea grijă se naște ris
cul — ca în cazurile relatare 
mai sus — să încredințăm 
stina pe mîna lupului...

— Cind deschizi porțile 
mai larg, intră tot felul de 
lume — ne declară ingine
rul Dumitru Năstase, di
rector general al T.C.I.F.

Și cine oare i-a „obligat" 
pe conducătorii T.C.I.F. să 
deschidă Hărțile — și în
că spre funcții-cheie, un
de numai cinstea exempla
ră poate garanta riguroa
sa apărare și gospodărire 
a avuției statului — unor 
indivizi certați, nu de azi, 
de ieri, cu legile noastre ? 
Cine l-a ,,silit" să închi
dă ochii la toate aceste ma
nipulații în care prezența 
„fantomelor", a semnăturilor 
fictive, s-a dovedit o gro
zav de fertilă sursă de ve
nituri ilicite pentru ama
torii de 
cinstită, 
au fost 
deschise

Se cere stîrpită pentru 
totdeauna mentalitatea că 
șantierul poate fi transfor
mat într-un popas paradi
siac al amatorilor de „ren
te viagere".

că altfel nu mă primește 
pe șantier. Atunci am dat“ 
(Alexandru Călin).

— „Șeful" îmi dădea or
din să adun banii de la fie
care pentru că. spunea el, 
ii scoate cu salarii mai bu
ne — ne declară Vaslle 
Hristudor (care, la rîndul 
lui are cinci condamnări 
la activ — n.n.).

— Cum te adresai mun
citorilor cînd le cereai a- 
cești bani ?

— Don’șef de lot vă cere 
cite o sută, așa le spu
neam. Unii se împotri
veau, dar dădeau și ei pi- 
nă la urmă, 
strîngeam banii, 
toți lui Scarlet.

— Vrei să ne

Iată și un alt caz, de data 
aceasta mai spectaculos.

însoțiți de procurorul de 
serviciu de la Procuratura 
municipiului Brăila, ne a- 
Ilăm in incinta unui loc de 
detenție. De după gratii a- 
pare un om cu care vom 
purta un dialog în camera 
de anchetă. Este absolvent 
al liceului și al școlii tehni
ce de maiștri. Are 39 de ani, 
a mai fast condamnat pen
tru furt de bani și grațiat.

Cităm din concluziile do
sarului nr. 172/B/1970 al Pro
curaturii județului Brăila : 
..în sarcina inculpatului 
Corneluș Mihail Scarlet, fost 
șef al lotului „Polizești", 
șantierul Stănouța, din in
cinta indiguită Călmățui—

care m-a convins că nu poate ieși 
dintr-o serie de dificultăți dacă nu-i 
acordăm un ajutor în oameni și uti
laje. Cunoșteam, dar cu aproximație, 
situația lotului, știam că solicitantul 
este, in general, un om serios, pe 
deasupra avea și un anume farmec 
personal față de care, mărturisesc, 
aveam o mică slăbiciune. Am încer
cat să-i mai reduc pretențiile, după 
care, totuși, i-am dat sprijinul cerut. 
Ei bine, după un timp am aflat că 
fusesem indus în eroare, că situația 
nu era atît de gravă, că abilul Ingi
ner scosese castanele din foc cu mina 
altuia, provocînd dificultăți altui lot. 
Vă dați seama că în condițiile actua
le. ale evidenței zilnice, n-aș mai 
putea să dau o asemenea dispo
ziție. Pentru că. avînd permanent sub. 
ochi o situație reală, o informație 
exactă și obiectivă, sint obligat 
să iau o decizie realistă, precisă 

și obiectivă. Cu 
alte cuvinte, ri
goarea controlu
lui ii discipli
nează nu numai 
pe cel ce execu
tă, ci și pe cel 
ee conduce. In a- 
cest context, in
dicații de genul : 
„încearcă așa, că 
poate iese bine" 
nu numai că sună 
anacronic, 
devin 
Maj 
atit, 
posibil 
de 
puerilă 
criță, 
cepe 
știut, 
informat 
timp..." 
cheie, de regulă, 
cu : „vom studia 

vom 
măsuri...".

„studiu", 
„problemă" ? 

control si
că știi

BBSS

(într-o discuție pe o temă sobră)
demonstrează, o aplică, într-un anu
me sens, o redescoperă.

— în ultima vreme am început să 
aplicăm o metodă pe care am de
numit-o C.O.Z. Asta vrea să în
semne : Cantitate-Om-Zi. adică evi
dența cantității materialelor de con
strucție puse în operă de către fie
care om, în fiecare zi.

— Bine, dar ciți salariați a.re în
treprinderea ?

— înțeleg, vă sperie dimensiunile 
unui asemenea calcul. Avem 5 900 
de salariați, dar asta nu înseamnă 
că facem o listă cu numele tuturor 
și în dreptul fiecăruia trecem eofra- 
jele. betonul, cărămizile etc. puse 
de ej în lucru. Ar fi o muncă de 
Sisif, practic imposibilă, ar necesita 
o armată de funcționari. Nu, am 
procedat prin simplificare sau, mai 
bine spus, prin abstractizare. Am 
început prin a codifica aproximativ 
23 000 de articole de deviz și circa 
20 000 de materiale, fiecare șantier, 
fiecare Iot, fiece echipă au un în
semn cifric, o coloană de cifre indică 
numărul celor prezenți, alta — nu
mărul absenților, alte . coloane, arată 
denumirea și •cantitatea materiale
lor intrate in operă. După care se 
efectuează totalul pe șantiere și to
talul general. Și astfel, în fiecare zi, 
la prînz, avero situația activității 
noastre din ziua precedentă, fotogra
fia zilei de ieri.

De data aceasta privesc cu alți 
ochi „cearșaful" plin de cifre, amin- 
tindu-mi de acele portrete alcătuite 
numai din litere și cifre de cite un 
dactilograf iscusit. Intr-adevăr, din 
coala albă se desprinde chipul viu. 
dinamic al șantierului, cu activi
tatea lui complexă, cu munca sute
lor și miilor de oameni.

— Controlul urmărește realizarea 
cantitativă a planului. Dar calitatea?

— Calitatea depinde, evident, de 
numeroși factori, dar unul din fac
torii principali este ritmicitatea 
muncii. De obicei, slaba calitate 
apare cu precădere acolo unde azi 
se pierde timpul, iar mîine se dă

antidot eficace împotriva dezordinii 
și arbitrarului. „Harta" cotidiană a 
activității unui colectiv, cunoașterea 
exactă a situației de fapt înlătură 
posibilitatea aprecierilor aproxima
tive sau subiective.

— Pină acum evidența executării 
planului se făcea săptăminal — 
continuă, interlocutorul nostru — dar 
cu o marjă a preciziei destul de 
largă. Știam, adică, nu cum stăm, 
ci cam cum stăm ! Deci, informația 
ajungea la noi 
pra, imprecisă, 
pentru factorii 
privește luarea 
cizia luată azi 
ția de acum o 
vitatea șantierelor e dinamică, e 
un film continuu. lmaginați-vă
un film în care dialogul din
această clipă apare titrat după cinci 
minute. Mai înțelege cineva ceva ? 
Comparația este exagerată dar ea 
subliniază ideea că un conducător, in
giner sau director, trebuie să fie 
mereu „pe fază". Altminteri, dispo
zițiile lui sînt date, mai mult 
mai puțin, „după ureche".

— Se poate deduce că această 
goare a controlului impune noi 
gențe in stilul de conducere ?

— Prefer să răspund printr-un 
exemplu : în urmă cu cîțiva ani, 
cind foloseam un sistem de evidență 
lunară, a venit la mine un șef de lot

tîrziu și, pe deasu- 
De aici, o dificultate 
de conducere in ce 
deciziilor. Astfel, de
se inspira din situa- 
săptămină. Or, acti- 

șantierelor e dinamică, 
continuu, 
în care

sau
rl- 

exi-
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Este greu să uiți o 
replică de tipul aces
teia :

— Am dat o raită 
inutilă prin viață .'

Personajul care a 
rostit cele șapte cuvin
te era un om in virstă. 
Nu știu ce anume l-a 
îndemnat să se confe
seze, poate simplul 
fapt că împărțeam a- 
celași compartiment de 
tren ori, poate, seara 
care se lăsa.

Omul, ajuns la 
proape 70 de ani,
era nemulțumit de al
ții, ci de propria sa 
persoană. Explica, su
ficient de colorat, că 
fusese copil unic la 
părinți, ceea ce — evi
dent — s-a răsfrint 
trist asupra întregului 
său destin. Apoi, la a- 
dolescență. și-a desco
perit frumusețea : 
înalt, ochi negri, cati- 
felați, chip plăcut, a- 
lură sportivă. Fetele 
se dădeau in vînt după 
el. Asta l-a dus la un 
grav complex de... su
perioritate care 
costat o teribilă 
singurare, căci 
gind să se căsătoreas
că. Obosit, realmente 
sleit din punct de ve
dere sufletesc, după 
multiple experiențe in 
cupluri lipsite, în ulti
mă instanță, de orice 
semnificație, s-a 
zii — la virsta 
pentru alții e a echili
brului și 
rodnice —

— Pe la 50 
mărturisea 
care dăduse 
inutilă prin

l-a 
fu

niei

tre- 
carț

maturității 
holtei.

de ani — 
bătrinul 
„o raită 

viață" —

dar 
imposibile, 

mult decît 
devine im- 

acel soi 
autocritică.

sau ipo- 
care în- 

cu : „n-am 
n-am fost 

la 
și se în-
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problema, 
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care

Dacă ai organizat un 
gur și operativ, înseamnă 
permanent toate datele problemei, iar 
dacă știi ești obligat să adopți mă
surile operative de rigoare.

— Ce credeți, tovarășe Ciorogaru, 
rigoarea poate fi predată .în școală, 
ca o materie de studiu ?

— Se și predă din clasa I, cînd co
pilul învață că 2 și cu 2 fac exact 4...

— Dar ce se întîmplă cu unii oa
meni. chiar absolvenți de facultăți 
tehnice, care în anumite situații sint 
în stare să afirme că 2 și cu 2 fac 5. 
sau 3. în nici un caz 4 ? !

— Ei. aici nu mai este vorba de 
studiu, ci de mentalitate.

Intr-adevăr, filonul rațional pe care 
îl cultivă științele, exacte sau uma
niste. nu constituie decît un suport 
pentru educarea în spiritul rigorii, 
întrucit, noțiunea de rigoare presupu
ne nu numai capacitatea de a gindi 
logic și exact, de a munci cu preci
zia impusă de normele profesionale, 
ci. mai mult decît atît. implică o ati
tudine, o disciplină interioară, o axă 
morală. Rigoarea devine astfel a 
trăsătură de conștiință — incomodă 
și neplăcută spiritelor slabe : severă 
și totodată fertilă pentru oamenii 
puternici, constructorii acestui vast 
edificiu material și spiritual care ne 
înconjoară.

mă simțeam de o sută, 
nimic nu-mi mai pu
tea produce vreo emo
ție, știam — credeam 
că știu — totul, , dar, 
mai ales. n-aveam 
cum să-mi exercit ră
mășițele, fie și atro
fiate. de sentimente. 
Fiindcă — murmura el 
monoton, ceea ce se 
potrivea de minune cu 
melopeea trenului — 
frați, surori n-aveam, 
părinții muriseră, so
ție nu, copii nu, ni
meni, absolut nimeni 
nu simțea pentru mine 
ceea ce, natural, simte 
un membru al unei fa
milii pentru alt mem
bru al aceleiași fami
lii. Și pe urmă mai e 
ceva. Nu știu dacă ați 
remarcat, dar omul 
singur, deprins cu răs
fățul și autorăsfățul, 
nu- mai e apt, la o a- 
nume virstă, nici de 
prietenii autentice. Ca 
să nu mai vorbim de 
faptul că cei din iur, 
care au toți soții, copii, 
familii, nici nu te prea 
acceptă în mijlocul lor. 
E ca respingerea unui 
organ străin de 
corp sănătos.

O vreme omul 
fața mea a tăcut,
înserase de-a binelea.

— Desigur — reluă 
el — trăiam, mîncam, 
respiram, munceam, a- 
veam de-a face cu oa
menii. unii mă și com
pătimeau. încercau să 
mă scoată din găoacea 
în care, de fapt, singur 
mă azvîrlisem cindva. 
încă 'din fragedă tine
rețe. Acum, spre 70 de

un

din 
Se

ani, lucrurile parcă 
mai încep să se așeze, 
îmi înțeleg vinile, dar 
mă chinuie — cine mă 
va crede ? — necesita
tea imperioasă de a 
comunica adevărul 
descoperit de mine, pe 
propria-mi piele, și al
tora. Nu, nu. nu sint 
un sceptic, și tocmai 
de aceea nu cred deloc 
că este absolut nece
sar ca fiecare dintre 
noi să se ciocnească 
cu propria sa frunte 
de pragul de sus pen
tru a-l vedea pe cel de 
jos. Intre aceste două 
praguri am călătorit 
eu, inutil, o existență 
întreagă, căutindu-mă 
pe mine și negăsin- 
du-mă nici la 70 de 
ani...

l,a. coborire l-am ur
mărit cu privirea. cum 
iși croia drum prin 
mulțimea călătorilor, o 
insulă albă — părul lui 
imaculat — aparținind 
unui Robinson care s-a 
sacrificat inutil pe al
tarul sterp al vanității 
comode. Treceau pe 
lingă el tineri, destui 
tineri, și mă bucuram 
să-i văd dinamici, în
crezători, știind — din 
vreme — ce valoare 
uriașă au, pentru om, 
sentimentele, combus
tibil al spiritului li
man. Conștienți de a- 
cest adevăr, ei pot în
lătura tentațiile mino
re sau provizoratul, a- 
iungind să sedimente
ze din timp bazele 
unui echilibru fertil eu 
lumea și cu ei înșiși.

Mihai STOIAN
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Paul DIACONESCU

Tntr-una din zilele lunii septem
brie 1969, pe poarta Uzinei de repa
rații . auto București-Grivița ieșeau 
două autoutilitare transportînd un 
grup de salariați. Ieșirea mașinilor și 
a salariaților respectivi fusese apro
bată de conducerea întreprinderii, 
așa incit la poartă urma să se înde
plinească doar obișnuitul control pre
văzut de regulamentul de ordine in
terioară. Paznic de serviciu era Tudor 
Mihalache, care a executat controlul 
cu minuțiozitate. Lucrul 
cam nemulțumit însă pe 
colae Munteanu. care se 
ziua aceea foarte grăbit.

— Imediat sint gata — i-a spus, 
calm, paznicul, ureînd pe platforma 
din spatele mașinii, unde, verificind 
cu atenție, a găsit (nu pusă la vede
re, bineînțeles !) o piesă destul de 
voluminoasă, numită „punte de față" 
utilizată la autoturismele „Moskvici".

— Știți cumva ce e cu piesa asta ? 
— i-a întrebat paznicul 
mașină.

— Nu știm nimic — au 
ceștia.

— Piesa asta... da... eu 
acolo... a îngăimat Munteanu.

— Ai acte de scoaterea ei pe poar
tă ? a continuat să întrebe, neîndu
plecat. paznicul.

— Acte... n-am acte... Dar. 
fapt... să vezi, nea Tudore...

Și au urmat niște „explicații" 
care nimeni n-a înțeles nimic.

Cind am aflat despre acest

acesta l-a 
șoferul Ni- 

arăta in

pe cei din
răspuns a-
am pus-o

de
d>n

caz,

Se știe că marele punct de 
atracție turistică al vechilor 
castele englezești 
zumtiva prezență 
durile lor a unor 
bile fantome cu 
tabieturi care fac deliciul 
amatorilor de senzații tari

Iată însă că, fără a urmări 
cumva să concureze fascina
ția exotică a străvechilor 
paragini, unii indivizi de pe 
șantierele Trustului inter- 
județean de construcții și 
îmbunătățiri funciare nr. 1 
cu sediul la Galați au des
coperit un nou mod de... 
rentabilizare a fantomelor 
(firește, în folosul propriu
lui lor buzunar).

Ne aflăm pe șantierul 
„Terasa Brăilei" al acestui 
trust. Ascultăm niște expli
cații care, mărturisim, ne 
nedumeresc.

— Ca să stăm bine cu 
gara, noi pontăm (rețineți că 
e vorba de un obicei — n.n.) 
pe cîte cineva de-al lor că a 
lucrat aici...

Și nouă — desigur, și ci
titorilor — înțelesul „for
mulei" ni se pare abscons. 
Din acest motiv îl invităm 
pe cel ce-a lansat-o. Con
stantin Ciobanu, șeful depo
zitului de materiale al șan
tierului „Terasa Brăilei" din 
gara Lacul Sărat, să fie mai 
exnHcit.

In casă la el — o casă 
nouă, a cărei provenință 
feste și ea acum pusă în dis
cuție în dosarul organului 
de cercetare penală — omul 
îi cere soției să ne lase sin
guri și continuă puțin stîn- 
jenit : „Să zicem că ai fă
cut o cerere de angajare. 
Conducerea șantierului o a- 
probă și eu te pontez că ai 
făcut curățenie în depozit".

Nimic ilegal pînă aici. 
Lucrurile se complică abia 
de acum 
că 
ția 
furi, Stoica Moisescu, 
gara Lacul Sărat, deși anga
jată, intr-adevăr, pentru a 
face curățenie în depozit, nu 
s-a prezentat nici o zi la lu
cru, ci a continuat să-și 
vadă de gospodărie. De două ■ 
ori pe lună soțul ei — care 
de altfel „aranjase" angaja
rea — semna într-un stat de 
plată al șantierului, incasînd 
astfel 750 lei lunar. Moises
cu a „bătut" drumul șantie
rului timp de cinci luni (iu
lie—noiembrie 1969) și și-a 
însușit pe nedrept 3750 lei. 
De ce ? „Să stăm bine cu 
gara". Adică, în „traduce
rea" șefului de depozit Con
stantin Ciobanu, aceasta în
seamnă că vagoanele cu 
materiale, care zăceau săp- 
tămini întregi in locație, in 
timp ce șeful depozitului 
tăia frunză la elini sau iși 
vedea de alte interese, nu 
erau considerate ca atare de 
casierul de la C.F.R., care 
trăgea șapca pe ochi și se 
prefăcea că nu vede vagoa
nele staționate pe linii.

— Avem lipsă de oameni 
și de utilaje la descărcare— 
„motivează" Ciobanu. Și a- 
poi am scutit șantierul de 
importante sume de bani, pe 
care ar fi trebuit să le plă
tească drept locații.

Conducerea T. C. I. F. 
ne asigură că au existat și 
muncitori și utilaje, așa că 
prima „motivare" a lui 
Ciobanu cade.

— Angajarea (a se citi a- 
tacerea — n.n.) s-a făcut cu 

asentimentul conducerii șan
tierului — ne declară Cio
banu.

— Nici pomeneală — ne 
spune șeful de șantier, in
giner Marcel Enescu. Noi 
am angajat-o pe tovarășa 
Moisescu nu ca să stea a- 
casă, ci ca să execute obli
gațiile de serviciu care in
cumbă postului respectiv. Că 
era soția casierului de 
gară, aceasta nu ne 
comoda.

Foarte bine, dar dacă 
crurile stau așa, o nedume
rire persistă totuși. De ce 
din noiembrie 1969, cind 
fapta lui Ciobanu a devenit 
cunoscută 
șantierului, 
o măsură 
fiind lăsat

este pre- 
între zi- 
respecta- 
ticuri și

După ce 
îi dădeam
ajuți

AU ÎNCHIS ochii

PORȚILE
PENTRU

peste 
fier-

încolo. Pentru
Vasilica Moisescu, șo
ca sierului de măr- 

din FRAUDA antece- 
ale lui 

Cioba-

la 
in-

lu-

de conducerea 
nu s-a luat nici 
împotriva lui, 

mai departe în 
funcție, deși organul de cer
cetare penală mai reținuse 
și alte infracțiuni în sarci
na sa : pontări fictive ale 
altor persoane, mită la an
gajarea muncitorilor, sustra
geri de materiale ? De ce 
acest inveterat amator de 
fantome n-a fost trimis o- 
perativ intr-un loc unde 
să-și realizeze pasiunile în- 
tr-un mod mai puțin dăună
tor pentru punga statului ?

anchetă socială

(al aceluiași 
n.n.) se rețin 

infracțiuni : 
in pagu- 

2) 
de 
5)

Gropeni 
T.C.I.F. — 
următoarele 
1) înșelăciune 
ba avutului obștesc ; 
fals intelectual ; 3) uz 
fals ; 4) luare de mită 
înșelăciune in dauna avutu
lui personal" — fapte prevă
zute și pedepsite de Codul 
penal.

Venit.pe șantier, singurul 
gînd al lui Scarlet a fost de 
a se căpătui. „Să iau bani 
cit mai mulți", cum singur 
mărturisește. Rețineți : „să 
ia", nu să ciștige cinstit. Și 
deoarece scrupule nu avea 
de fel în privința mijloace
lor de „a lua", a picat și el 
peste „afacerea cu fanto
mele". Numai că, „om cu 
studii", el i-a dat amnloare 
și a diversificat-o,

„La insistențele lui Scar
let am semnat in statele de 
plată și am primit bani de 
la casieria șantierului pe 
numele fiului meu care nu 
lucra, dar care era pontat, pe 
șantier" (Dumitru I. Barbu). 
„în mai 1969 m-am angajat 
la șantierul Stăncuța, lotul 
Polizești, ca muncitor neca
lificat în echipa lui Vasile 
Hristudor. După trei săptă
mîni Scarlet mi-a spus că 
nu măi are nevoie de mine, 
în schimb mi-a precizat că 
voi continua să apar în șta- 
t.ul de plată și că am să pri
mesc „ceva bani". „Cum se 
poate ?“ — l-am întrebat. 
„Să nu ai nici, o grijă — 
mi-a zis. Eu răspund de ce 
fac". In cinci luni (mai— 
septembrie’1969 — n.n.) am 
primit 2 500 lei fără să pres
tez vreo muncă. Restul de 
bani l-a încasat Scarlet." 
(Stoica Anghel).

Restul, de fapt, era 
„partea leului". Pentru că 
„păpușile de cîlți" pe care 
le mînuia Scarlet nu știau 
cu cit apăreau pe statul de 
plată.

Al doilea procedeu era 
mai simplu : în fiecare lu
nă, cei 62 de muncitori ai 
lotului Polizești trebuiau 
să plătească un tribut, un 
fel de haraci : o sută de 
lei pentru „don’șef de lot". 
Cei de pe „cimpul expe
rimental" dădeau cite două 
sute de lei. „Condiția mi-a 
pus-o de la angajare Va
sile Hristudor, spunîndu-mi

facem un calcul al „ciști- 
gurilor" lunare ? — l-am 
întrebat pe Scarlet.

Răspunsul a fost dat în 
așa fel incit a reieșit că 
„omul" nu a știut nicio
dată cit „cîștiga" exact.
Dar să nu renunțăm la 
calcul. Chiar dacă va fi 
mai puțin exact : 62 mun
citori X lOfl de lei 
lei. Plus 2 500 lei 
pe care îl primea 
plus miile de lei 
din pontări fictive 
mită luată la angajare. Toa
te acestea îl făceau pe 
Scarlet un „om" de peste 
12 000 lei lunar. Logic, 
calculul se cere con
tinuat : 12 000 lei X 12 luni 
= 144 000 lei (De fapt, din 
dosarul penal reiese că 
prejudiciul cauzat avutu
lui obștesc și personal este 
de 140 000 lei numai 
anul 1969. Și Scarlet 
contestă suma. Știe el 
știe !).

„Crearea prejudiciului 
se spune în referatul di
recției teritoriale de con
trol și revizie nr. 10 Ga
lați — a fost pasibilă și 
datorită faptului că con
trolul preventiv asupra lu
crărilor executate (citiți 
neexecutate — n.n.) de fos
tul șef de lot Scarlet a fast 
inexistent din partea 
lariaților care aveau 
na de serviciu să-l 
tueze".

întrebați de noi în 
tură cu felul cum s-a 
citat controlul gospodăririi 
bunurilor și fondurilor de 
pe șantierele brăilene ale 
T.C.I.F., tovarășii din con
ducerea trustului au căutat 
să găsească tot felul de 
justificări, care de care mai 
naive și mai aberante, spre 
a scuza tocmai... lipsa de 
control (printre altele reiese 
că controlul financiar in
tern poposește abia o dată 
pe an pe cîte un șantier, 
și asta dacă nu intervine 
ceva care să prelungească 
termenul !). Unul dintre 
cele mai des invocate argu
mente a fost acela că de 
control trebuie să se ocupe 
nu conducerea trustului, ci 
a... șantierului. Cum se 
poate însă împăca un ase
menea argument cu faptul 
că Ion Stănică, inginerul

= 6 200 
salariul 
Scarlet, 
încasați 
și din

pe 
nu 
ce

sa- 
sarci- 
efcc-

legă- 
exer-

chivernisire 
manipulații 
adevărate 

spre fraudă ?

ne- 
care 

porți

N. Gr. MARAȘANU

dărîmat casa!

ne-au interesat in primul rind măsu
rile luate împotriva vinovaților. Evi
dent, piesa descoperită la poartă fără 
acte fusese ascunsă in mașină cu in
tenția de a fi sustrasă, mizindu-se pe 
un control superficial din partea paz
nicului de serviciu. Este vorba deci de 
o clară tentativă de furt din avutul 
obștesc sancționabilă potrivit preve
derilor art. 21 din Codul penal.

Așadar, ce măsuri au fost aplicate 
împotriva lui Munteanu și, eventual, 
împotriva altora care l-au favorizat ?

„împotriva lui Munteanu — citim 
in declarația din 30 iulie 1970 referi
toare la acest caz a paznicului Tudor 
Mihalache — nu s-a luat nici o mă
sură și nici nu s-au anunțat orga
nele de miliție"

De necrezut, dar adevărat ! Singu
ra sancțiune aplicată celui în cauză 
in perioada la care ne referim, și

care figurează și m dosarul personal, 
e o „mustrare" pentru „transport i- 
legal de persoane". Deci, altă poves
te ! E ca și cum unul dărîmă casa si 
este sancționat că a spart geamul.

— L i vremea respectivă eu am fă
cut un referat în care am arătat cum 
s-au petrecut lucrurile și l-am1* îna
intat la conducere — ne spune Va- 
sile Ion. șeful serviciului adminis
trativ.

Pornim In căutarea referatului cu 
pricina, dar nu-1 aflăm nicăieri. Ni 
se spune că nici nu a fost măcar în
registrat (1). între timp și conduce
rea uzinei s-a schimbat. Totuși. ..ca
zul" ca atare e cunoscut in uzină.

E limpede pentru oricine că in ast
fel de împrejurări nu atît fapta în 
sine e păgubitoare (paguba materia
lă concretă a fost, de fapt, preîntâm
pinată) cit, mai ales, nepedepsirea

făptașilor, ceea ce poate favoriza în
tronarea unei anumite mentalități de 
subapreciere a pericolului pe care 
îl prezintă furtul din avutul obștesc. 
Nepedepsirea unor infracțiuni evi
dente dă, totodată, apă la moară a- 
matorilor de furtișaguri care — a- 
vind in față asemenea exemple — 
sint tentați să-și pună in aplicare in
tențiile necinstite.

Ca dovadă că lucrurile ie petrec 
de obicei așa, iată că la aceeași uzină 
de reparații auto, lă numai 
luni ‘ ‘
ti te. 
data 
Doi 
Pitilina și Ion Eremia — în complici
tate cu indivizi din afara întreprin
derii, uzînd de falsuri în acte, au pus 
la cale sustragerea unui autoturism 
care fusese trimis de către uzina din

citeva 
de la consumarea faptei amin- 
a fost descoperit un alt furt, de 
aceasta de proporții mai mari, 

salariați ai uzinei — Dumitru

Obor către cea din Grivița pentru 
casare și care astfel n-a mai ajuns 
ia destinație.

în cunoștință de acest nou caz, ne 
punem, firesc, întrebarea : oare dacă 
învinuiții, chemați acum să dea so
coteală în fața justiției pentru fap
tele lor penale, ar fi fost puși în gar
dă, intimidați de severitatea sancțiu
nilor aplicate anterior pentru aceeași 
categorie de fapte altor colegi de-ai 
lor (așa cum ar fi fost necesar să se 
intîmple în cazul lui Munteanu, de 
exemplu), s-ar mai fi încumetat ei la 
comiterea acestei ultime infracțiuni ? 
O judecată logică elementară ne în
deamnă să credem că nu.

Nu întotdeauna hoțul reapare sub a- 
celași nume, dar întotdeauna abaterea 
nepedepsită alimentează un climat de 
indulgență, încurajează necinstea, 
clocește ginduri necurate în mintea 
unor indivizi certați cu legea. Toc
mai de aceea, aplicarea cu fermitate 
și cu intransigență a cerințelor legii 
penale. înlăturarea oricărei umbre 
de îngăduință față de cei ce atentea
ză la avutul obștesc, chiar și atunci 
cind e vorba de prejudicii cu valoa
re apr-ent neinsemnată, rămine 
singura cale de stirpire a intențiilor 
necinstite, de instaurare și consoli
dare a unul climat sănătos, a unei 
opinii colective puternice ridicate ca 
un zid împotriva oricăror tendințe de 
căpătuială.

de

Ion VLAICU
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A 26-A ANIVERSAREA VICTORIEI 
REVOLUȚIEI SOCIALISTE 

IN BULGARIA
Poporul bulgar sărbătorește astăzi împlinirea a 26 de ani de la 

victoria revoluției socialiste in patria sa. Eveniment memorabil 
in istoria țării vecine și prietene, răsturnarea dictaturii monar- 
ho-tasciste și instaurarea puterii populare, înfăptuite de forțele 
revoluționare și patriotice conduse de Partidul Comunist Bulgar 
în condițiile victoriei strălucite dobindite de armata sovietică 
în cel de-al doilea război mondial, a marcat un moment de 
răscruce în viața poporului bulgar.

In perioada de mai bine de un sfert de veac, scursă de atunci, 
oamenii muncii din R. P. Bulgaria, pășind pe calea vieții noi, 
vădind înalte capacități creatoare, au realizat profunde transfor
mări înnoitoare in economie, în viața socială, in dezvoltarea cul
turii, au repurtat mari succese in activitatea consacrată edifică
rii orinduirii socialiste. Ca rezultat al efortului de industriali
zare a țării, economia bulgară și-a schimbat radical structura, 
rolul conducător preluindu-1 industria, care se dezvoltă în ritm 
înalt.

Trăind de-a lungul vremurilor în același spațiu geografic, ani
male de aspirații comune în lupta pentru libertatea și emanci
parea lor națională și socială, popoarele român și bulgar s-au 
legat prin adinei simțăminte de simpatie și solidaritate, s-au 
ajutat reciproc. In anii socialismului, tradiționalele legături prie

tenești româno-bulgare s-au ridicat pe o nouă treaptă și au că
pătat un conținut bogat, materializindu-se intr-o largă și rod
nică colaborare pe Plan economic, politic, tchnico-științii'ic, cul
tural. La întărirea legaturilor de prietenie, alianță și colabo
rare româno-bulgare, o importantă contribuție au adus contac
tele dintre conducătorii de partid și de stat din cele două țări. 
Fără îndoială că și intilnirea care va avea loc în zilele de 11 și 
12 septembrie între delegația de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Bulgaria, eondusă de tovarășul Todor Jivkov, se 
va înscrie ca un moment important in lărgirea și adîncirea în 
continuare a relațiilor frățești dintre cele două popoare și țări 
vecine, constructoare ale socialismului. Dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor dintre România și Bulgaria, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar servesc ambe
lor popoare, cauzei unității țărilor socialiste, întăririi forțelor so
cialismului și păcii in Balcani, in Europa și in lume.

De ziua sărbătorii naționale a Bulgariei, poporul român tran
smite poporului bulgar un călduros salut și cele mai sincere 
urări de noi succese în înflorirea patriei sale pe calea socia
lismului.

COCTEIL LA AMBASADA R. P. BULGARIA Adunarea

22 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA

REPUBLICII POPULARE

DEMOCRATE COREENE

Cu prilejul celei de-a 26-a ani
versări a revoluției socialiste din 
Bulgaria — 9 septembrie 1944 —
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Spas Gospodov, a oferit, marți 
seara, un cocteil în saloanele amba
sadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, Leonte Răutu, Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vlad, șef

de secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai guvernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

festivă 
de la Sofia

De la furnalele 
din Kremikovțî 

la Valea Măritei

SOFIA 8. — Corespondentul Agerpres, Gheorghe 
leva, transmite : Matți seaca, la Opera populară din 
Sofia, a avut loc adunarea festivă consacrată aniversă- 

I rii a 26 de ani de la victoria revoluției socialiste de la 
I 9 septembrie 1944 din Bulgaria. In prezidiu au luat loc 

Todor Jivkov, prirw-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, și alți conducători de partid și de stat bul
gari.

Peko Takov, membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., ministrul comerțului interior, a prezen
tat un raport în care a relevat lupta dusă de către po
porul bulgar împotriva asupririi capitaliste și fasciste. 
Vorbitorul s-a referit pe larg la importantele succese 
obținute în cei 26 de ani în diferite sectoare de activi
tate.

Bulgaria .socialistă, a spus Takov, este azi de șase ori 
mai bogată decît Bulgaria țarist-capitalistă de odinioa
ră. Referindu-«e la viitorul plan cincinal, vorbitorul a 
subliniat că dezvoltarea de pînă acum a țării și bogata 
experiență acumulată de partid și de stat oferă posi
bilitatea ca în perioada 1971—1975 să se realizeze sarcini 
deosebit de importante pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a țării. Acesta va fi cincinalul pro
gresului tehnic accelerat, al progresului economic in-

De la înălțimea Muntelui Vitoșa, 
cane domină cu silueta sa impună
toare câmpia Sofiei, se deschide o 
panoramă largă a capitalei bulgare, 
a întregii regiuni înconjurătoare pînă 
departe spre vîrfurile semețe, acope
rite de nori, ale masivelor Rila și 
Stara Pianina. Aceste locuri întot
deauna frecventate care-1 făceau pe 
Ivan Vazov, clasicul literaturii bul
gare, să spună : „Vitoșa este faima 
capitalei noastre", constituie un 
punct de atracție mai cu seamă astăzi, 
cînd frumuseților naturale ale regiu
nii li se adaugă cele făurite de mina 
omului. îndeosebi noua înfățișare 
a Sofiei zămislită în anii construc
ției socialiste. Orașul a crescut și s-a 
dezvoltat impetuos o dată cu întrea
ga țară. în aproximativ un sfert de 
veac, populația lui 
vieții cotidiene a 
devenit tot mai 
trepidant. Pe în
tinsul său se înal
ță numeroase 
construcții noi. 
impunătoare, blo
curi de locuințe.
hoteluri. întreprinderi industriale, 
așezăminte de cultură etc. care ii 
dau aspectul miei capitale moderne, 
m continuă îrlffirire și transformare.

Spre nord de Sofia, acolo unde altă
dată întinderile cîmpiei se pierdeau 
la orizont fără a oferi privirilor călă
torului nimic mai deosebit, se înaltă 
furnalele marelui combinat Kremi- 
kovțî, inima siderurgiei bulgare. Ri
dicat în decurs de numai cîțiva ani, 
prin concentrarea unor importante 
resurse materiale, combinatul consti
tuie prin el insuși o elocventă ilus
trare a energiilor creatoare ale po
porului bulgar, o măsură a drumului 
străbătut de țara vecină în cei 26 de 
ani care s-au scurs de la eliberare. 
Dacă înainte de 9 septembrie 1914 
producția de oțel a Bulgariei însuma 
abia 6 000 tone, astăzi numai combi
natul Kremikovțî livrează țării circa 
l 500 000 tone. In timpul vizitei făcute 
la acest obiectiv de frunte al econo
miei bulgare, harnicii săi muncitori, 
din care 80 la sută s-au calificat aici, 
ne-au vorbit cu însuflețire despre 
roadele muncii lor, despre dorința de 
a da patriei cit mai mult oțel. Ei își 
legau în primul rînd speranțele de 
cel de-al treilea furnal care tocmai 
fusese inaugurat. Perioada de timp 
care s-a scurs de atunci a venit să 
confirme aceste așeptări. Datorită 
dării în funcțiune a noilor capacități 
de producție, a utilizării mai rațio
nale a capacităților existente, com
binatul și-a sporit considerabil apor
tul la dezvoltarea industriei grele a 
țării. Potrivit unor calcule anticipate, 
producția de oțel a Bulgariei se va 
ridica la sfirșitul acestui an la aproa
pe 2 m'ilioane tone, iar cea de lami
nate la 1 520 000 tone.

Dar Kremikovțî nu constituie decît 
unul din multele obiective indus
triale importante apărute pe harta 
țării în anii puterii populare. Străbă- 
tind pămîntul Bulgariei de la Munții 
Rila la țărmul scăldat de soare al 
Mării Negre, și de la Plovdiv la 
Pleven — am putut cunoaște nemij
locit roadele activității pline de în
suflețire desfășurate de oamenii mun
cii bulgari, sub conducerea partidului 
comunist, succesele obținute de ei în 
toarte domeniile de activitate. Va
lea Mariței, renumită altădată doar 
prin livezile și viile sale, este astăzi 
coloana vertebrală a operei de electri
ficare, înfâțișînd o impresionantă 
■salbă de termocentrale construite 
după ultimul cuvînt al tehnicii. „Ma- 
rița—lztoc-l" și „Marița—Iztoc-2“ 
dispunînd de o putere instalată de 
500 și respectiv 600 MV, furnizează 
împreună 7 miliarde kWh anual. Lor 
li se va adăuga, nu peste multă vre
me, o a treia termocentrală — aflată 
in construcție — care va avea în 
stadiul final (1972) o putere instalată 
de 800 MV. Aceste obiective, împreu

s-a dublat, pulsul

note de călătorie

nă cu alte .zeci de termo și hidrocen
trale construite în anii din urmă, au 
făcut ca producția de energie electri
că a țării să crească intr-un ritm ac
celerat. Astăzi, în decurs de numai 
șase zile, se produce tot atîta energie 
electrică cit în întregul an 1939.

Schimbări radicale au avut loc și 
în celelalte sectoare ale economiei. 
Industrializarea, devenită direcția 
principală a dezvoltării țării, â creat 
posibilitatea valorificării pe scară 
largă a resurselor naționale, a extin
derii cu precădere a unor ramuri ca 
metalurgia, construcția de mașini, 
energetica, industria chimică. Alături 
de Kremikovțî, de sistemul energetic 
Marița, pe harta țării și-au făcut 
apariția rafinăria de petrol de la 
Burgas, combinatele de îngrășăminte 
chimice Stara Zagora și Vrața, ter

mocentrala Var
na și multe al
tele, fără de care 
nu poate fi ima
ginată Bulgaria 
de azi. Ele au 
Schimbat nu nu
mai înfățișarea 
sînt amplasate, ci 

țării în întregul ei. Al- 
o țară agrară slab dez- 

Bulgaria zilelor noastre 
stat cu o industrie și e- 
în continuu avînt. în pre- 

___ , ___ ei industriale 
furnizează în mai puțin de două săp- 
tămîni o producție egală cu cea . a 
întregului an 1939.

Profunde transformări au avut loc 
și în viața satului. Pășind pe făgașul 
socialist, agricultura bulgară și-a creat 
o puternică bază materială de pro
ducție’. Pe ogoarele cooperativelor lu
crează 90 000 de tractoare și circa 
17 000 de combine. Investițiile capita
le cresc an de an. Ca urmare a 
sprijinului permanent acordat de 
stat și a muncii desfășurate de țără
nime, multe dintre așezările oropsite 
de altădată s-au dezvoltat continuu, '• 
ajungînd adevărate așezări urbane. 
Astfel, unele dintre ele ca Strajița, 
Kricim. Rila etc. au fost declarate 
anul trecut orașe. La Kricim —. 
proaspătul oraș din apropiere de 
Plovdiv — am avut, de altfel, prile
jul, participînd la sărbătoarea recoțtei. 
să discutăm cu harnicii săi locuitori 
și să cunoaștem mai pe larg rolul pe 
care l-au jucat în realizarea acestei 
importante transformări.

...Sofia, Kremikovțî, Kricim — sec
vențe dintr-o călătorie de-a lungul 
țării vecine și prietene, imagini ale 
muncii însuflețite desfășurate de 
poporul bulgar pentru continua înflo
rire a patriei sale, pentru înaintarea 
ei pe calea vieții noi. socialiste

regiunilor în care 
și chipul ț" " 
tădată 
voltată, 
este un 
conomie 
zent, întreprinderile

tensiv. a spus el.
Referindu-se la o serie

Peko Takov a subliniat, printre altele, că guvernul bul
gar promovează și va promova o politică de pace, de 
relații de bună vecinătate și de colaborare reciproc 
avantajoase între țările balcanice, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă de pace trainică și de securitate. 
Partidul și guvernul nostru, a spus Takov, luptă con
secvent pentru coeziunea țărilor socialiste si a mișcă
rii comuniste internaționale pe baza marxism-leninis- 
mulu.i și a internaționalismului proletar.

de probleme internaționale,

* ★
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Cu ocazia zilei naționale 
a R.P. Bulgaria — a 26-a 
aniversare a victoriei re
voluției socialiste, preșe
dintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România, Ștefan 
Voitec, a adresat o tele
gramă de felicitare 
deniici anului Sa va 
novski, președintele
roului Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria.

O telegramă de felici
tare a adresat, de ase
menea, ministrul aface
rilor externe al Republi
cii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, mi
nistrului afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria. 
Ivan Bașev.

★
Consiliul Național 

Frontului Unității 
cialiste, Consiliul
trai al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comite
tul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Con
siliul Național al Fe
meilor, Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Pă
cii. Crucea Roșie și alte 
organizații de masă și 
obștești și instituții cen
trale au trimis telegra
me de felicitare organi
zațiilor și instituțiilor si
milare din Bulgaria, cu 
ocazia zilei naționale
R.P. Bulgaria — a 26-a 
aniversare a victoriei re
voluției socialiste.

★
Cu ocazia Zilei naționa

le a țării sale, ambasado
rul R. P. Bulgaria la 
București, Spas Gospodov, 
a rostit marți seara o cu- 
vîntare la posturile româ
nești de radio 
unc.

a

și televizi-

Secția de transformatoare de 100 000 kW de la uzina constructoare de ma
șini „Tean"

Intr-o atmosferă entuziastă poporul co
reean aniversează la 9 septembrie împli
nirea a 22 de ani de la un eveniment me
morabil al istoriei sale — întemeierea Re
publicii Populare Democrate Coreene. Pro
clamarea R.P.D. Coreene a încununat lupta 
eroică dusă ani îndelungați de poporul co
reean împotriva cotropitorilor japonezi, 
pentru libertate și independență națională, 
pentru o viață nouă.

In anii care au trecut de la instaurarea 
republicii, poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, mun
cind cu abnegație și eroism, a obținut 
succese remarcabile în construirea orin
duirii socialiste și continua înflorire a 
patriei, in apărarea și consolidarea cuce
ririlor sale revoluționare. întreruptă in 
mod temporar, ca urmare a agresiunii 
armate a imperialiștilor americani și a 
marionetelor lor din Coreea de sud, mun
ca creatoare a poporului coreean a fost 
reluată cu eroism și, intr-un timp relativ 
scurt, au fost Înlăturate urmările agresiu
nii. R.P.D. Coreeană prezintă astăzi ta
bloul unui stat socialist in plin avint, cu 
o industrie dezvoltată, cu o agricultură 
care se modernizează continuu, cu o pu
ternică capacitate de apărare. In prezent, 
eforturile poporului coreean se îndreaptă 
spre încheierea cu succes a planului sep- 
tenal și intimpinarea istoricului eveni
ment — Congresul al V-lea al partidului 
—, care va deschide noi perspective în 
dezvoltarea economică și culturală a țării.

Succesele poporului coreean în con
struirea socialismului reprezintă o contri
buție esențială la înfăptuirea aspirației 
fundamentale a întregii națiuni : realiza
rea unificării pașnice și democratice a 
patriei.

Deși aflate la mii de kilometri distanță, 
Republica Socialistă România și R.P.D. 
Coreeană sînt legate prin strînse relații 
frățești de prietenie, colaborare și întra
jutorare reciprocă, ce se dezvoltă con
tinuu, Extinderea acestor relații își gă
sește expresia in intensificarea schimbu
rilor de vizite pe linie de partid și de 
stat, în diverse acțiuni de colaborare și 
sprijin reciproc pe plan politic, economic, 
tehnico-științific etc.

împărtășind sentimentele de bucurie ale 
poporului coreean, de ziua sărbătorii sale 
naționale poporul român îi adresează calde 
felicitări și urarea de a obține noi victorii 
în construirea socialismului și reunifica- 
rea patriei.

Adunarea 
din 

municipiul 
Brăila

Adunarea 
festivă 

de la Phenian
PHENIAN 8 (Agerpres). — La Phenian a avut loc 

marți, în prezența conducătorilor de partid și de stat, 
adunarea festivă prilejuită de aniversarea, la 9 septem
brie, a 22 de ani de la proclamarea Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Kim Dong Gyu, membru al Comitetului Politic, secre
tar al Comitetului Central ai Partidului Muncii din 
Coreea, a prezentat în fața participanților la adunare 
un raport.

Vorbitorul a subliniat realizările poporului R.P.D. Co
reene dobindite sub conducerea partidului în dezvol
tarea economiei socialiste, în ridicarea nivelului de 
viață, material și cultural. El a evidențiat, totodată, ro
lul statului democrat coreean, independent și suveran, 
la dobîndirea acestor succese.

în continuare, Kirrt Dong Gyu a scos în evidență im
portanți victoriei obținute în războiul împotriva agre
siunii S.U.A. și marea operă constructivă întreprinsă 
în perioada postbelică în toate domeniile de activitate, 
prin mobilizarea forțelor întregului popor, ale 
întregului partid, pentru a face din R.P.D. Co
reeană un stat socialist puternic și independent. Vor
bind despre năzuința fierbinte a poporului coreea”' jie 
a realiza unificarea pașnică, democratică a țării, el a 
arătat că R.P.D. Coreeană a acționat din prima zi a 
existenței, sale in acest sens, inițiind propuneri care re
flectă voința întregului popor coreean. Vorbitorul a 
subliniat că unificarea țării trebuie să fie opera po
porului coreean, înfăptuită independent, pe baza unor 
principii democratice, fără nici un amestec din afară, 
pentru atingerea acestui țel fiind imperios necesară 
retragerea trupelor S.U.A; din Coreea de sud.

Marți după-amiază, la 
clubul „Progresul" din mu
nicipiul Brăila a avut loc o 
adunare festivă consacrată 
celei de-a 22-a aniversări a 
proclamării R.P.D. Coreene.

La adunarea festivă au 
participat Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Core
ene la București, și mem
bri ai ambasadei.

Oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Radu Ciucă, 
secretar al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R.

Despre semnificația eve
nimentului de la 9 septem
brie a vorbit ing. Gheorghe 
Munteanu, directorul ge
neral al uzinei de utilaj 
greu „Progresul".

A luat apoi cuvîntul am
basadorul Kang Iăng Săp, 
care a subliniat importanța 
aniversării, succesele obți
nute de poporul coreean 
in construcția socialistă, le
găturile frățești dintre Par
tidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, 
dintre poporul român și 
poporul coreean.

(Agerpres) <

Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a 
creării Republicii Populare Democrate Core
ene, ministrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe coreean, Hă Dam.

★
Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a Zilei 

naționale a Republicii Populare Democrate 
Coreene, Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului Comunist 
și alte organizații de masă și obștești au a- 
dresat telegrame de felicitare organizațiilor 
similare din Republica Populară Democrată 
Coreeană.

De asemenea, la 8 septembrie, organizat i 
de masă și obștești și instituții centrale d'n 
țara noastră au trimis telegrame de solidari
tate cu poporul coreean în lupta sa pentru 
retragerea trupelor americane din Coreea de 
sud, pentru reunificarea pașnică și democra
tică a patriei sale. (Agerpres)

din țara noastră au plecat 
in R.P. Bulgaria. unde, 
la invitația unor organi
zații de partid din țara 
vecină participă la ma
nifestările prilejuite de 
cea de-a 26-a aniversare 
a Zilei naționale a R.P. 
Bulgaria.

La Plevna a plecat de
legația Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R., 
condusă de • Ilie Mari- 
nache. secretar al co
mitetului ; la Mihaiiov- 
grad — delegația Comi
tetului județean Olt al 
P.C.R.. condusă de Teo
dor Postelnicu. secretar 
al comitetului : la Silistra
— delegația Comitetului
județean Ialomița 
P.C.R.. condusă de — 
Tarachiu. secretar al co
mitetului ; la Ruse — 
legația Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.. con
dusă de Corneliu Băje- 
naru, secretar al comite
tului 1 la Tîrno.vo — dele
gația Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R.. 
condusă de Virgil Nogea, 
secretar al comitetului ; 
Ia Tolbuhin — delegația 
Comitetului iudetean
Constanta al P.C.R.. con
dusă de Ion Iuga. secre
tar al comitetului : la Bo- 
tevgrad — o delegație a 
organelor locale de nartid 
și de stat din Ploiești, 
condusă de Gheorghe A- 
lecu. prim-secretar al Co
mitetului municipal Plo
iești al P.C.R. : la Vrata
— o delegație din județul 
Dolj, condusă de Petre 
Gigea, prim-vicepreședin- 
te al consiliului popular 
județean ; la Pravăt — o 
delegație a sătenilor 
comuna 
dețul 
Marin 
comitetului 
partid.

al 
Ion
de-

din

deosebit de dinamic și de volu
bil. Răspunde cu amabilitate 
propunerii noastre de a aborda 
legenda adevărată a Phenianu
lui. îl întrebăm :

— Cite clădiri au fost distru
se în oraș ?

N-aș putea preciza, pentru că 
nu au existat statistici deosebit 
de riguroase. Răspunsul este, 
totuși, clar : toate, minus una...

Interlocutorul nbstru a evo
cat apoi imensele greutăți în- 
tîrnpinate imediat după înche
ierea armistițiului de la ,Pan-' 
munjon. „Lipsea totul — de la

constructorii Phenianului nou 
se găsesc multi ingineri și ar- 
hitecți care au studiat in Ro
mânia. demonstrînd. Ia întoar
cere, o temeinică pregătire și 
adupindu-și o contribuție acti
vă la reconstrucția capitalei 
R.P.D. Coreene.

Am ținut să aflăm, cel pu
țin în mare, citeva din per
spectivele de viitor ale Phe
nianului.

— Am depășit primele etape 
ale reconstrucției -— răspunde 
interlocutorul nostru — și acum 
abordăm probleme de perspec-

De pe terasa elegantului ho
tel „Phenian" admirăm capita
la R.P.D. Coreene. Este o di
mineață caldă, frumoasă, scâl- 
dînd în reflexele metalice ale 
soarelui orașul în care pulsea
ză ritmic inima Coreei socia
liste, Peisajul panoramic, cu 
surprinzătoare tonalități și di
mensiuni. ne impresionează 
prin pitoresc și amplitudine. 
Alături de noi. un grup de spe
cialiști francezi găzduiți în ho
tel încearcă evident același sen
timent al unei revelații ; ne în
treabă dacă este adevărat că la 
terminarea războiului, in 1953, 
orașul acesta era distrus în în
tregime. Li se pare aproape de 
necrezut un asemenea miracol: 
„Este formidabil să ridici în 
mai puțin de două decenii un 
asemenea complex urbanistic 
— și în același timp un puter
nic centru economic".

însoțitorul nostru, colegul 
Pak, arăta cu mina întinsă un
deva departe in preajma unuia 
din podurile peste Tedongan. 
locul unde se afla acum 17 ani 
singura clădire care a supra
viețuit celor 500 000 de bombe 
lansate asupra Phenianului. Cu 
o seară înainte, o peliculă do
cumentară ne înfățișase, fără 
efecte de regie și unghiuri 
căutate, secvențe ale acelor 
ani. Filmul viu pe care-l ur
mărim, aici, de pe terasa ho
telului, ne înfățișează tabloul 
reconfortant al reconstrucției 
Phenianului din propria-i ce
nușă.

în timpul vizitei mele de 
citeva săptâmini in R.P.D. Co
reeană am avut nenumărate 
prilejuri să constat cit de adine 
înrădăcinată în conștiința aces
tor oameni, pătrunși de înalt pa
triotism și spirit de abnegație, 
este convingerea că ei pot și 
trebuie să-și croiască propriul 
lor destin, să învingă orice ob
stacol, orice dificultăți. Iar a- 
ceastă convingere este expri
mată cu deosebită însuflețire și 
întărită cu fapte, cu remarca
bile realizări pe frontul con
strucției socialiste — în aceste 
zile cînd se împlinesc 22 de ani 
de la crearea Republicii 
Populare Democrate Co
reene.

în istoria de aproape 16 
veacuri a Phenianului, la loc de 
cinste se află două capitole 
principale : epopeea rezisten
ței eroice din anii războiu
lui și epopeea spectaculoasă a 
reconstrucției pașnice.

La solicitarea noastră, gazde
le ne-au mijlocit o întîlnire cu 
unul dintre conducătorii bătăliei 
pentru înălțarea Phenianului 
modern. Zo long Kin, directo
rul Direcției pentru construcții, 
sistematizare și arhitectură. O- 
mul acesta, căruia nu-i dai 
mai mult de 40 de ani, este

porului ooreean. Performanțele 
realizate în ridicarea unei in
dustrii naționale de puternic 
randament impresionează a- 
dînc, prilejuind reflecții ea 
acelea pe care ziaristul fran
cez Roger Pic, reîntors din 
R.P.D. Coreeană, le consemna 
în seria de ample reportaje 
publicate in „Le Figaro". „Este 
surprinzător să constați că o 
țâră aflată cindva în condiția 
specifică a unei economii a- 
grare înapoiate... se află as
tăzi în plină expansiune a 
unei industrii, grele moderne, 
a unei industrii ușoare diversi
ficate și a unei agriculturi a- 
bordind metode exemplare 
pentru toată Asia... Producția 
industrială este impresionanta 
în raport cu orice standard și 
cu atît mai surprinzătoare pen
tru Asia".

Statisticile redau lapidar, in 
cifre, etapele acestei metamor
foze, care a fost posibilă da
torită politicii de dezvoltare 
impetuoasă a unei economii 
haționale independente. Aceas
tă politică, urmată consecvent, 
decurge din principiile expri
mate nu o dată de Partidul 
Muncii din Coreea, de tovară
șul Kim Ir Sen, care subli
nia nu de mult că „in
dependenta economică este 
o condiție indispensabilă edi
ficării unui stat independent, 
bogat, puternic, civilizat. Fără 
construirea unei economii na
ționale independente este cu 
neputință garantarea fermă a 
independenței politice a Coreei, 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție și ridicarea nivelului 
de trai al poporului".

Faptul că astăzi tinăra In
dustrie a R.P.D. Coreene rea
lizează in numai 13 zile pro
ducția ce se obținea acum un 
sfert de veac' intr-un an în
treg este pe deplin edificator. 
La fel de edificator ca și fap
tul că valoarea globală a pro
ducției este în prezent de o 
sută de ori mai mare decît 
aceea din 1948. Semnificativ 
este și alt aspect : în nume
roase unități industriale ritmul 
accelerat al producției face ca 
bilanțul de sfîrșit de an să fie 
devansat considerabil, — ca 
o expresie a cinstirii apropia
tului congres — al V-lea — 
al Partidului Muncii din Co
reea, menit să deschidă o nouă 
etapă în construcția socialistă 
din R.P.D. Coreeană. Munca 
eroică a prietenilor coreeni 
este expresia patriotismului și 
spiritului lor de abnegație, 
propulsoare ale unei hărnicii 
proverbiale.

Die BABOIAN

Anul 
care numără 

...13 zile
.   —  —I ■! ,

însemnări de călătorieScornicești.. ju- 
Olt, condusă 
Ciulei, secretarul 

comunal

de
w

Delegații ale 
tete județene

unor comi- 
partid

Lenin“ din Sofio, construit în anii socialismului

Nicolae N. LUPU

o
•'WSfel

? w

orez pînă la ciment, de la îm
brăcăminte pînă la uneltele 
elementare. în aceste condiții, 
organizarea miilor de detașa
mente de muncă, formate din 
voluntari sosiți aici pentru a 
participa la reconstruirea ca
pitalei, ridica probleme deose
bite".

— Cum au fost ele rezol
vate ?

— Printr-o amplă acțiune de 
coordonare, potrivit unui plan 
riguros stabilit. Printre prime
le măsuri cu efect salutar a fost 
și aceea de a se trece la in
dustrializarea construcțiilor și 
tipizarea proiectelor în funcție 
de sarcini. Inițiativa de4masă, 
inovațiile și eforturile . pentru 
reducerea cheltuielilor de con
strucție au dat rezultatele scon
tate.

La o întrebare a noastră, di
rectorul Zo long Kin arată că, 
în timp ce lucrările de recon
strucție se aflau în toi. un 
mare număr de cadre selecțio
nate au fost trimise la specia
lizare în străinătate. Printre

tivă. Orașul se concentrează 
din considerente economice 
imediate. Creșterea rapidă a 
populației impune totuși extin
derea perimetrului urban. 
Am prevăzut din timp a- 
ceastă evoluție și, ca atare, am 
orientat proiectele de viitor in 
vederea unei cît mai raționale 
și practice exploatări a condi
țiilor de relief. în anii urmă
tori vom continua să ridicăm 
șiraguri de blocuri pe ambele 
maluri ale Tedonganului. li
nele din ele vor avea cite 20 
de etaje. Paralel însă vom în
cepe să construim așa-zisele 
orașe-satelit, pe versantele 
munților și dealurilor din ju
rul Phenianului.

Ascultîndu-1 pe Zo long Kîn, 
gîndul ne poartă spre puterni
cele întreprinderi industriale 
ce conferă Phenianului atri
butele celui mai mare centru 
economic al țării.

Ritmurile înalte ale con
strucției economice constituie 
un atribut inseparabil al stră- 
claniilor și dinamismului po
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întîlnire
la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc, a avut marți dimi
neața o întîlnire cu președintele Ve- 
cei Executive a R. S. Serbia, Milenko 
Boianici.

La întilnire. care s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
au participat, din partea română Ni- 
colae Giosah, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, și al'te 
persoane oficiale.

Din partea sîrbă au asistat Radivol 
Maroovici, membru al Vecei Execu
tive a R. S. Serbia, Dușan Gaici, 
membru al Vecei Executive a Re
giunii Autonome Voivodina. A fost, 
de asemenea., de 
R.S.F. iugoslavia 
Nj-egovan.

Cu acest prilej
unele probleme privind dezvoltarea

față ambasadorul 
la București, Iso

au fost abordate

în continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare româno-iugoslave.

★
în cursul zilei de marți, Milenko 

Boianici a făcut o vizită la Insti
tutul central pentru cultura cereale
lor și plantelor tehnice de la Fun- 
dulea. Președintele Vecei Executive 
a R.S. Serbia a lrtat cunoștință de 
programul de cercetări și unele din 
realizările institutului, tehnologia de 
cultură a porumbului și a soiei, fo
losirea îngrășămintelor chimice, ex
ploatarea intensivă a terenurilor a- 
menajate pentru irigare. Oaspetele a 
apreciat valoarea hibrizilor de po
rumb și floarea-soarelui creați de 
specialiști ai acestei unități de cer
cetare.

După-amiază, Milenko Boianici a 
vizitat unele din noile cartiere de 
locuințe ale Capitalei.

(Agerpres)

Lucrăriîe Congresului internațional
„CHIMIE Șl PROGRES1

Cel de-al 39-lea Congres de chimie 
Industrială a continuat marți în noul 
local al Institutului politehnic din 
București.

Participanții au audiat, în plena
ră, conferința „Contribuția- chimiei 
fizice la dezvoltarea industriei", in 
prezentarea prof. univ. Ilie Murgu- 
lescu.

în agenda lucrărilor din aceeași zi 
au mai fost înscrise o serie de con
ferințe pe secții, susținute de cunos
cute personalități științifice, ca prof. 
Norbert Platzer (S.U.A.) — „Carac
teristicile performanței comparative 
a aaterialelor termoplastice" ; H. 
Sontheimer (R.F. a Germaniei) — 
„Cîteva aspecte generale cu privire 
la tratarea apelor reziduale din in
dustria chimică" ; prof. Donald F.

Othmer (S.U.A.) — „Desemulsiona- 
rea țițeiurilor. Folosirea distilației. 
azeotrope".

AU fost prezentate, totodată, nu
meroase comunicări elaborate de co
lective de specialiști sub conducerea 
dr. ing. Elena Ceaușescu, prof. Cr. 
Simionescu, dr. A. Nicolaescu, ing. 
Gh. Șerban, prof. T. D. Ionescu, prof. 
C. Drăgulescu (România), prof. P. S. 
Potanova (Iugoslavia) și alții.

Expunerile au tratat unele proble
me de mare interes ale activității 
practice și cercetării științifice în do
meniul materialelor plastice și elas- 
tomerilor, petrochimiei și carbochi- 
miei, poluării apelor, coroziunii, in
gineriei chimice etc.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

încheierea
„Educația

și

lucrărilor simpozionului 
tineretului prin muncă

pentru inuncr
luat sfîrșit 
tineretului

Marți după-amiază a 
simpozionul „Educația 
prin muncă și pentru muncă", organi
zat de Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Centrul de 
cercetări pentru problemele tineretu
lui, în colaborare cu Ministerul învă
țămîntului, Ministerul Muncii și In
stitutul de științe pedagogice.

La încheierea lucrărilor simpozio
nului — manifestare cuprinsă în pro
gramul dezbaterilor științifice organi
zate de Academia de științe sociale 
și politice — a luat cuvîntul Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului.

(Agerpres)

Cronica zilei
Marți dimineața a sosit în Capitală, 

la invitația Ministerului învățămin- 
tului.vOrhan Oguz, ministrul educației 
nație ale din Turcia, cu soția, care 
face o vizită în țara noastră. Pe 
aeroportul internațional București- 
Otopeni, oaspetele a fost întimpinat 
de Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului, Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul învățămîntului și 
C.S.C.A. Au fost, de asemenea, de față 
Kâmuran Gîirun, ambasadorul Tur
ciei la București, și membri aj am
basadei.

în aceeași zi. ministrul educației1 
naționale din Turcia a făcut o vizită 
la Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă. Oaspetele a vizitat, de ase
menea, Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România.

*
O delegație a Consiliului popular al 

municipiului București, condusă de 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al

Comitetului Executiv, a plecat marți 
dimineața în Austria, unde va face o 
vizită, la invitația primarului orașului 
Viena, și va lua parte la deschiderea 
expoziției „București azi", organizată 
în capitala acestei țări. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni, erau prezenți 
vicepreședinți ai Comitetului Executiv 
municipal, precum și Rudolf Bogner, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București.

(Agerpres)

A apărut 
revista
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P. C. din

Comitetului de Stat al Planificării, 
precum și Willy Hoffmann, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei.

Martinica
Vizitele delegației

In legătură cu situația actuală, politică și socială din Guatemala, 
ziarul austriac „VOLKSSTIMME" a publicat un articol din care 
redăm :

Marți dimineața s-a inappiat în 
Capitală, venind de la Berlin, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Maxim Berghianu, care 

o vizită in R.D. Germană, 
sosire, pe aeroportul Otopeni, 
prezenți membri ai conducerii

făcut
La 

erau

Continuîndu-și călătoria în țara 
noastră, delegația Partidului Comu
nist din Martinica, alcătuită din to
varășii Georges Mauvois, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.M., și Renâ Bramban, membru al 
C.C. al P.C.M., a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, Muzeul satului, combinatul 

. apicol al Asociației crescătorilor de 
albine, precum și I.A.S. „Copăceni" și 
„30 Decembrie".

în județul Brașov, delegația a avut 
o întîlnire cu membri ai Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R. și a vi
zitat uzina „Tractorul", Cooperativa 
agricolă de producție din comuna 
Cristian, precum și monumente 
cultural-istorice și obiective turistice 
din județ

Delegația a vizitat, de asemenea, 
Muzeul Doftana și Combinatul petro
chimic și Rafinăria Brazi din județul 
Prahova.

lupilor :
Union) : 9:

cinema
PATRIA« Sunetul muzicii :

9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• Intîlnlrea : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3381) — 17,15, 
FESTIVAL — 9; 12; 15,30; 18,15; 21, 
STADIONUL DINAMO — 19,30.
e Ocolul : REPUBLICA — 10;
12,30: 16; 18,30; 21.
a Păsările : LUCEAFĂRUL — 
8,45, 11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
GRĂDINA DOINA
O Mayerling : FEROVIAR —
9; 12,15; 15,30: 19, EXCELSIOR — 
10,30; 13,45; 17; 20,15, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
o întoarcerea doctorului Mabuse: 
TOMIS — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30/ 
17,30; la grădină — 19,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,15, ARENELE ROMANE
— 19,15.
c In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45: 13,15; 16; 18,30; 21.
e Mari succese de odinioară : 
GRĂDINA CAPITOL — 19; 21.
e Degetul de fier : BUCUREȘTI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, PARCUL HERĂSTRĂU —
19.30.
s Această femeie : VICTORIA — 
9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
CRINGAȘI — 15.30; 18; 20,15.
0 Monștrii : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20. COTROCENI —
15,30; 17,45: 20.
0 Clipa de libertate : CENTRAL
— 9,30: 11,30; 16; 18; 20,30.
0 Mireasa era în negru : LUMI
NA — 9 — 15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
o Jurnalul unei cameriste : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
e Hatari : TIMPURI NOI — 8,45 — 
29,15 în continuare.
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e Miracolul 
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17; 19; 21.
• Dragoste
—. 10,30; 16;
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la gră
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• Așa am
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ZEȘTI— 15,30, la grădină — 20,15, 
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• Tiffany memorandum : DACIA
— 8,45 — 20,30 în continuare,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
MIORIȚA — 11; 15; 17,30;~20.

• întîlnire la vechea moschee : 
BUCEGI — 16; 18, ARTA — 16: 18; 
la grădină — 20.
• Dragoste la Las Vegas : GRA
DINA BUCEGI — 20.
• Salariul groazei : UNIREA — 
15,15; 18, la grădină — 20,30.
• Petrecerea : LIRA — 15,30; 18, 
la grădină — 20, PROGRESUL — 
15,30; 18, GRĂDINA PROGRESUL 
PARC — 20.
• Jandarmul se însoară : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
• Așteaptă pînă se întunecă: 
VIITORUL — 16; 18.
• Asul de pică : VIITORUL — 20.
• Profesorul infernului : MOȘI
LOR — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Cei 1000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : POPULAR — 16; 18; 20.
• Noul angajat : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,30.
• Ora hotărîtoare : MUNCA — 10.
0 Marile vacanțe : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Ambuscada : FLAMURA — 16 ; 
18,15; 20,30.
• Baltagul : FERENTARI — 15.30; 
18: 20.15.
• Acțiunea „Vulturul" : PACEA
— 15,45; 18; 20.
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11; 13; 15;

GRIVIȚA 
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20. VITAN — 15,30; 18, 
— 20,15.
venit : BUZEȘTI — 18.
tie a te naște : BU-

Pină în anul 1944, Guatemala se 
număra printre zecile de state va
sale ale Statelor Unite. Insă în luna 
iunie a acelui an, un grup de ofițeri 
cu vederi înaintate l-au înlăturat 
de la putere pe „Napoleonul tropi
celor", după cum era supranumit 
dictatorul Jorge Ubico. care timp de 
13 ani condusese această țară în 
conformitate cu interesele marilor 
concerne nord-americane ce se ins
talaseră aici. în anul 1936. acesta În
cheiase un contract înrobitor cu 
compania „United Fruit,", în urma 
căruia au fost înstrăinate cele mai 
bogate terenuri ale Guatemalei.

26 de ani mai tîrziu... Alegerile de 
la 1 martie 1970 au decurs într-o at
mosferă extrem de încordată, care 
uneori a luat forme apropiate unui 
răboi civil. în urma acestora, can
didatul dreptei. colonelul Carlos 
Arana Osorio, a fost desemnat pre
ședinte, preluîndu-și, la 1 iulie, 
funcțiile. El a adus cu sine o „carte 
de vizită" deosebit de semnificativă: 
mii de asasinate comise de-a lun
gul anilor de către forțele repre
sive pe care le-a condus împotriva 
mișcărilor țărănești din nordul ță
rii. Desigur că acest adept al unei 
.dinii dure" convine de minu
ne intereselor companiilor nord- 
americane, în condițiile in care 
mișcarea democratică din ță
rile Americii Latine a crescut în 
intensitate în ultimii ani. Paralel 
eu teroarea dezlănțuită împotriva 
forțelor progresiste, guvernul tinde 
să înrobească și mai mult țara mo

nopolurilor străine. în fața acestei 
situații, populația nu s-a descurajat. 
Chemarea la luptă a pornit din ca
drul universitar. De altfel, studen
ții guatemalezi sînt cunoscuți pen
tru hotărîrea și combativitatea lor, 
desfășurînd ample acțiuni revendi
cative cu caracter politic și social. 
Facultatea de științe economice de 
la Universitatea din San Carlos a 
publicat un manifest în care a dat 
in vileag planurile monopolurilor și 
a lansat un apel chemînd la opozi
ție pe plan național. Noul „con
tract" cu societatea de exploatare a 
nichelului „Exmibal" va arăta ast
fel : Guatemala va căpăta în schim
bul a 38 600 hectare teren, 22 920 de 
dolari anual, plătiți într-un răstimp 
de 10 ani. în același timp, profitu
rile campaniei „Exmibal" se vor ci
fra la cel puțin 1 miliard de do
lari, smulși din darnicul pămînt 
guatemalez. Din nou o afacere ex
celentă pentru monopolurile străine. 
Mai există încă un aspect ce atrage 
atenția observatorilor : în Guate
mala, ea și în alte țări ale Americii 
Latine, concernele străine sînt gata 
să se reprofileze, întrucît exploata
rea nichelului în Guatemala sau in 
alte țări de pe acest continent va 
umple mult mai repede safeurile 
monopolurilor — prețul acestui me
tal crescînd în ultimii ani în mod 
vertiginos.

Starea economică grea a poporu
lui din Guatemala este ilustrată de 
o recentă statistică a O.N.U. în care 
se arată că 98 la sută din terenurile

cultivate aparțin unui număr de 150 
mari proprietari, în timp ce majo
ritatea populației are un nivel ex
trem de scăzut de viață. 70 la sută 
din populația țării este subnutrită 
și măcinată de boli ; din 1 000 de 
copii peste 300 pier înainte de a 
împlini anul ; 90 la sută din locui
tori sînt analfabeți...

în ultima vreme situația din a- 
ceastă țară a devenit de-a dreptul 
explozivă. Sute de persoane bănu
ite de simpatie cu mișcarea de gue
rilă F.A.R. (Forțele Armate Revo
luționare) cad victime gloanțelor 
organizațiilor reacționare de ex
tremă dreaptă „Mișcarea anti
comunistă națională organizată" 
(M.A.N.O.) și „Noua organizație 
anticomunistă" (N.O.A.). Aceste or
ganizații se bucură în acțiunile 
lor împotriva acelora care în
cearcă să ducă țara pe drumul 
unei dezvoltări democratice și pro
gresiste, independente, de acordul 
și chiar de ajutorul forțelor de re
presiune guvernamentale.

Politicii de asuprire promovată de 
cercurile reacționare, numeroaselor 
atentate politice ale acestora li se 
opun cu fermitate elementele de 
stînga, majoritatea populației de la 
sate și muncitorii din întreprinderi 
și de pe plantații. Ei militează pen
tru înfăptuirea unei reforme agrare 
în adevăratul sens al cuvîntului, o- 
prirea pătrunderii în țară a capita
lurilor străine, eliminarea concesii
lor rușinoase și înrobitoare acordate 
marilor monopoluri străine, luptă 
pentru cucerirea de drepturi și li
bertăți democratice și sociale pen
tru masele largi ale poporului.

PETROLUL
Șl DEZVOLTAREA
Ziarul algerian „EL MOUDJAHID" a publicat un articol in 

care se referă la preocuparea crescindă a membrilor O.P.E.C. (Or
ganizația țărilor exportatoare de petrol) de a valorifica pe scară 
mai largă uriașele resurse ale subsolului, de a spori aportul aces
tora la dezvoltarea economiilor lor naționale. In articol se arată, 
intre altele :

care le asigură nevoile 
și servicii pe de altă

I

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost fru

moasă, cu cerul mai mult senin. Vîn
tul a suflat slab pină la potrivit. Tem
peratura aerului a înregistrat o ușoa
ră creștere în sudul și sud-vestul ță
rii. La orele 14 valorile oscilau între

15 grade la Joseni și Toplița și 23 gra
de la Turnu Severin, Moldova Veche, 
Băilești, Turnu Măgurele, Videle, 
Giurgiu și Viziru. In București : vre
mea a fost frumoasă, cu cerul senin. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a fast de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 septembrie. In țară : vre
mea se menține frumoasă, mai ales 
în jumătatea de sud-est a țării și va 
continua să se încălzească. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin. înnorări 
mai accentuate se vor produce în 
nord-vestul țării, unde se vor semna
la ploi locale. Vînt in. general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele în
tre 20 și 30 grade, local mai ridicate 
în sudul țării. In București : vremea 
se menține frumoasă și va continua 
să se încălzească. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere.

Printre rezoluțiile adoptate la cea 
de-a 20-a conferință ministerială a 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol care s-a ținut la Alger între 
24 și 27 iunie există una care mar
chează o cotitură hotărî-toare în 
preocupările și activitățile acestei 
organizații și care capătă o impor
tanță primordială pentru evoluția 
economică a țărilor în curs de dez
voltare producătoare de hidrocar
buri. Această rezoluție se teferă la 
necesitatea includerii industriei pe
troliere și gazelor naturale în eco
nomiile naționale ale țărilor produ
cătoare, prin dezvoltarea pe terito
riile țărilor producătoare a opera
țiunilor legate de producție, ca și 
a celorlalte activități legate direct 
sau indirect de industria petrolului 
și a gazelor naturale. Ea pune ac
centul pe necesitatea ca societățile 
care exploatează petrolul să repar
tizeze în țările exportatoare o cotă- 
parte adecvată din încasările obți
nute din export. Această rezoluție 
reține ou atît mai mult atenția eu 
cît este pentru prima oară că 
O.P.E.C. se preocupă de o proble
mă care se înscrie printre priori
tățile actuale ale țărilor membre. 
Avantajele financiare și reale ofe
rite de diferitele stadii de cercetări 
extracției, transportului și prelucră
rii hidrocarburilor, scapă controlu
lui țărilor proprietare de zăcăminte, 
iar prin intermediul societăților 
concesionare sînt dirijate spre na
țiunile industrializate.

Astfel, la nivelul repartiției na
ționale a investițiilor se 
că partea țărilor membre 
(care furnizează 50 la sută 
ducția de petrol și dețin 
trei sferturi din rezervele

ac- 
in- 
de

la

Campionatele europene de talere

faptul că pro- 
au fost solici- 
județelor țării, 
mod deosebit
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BINNA AVRILE (ITALIA)

din beton — Galați și-a a- 
decursul anilor care au ur- 
însemnată contribuție la ri- 
noilor cartiere de locuințe

le) nu depășește 7 miliarde dolari, 
adică numai 7,1 la sută din totalul 
investițiilor mondiale. Această dis
paritate în repartizarea geografică 
a investițiilor denotă o inegalitate 
mult mai gravă în repartizarea 
tivităților petroliere între țările 
dustrializate și țările în ours 
dezvoltare.

Referindu-.se în continuare
problema mult mal vasță a contri
buției bogățiilor petroliere și de 
gaze naturale la restructurarea și 
dezvoltarea economică a țărilor 
producătoare, ziarul scrie : în a- 
ceastă privință se remarcă faptul 
că în țările în curs de dezvoltare, 
cum sînt țările din O.P.E.C., nu se 
poate pune baza pe mecanismele 
pieței pentru a face ca hidrocar
burile să joace rolul principal ce le 
revine în industrializarea și creș
terea diferitelor sectoare economice 
în țările posesoare de rezerve. în 
afară de rezistența opusă de inte
resele străine, acest rol e blocat de 
toate rupturile pe care sistemul 
„concesiunilor" le-a provocat, la ni
velul relațiilor între activitățile pe
troliere și gazifere și celelalte ra
muri ale eoonomiilor naționale ale 
țărilor respective. Iată din ce mo
tiv orice efort de dezvoltare în a- 
ceste țări nu e de conceput decît 
în cadrul unei planificări globale 
axată pe includerea treptată și cît 
posibil de rapidă a centrelor petro
liere și gazifere în ansamblul eco
nomiilor naționale. Cu alte cuvinte, 
e vorba să se creeze și să se favo
rizeze dezvoltarea în interiorul a- 
cestor țări a numeroaselor legături 
între industria de hidrocarburi, pe 
de o parte, și celelalte unități eco
nomice care folosesc produsele a-

cestora sau 
de bunuri 
parte.

Planurile 
aplicare in 
monstrat repede că planificarea ră- 
rnine iluzorie atât timp cît activită
țile petroliere și gazifere depind de 
centrele de hotărire străine și atit. 
timp cît aceste activități nu făc 
parte integrantă din planurile de 
dezvoltare. Sesizînd importanța a- 
cestei probleme, O.P.E.C. a răspuns 
preocupărilor țărilor membre și ă 
repus în cauză chiar bazele între
gului eșafodaj al concesiunilor. E 
vorba aici de o problemă cu multi
ple aspecte pe care O.P.E.C. a fost 
invitată la ultima conferință minis
terială, ținută la Alger, să 
dieze în cel mai scurt timp, 
aspecte au în vedere în 
rînd :

— Repatrierea și investirea în 
țările producătoare a beneficiilor 
realizate din export.

— Dezvoltarea în țările producă
toare a industriilor de prelucrare a 
petrolului. și gazelor naturale.

— Dezvoltarea în aceleași țări a 
industriilor și activităților legate di
rect sau indirect de industria hidro
carburilor.

Aceste probleme fac deja obiec
tul unei atenții sporite și în grade, 
diferite, al unei acțiuni concrete din 
partea țârilor producătoare. în ceea 
ce privește Algeria, includerea in
dustriei hidrocarburilor în economia 
ei națională se și află într-un sta
diu avansat. Imediat după obține
rea independenței, dezvoltarea sec
torului petrolier național a fost 
concepută și realizată în cadrul e- 
forturilor industrializării și crește
rii echilibrate a întregii economii 
algeriene. Aceeași politică a fost 
practicată față de societățile străine, 
în acest domeniu, au fost adoptate 
diverse măsuri pentru a mobiliza 
fluxurile financiare degajate de ac
tivitățile acestor societăți în pro
fitul dezvoltării naționale.

de dezvoltare puse in 
țările O.P.E.C. au de-
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înființată la Începutul anului 
1961, pe vremea cind Galațiul avea 
aspectul unui vast șantier de cons
trucții. întreprinderea pentru prefa
bricate 
dus, în 
mat, o 
dicarea 
din Țiglina, din Mazepa și a al
tor obiective economice și social- 
culturale ale orașului. Ritmurile 
dezvoltării orașului pe plan cons
tructiv impuneau, pe lingă folosirea 
unor moderna tehnologii de execu
ție și a unor utilaje moderne, și 
utilizarea unor materiale de cons
trucție adecvate. Dintre acestea, 
folosirea pe scară largă a prefa
bricatelor din beton avea nete a- 
vantaje tehnieo-economice: reduce
rea timpului de execuție, a cons
trucțiilor, reducerea costului lucră
rilor, reducerea consumului de ma
teriale și manoperă, îmbunătățirea 
calității elementelor de construc
ție prin realizarea lor in întreprin
deri specializate etc. Așa se face 
că, an de an, întreprinderea pentru 
prefabricate din beton-Galați și-a 
sporit continuu capacitățile de 
producție, ajungind să producă as
tăzi peste 80 000 mc prefabricate 
din beton, față de numai 
cit producea 
sale.

Creșterile 
nu numai la 
și la numărul sortimentelor și, Im
plicit, la calitatea acestora. Așa, de 
pildă, dacă in 1961 întreprinderea 
dispunea numai de două linii de 
fabricație care produceau circa 
10 000 mc pe an de panouri pentru

fațade destinate blocurilor de locu
ințe, înoepînd cu 1963, o dată cu 
construcția celei de-a treia linii de 
fahricație, paralel cu sporirea capa- 
cilății de producție, se trece la rea
lizarea unor produse noi : fîșii eu 
goluri pentru planșee, piloți, pa
nouri pentru construcții industriale 
și agrozootehnice etc. în 1963, o 
dată cu darea în exploatare a celei 
de-a patra linii de fabricație, numă
rul sortimentelor se îmbogățește cu 
elemente de construcție pentru a- 
coperiș — chesoane și pane.

Paralel cu sporirea capacități
lor de producție ale întreprinderii, 
reclamată de creșterea cerințelor 
pentru elemente prefabricate desti
nate construcțiilor, are loc și o con
tinuă îmbunătățire și perfecționare 
a tehnologiilor de fabricație, in- 
trodueîndu-se în acest scop noi uti
laje ca : instalația pentru execuția 
fîșiilor cu goluri, dispozitiv meca
nic pentru decofrarea spalierilor. 
pentru vie, buncăre distribuitoare’' 
de beton, dotarea atelierului de car
case cu mașini pentru sudat plase, 
de întins oțel și fasonat bare etc.

în prezent, întreprinderea — cu 
cele două secții ale sale, din Galați 
și de la Doaga — a ajuns să reali
zeze următoarele produse de bază:

— chesoane pentru acoperiș, din 
beton armat, cu dimensiuni nomi
nale de 1,5x6 m și 1x6 m ;

— fîșii cu goluri rotunde pentru 
planșee din beton armat, cu grosi
mea de 14 cm, tipurile F.F.U. 30—4; 
F.F.U. 30—6 ; F.F.U. 36—4 ; F.F.U. 
36—6 ; F.F.U. 40—4 ; F.F.U. 40—6 ;

— stîlpi prefabricați din beton

armat pentru linii electrice aeriene, 
tip S.V. 15006 și S.V. 15004 ;

— pane pentru acoperiș, din be
ton armat cu lungimea de 6 m, 
destinate construcțiilor industriale 
și avicole ;

— panouri din beton armat pen
tru fațade ;

— spalieri pentru vie, din beton 
armat, de 2,40 m și 3,25 m ;

— elemente din beton armat 
pentru jgheaburi de canalizare tip 
F 40/21 ; F 60/21 ; F 80/21; F 100 :

— tuburi din beton simplu pentru 
canalizări cu lungimea de 1 m ;

— tuburi din beton simplu pen
tru canalizări cu lungimea de 2,5 
m (rotunde și ovoide).

De remarcat este 
dusele I.P.B. Galati 
tate în majoritatea 
fiind apreciate în 
pentru calitățile lor constructive : 
fîșiile cu goluri, spalierii pentru vie, 
tuburile pentru canalizări, chesoa- 
nele și piloții.

De altfel,: datorită activității rod
nice și pline de răspundere a co
lectivului său, I.P.B. Galați se si
tuează — prin realizările sale — 
printre întreprinderile fruntașe ale 
județului Galați.

întreprinderile industriale, unită
țile de construcție și unitățile agri
cole de stat și cooperatiste iși pot 
procura produsele I.P.B. Galați fie 
pe bază de repartiție (prin Cen
trala întreprinderilor de prefabri
cate din beton-București). fie prin 
comenzi ferme înaintate direct 
I.P.B. Galați.

H ■

De ieri dimineața, 
standuri de tragere 
Tunari a fost pus în 
pean la talere 
Pentru moment, în cursă se află se
niorii ; de astăzi, în întrecere intră 
și juniorii și senioarele. Vremea ad
mirabilă a acestui început de septem
brie — cer senin, soare, atmosferă 
calmă, fără vînt — a contribuit in 
bună măsură la realizarea unor fru
moase performanțe.

Și totuși, în ciuda condițiilor ideale 
de concurs. surprizele s-au ținut 
lanț. La încheierea primei manșe, 
cu șanse intacte în întrecere rămă-

seseră 13 trăgători. între ei, spanio
lul Valduvi, italianul Rosatti, vest- 
germanul Leibinger, elvețianul Luc- 
chini, sovieticul Senicev. austriacul 
Pfeirr, francezul Cârrega, est-ger- 
manul Hoppe. Campionul olimpic a] 
probei, englezul Braithwaite, pre
cum și campionul mondial, italianul 
Maitarelli au „scăpat" cîte un taler : 
Ion, Dumitrescu, fost campion olim
pic la Roma, două talere. Manșa ur
mătoare a însemnat pentru unii re
facerea handicapului, pentru alții — 
un rezultat inferior. Doar trei concu- 
renți au putut să repete performan-

ța maximă din manșa întîi ; Senicev. 
Hoppe și Leibinger.

Ultima manșă a zilei a fost de fapt 
dominată de întrebarea : „Cine va 
totaliza 75 de puncte din tot atîtea 
posibile ?“ A intrat pe stand mai 
întii Hoppe. N-a putut doborî decît 
24 de talere. A urmat Senicev. îna
inte însă ca acesta să fi terminat, pe 
celălalt stand a intrat și Leibinger. 
Duelul lor indirect este urmărit cu 
încordare de specialiști, de specta
tori. Cei mai nerăbdători trec din- 
tr-o tribună în alta, pentru a cu
noaște evoluția scorului. Senicev este 
în mare formă ; din nou „vînează" 
totul. Leibinger — doar 23. în acest 
tel, Senicev devine lider al clasa
mentului. Pe locurile următoare, trei 
concurenți cu cite 74 de puncte : 
grecul Patronius. care ratase un ta
ler în prima manșă, sovieticul Ali
pov, un taler în manșa a doua, și 
Hoppe, unul... în manșa a treia. Din
tre taleriștii români, cel mai bine 
clasat este Trăist.aru (locul 26), ur
mat de Dumitrescu (locul 27) — am
bii cu cîte 70 puncte. Pe echipe, con
duce U.R.S.S. (287 p.), urmată dc 
Franța și R.D.G. (cu 286 p. fiecare). 
Echipa noastră a totalizat 278 p. și 
se -află pe locul 7-8 la egalitate cu 
Anglia.

Astăzi, o dată cu continuarea în
trecerii' seniorilor (se dispută, de a- 
semenea, trei manșe a cite 25 de 
talere), va începe și proba feminină. 
In start — 12 concurente. Favorită, 
desigur, este campioana mondială, 
italianca Binna Avrile. Tirul ro
mânesc va fi reprezentat de Aurelia 
Vezeanu. întrecerile încep la ora 8 
și continuă, fără întrerupere, pînă 
spre orele 17. Program non-stop, po
sibil a fi urmărit de cît mai mulți 
amatori ai tirului de vînătoare.

În cîteva rînduri
• Campionatele europene de nata- 

ție de la Barcelona. In cadrul grupe
lor preliminarii ale campionatului de 
polo pe apă s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Grupa A : Franța- 
Austria 5—3 (3—1, 0—0, 1—1, 1—1) ; 
Grupa B ; U.R.S.S.-Belgia 12—1 
(3—0, 3—1. 5—0, 1—0) ; Spania-Fin- 
landa 10—1 (2—0, 4—0, 2—1. 2—0) ; 
Grupa C : Italia-Suedia 8—4 (2—1, 
3—0, 1—0, 2—3). în concursul mascu
lin de sărituri de la trambulină, după 
efectuarea a cinci sărituri, conduce 
italianul Giorgio Cagnotto cu 201.66 
puncte.

Ieri, în seriile probei de 200 m li
ber, înotătorul vest-german Hans 
Fassnacht a stabilit un nou record al 
Europei : l’56”4/10. Pe locul doi, in 
această serie, s-a clasat Marian Sla
vic (România) — l’59”5/10 (nou re
cord național), care, de asemenea, s-a 
calificat pentru finală.

• In runda a treia a Olimpiadei 
masculine de șah de la Siegen (R.F. 
a Germaniei), echipa României a 
învins cu 2,5—1,5 puncte formația 
Filipinelor. Alte rezultate din grupa 
a 4-a : Ungaria-Suedia 1,5—1,5 (1) ; 
Danemarca-Maroc 3—0 (1) ; Italia-
Irlanda 1,5—0,5 (2) ; Liban-Guernsey 

în clasamentul grupei' 
puncte (1), ur- 
8 puncte.

2,5—0,5 (1).
conduce Ungaria cu 9 
mată de România —

scrimă de la

I. D.

• In turneul de
Poznan, proba de sabie pe echipe a 
fost ciștigată de selecționata orașului 
Cluj. Scrimerii români, au ocupat 
locurile trei la spadă și floretă. La 
floretă femei a ciștigat echipa orașu
lui Poznan, urmată de formația ora
șului Cluj.

• In campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. s-au disputat noi întîlniri. 
Iată rezultatele : Șahtior Donețk— 
Pahtakor Tașkent 3—0 ; Zaria Voro- 
șilovgrad—Torpedo Moscova 4—1 ; 
Dinamo Kiev—Dinamo Tbilisi 2—0 ; 
SKA Rostov pe Don—Torpedo Ku
taisi 0—0.
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Activitate diplomatică pentru Conferința la nivel înalt
eliberarea pasagerilor 
avioanelor deturnate

O vie activitate diplomatică are loc 
In prezent în diverse capitale occi
dentale pentru a se obține eliberarea 
celor aproximativ 300 de pasageri și 
membri ai echipajelor reținuți, în 
prezent, în Iordania. Ministrul aface
rilor externe al Elveției, Pierre Gra
ber, a declarat luni seara că .^situa
ția s-a schimbat" ca urmare a hotă
rî rii F.P.E.P. de a cere eliberarea 
tuturor deținuților palestineni ares
tați și judecați în Europa occidentală, 
precum și a unui număr de na1<wt.l- 
neni deținuți în Israel, în schimbul 
punerii în libertate a pasagerilor. în 
fața acestor noi cereri ale F.P.E.P., 
reprezentanții diplomatici la Berna 
ai S.U.A., Marii Britanii și R. F. a 
Germaniei s-au întrunit cu oficialități 
elvețiene și au căzut de acord asu
pra unei „acțiuni concertate" în ve
derea obținerii eliberării pasagerilor. 
Un „mandat colectiv" în acest sens 
urmează să fie dat Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii, care a 
declarat că acceptă să joace rolul de 
intermediar intre palestineni și ță
rile interesate, precizînd însă că Cru
cea Roșie Internațională nu va discu- 
1a decît eliberarea tuturor pasagerilor 
reținuți, indiferent de naționalitatea 
lor.

La Washington, secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, a exami
nat problema deturnării avioanelor 
cu ambasadorii Marii Britanii, Elve
ției, R. F. a Germaniei și Israelului.

★
La Cairo s-a anunțat că' autoritățile 

egiptene au permis luni după-amia- 
ză pasagerilor și membrilor echipa
jului avionului „Boeing-747“, aparți
ni nd companiei ..Pan American" să 
părăsească capitala egipteană la bor
dul unui avion special. Cea mai mare 
parte a pasagerilor au rămas fără 
bagaje în urma aruncării în aer a 
avionului, îndată după aterizarea sa 
la Cairo.

Din Amman agențiile de presă a-

nunță că 120 de femei și copii, aflați 
Ia bordul avioanelor companiilor 
„Swissair" și „TWA", forțate de co
mandouri ale F.P.E.P. să aterizeze în 
nordul Iordaniei, au fost transportați 
lă Amman și instalați în două hote
luri. Comandourile F.P.E.P. au reți
nut în cele două avioane, pe ceilalți 
180 de pasageri și membri ai echipaje
lor, intre care copii și femei de națio
nalitate evreiască. (Agerpres)

0 DECLARAȚIE 
A LUI U THANT

NEW YORK 8 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a condamnat ieri atentatele Ia securi
tatea aviației civile internaționale, 
calificindu-le drept „inumane". Se
cretarul general a făcut un apel in 
vederea adoptării de măsuri, promp
te și eficiente împotriva pirateriei 
aeriene.

★
egiptean „Al Ahram'Cotidianul 

abordează, în editorialul său de marți, 
problema deturnării de către membri 
ai unor organizații palestinene de 
rezistență a avioanelor aparținînd 
unor companii de aviație civilă. După 
ce arată că un factor important în 
sprijinul cauzei rezistenței palestine
ne este ciștigarea simpatiei opiniei 
publice mondiale, ziarul scrie : „Este 
evident că atentatele Ia securitatea 
aviației civile internaționale nu în
curajează pe nimeni să sprijine cau
za palestineană. Din contră, ele pro
voacă un sentiment de reprobare și 
condamnare".

REUNIUNEA CONSILIULUI 
DE SECURITATE A FOST 

AMÎNATĂ SINE DIE

a țărilor neangajate
LUSAKA 8 — Trimisul special A- 

gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
în capitala Zambiei, Lusaka, s-a 
deschis marți cea de-a treia conferin
ță la nivel înalt a țărilor nealiniate, 
la cară participă reprezentanți din 
pește 60 de state din Africa, Asia, 
Europa și America Latină. La confe
rință participă, de asemenea, in ca
litate de observator, un reprezentant 
al Guvernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud.

Mesajul de salut adresat 
ței statelor nealiniate de 
tele Consiliului de Stat al 
cil Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
în mod oficial conferinței de 
ambasadorul român la Lusaka, 
Drîneeanu.

Pe ordinea de zi a conferinței sînt 
înscrise probleme de importanță ma
joră pentru lumea contemporană, 
cum ar fi pacea și securitatea inter
națională, lupta pentru dezarmarea 
generală și totală, decolonizarea, a- 
jutorarea țărilor în curs de dezvol-

oonferin- 
președin- 
Republi- 

tovarășul 
prezentat 

către 
Ion

SESIUNEA COMISIEI
PERMANENTE

SOVIETO-FRANCEZE

Delegația
U. G. S. R.
la Viena

ÎNMÎNAREA ORDINULUI „TU- 
DOR VLADIMIRESCU" PRIMA

RULUI ORAȘULUI DIJON

NEW YORK 8 (Agerpres). — Reu
niunea Consiliului de Securitate, pre
văzută să aibă loc marți pentru a 
relua dezbaterile pe marginea plîn- 
gerii Libanului împotriva atacului 
israelian, de la sfîpșitul săptămînii 
trecute, a fost amînată sine die.

După cum s-a mai anunțat, Con
siliul de Securitate a adoptat sîm- 
bătă o rezoluție prin care cerea 
Israelului să-și retragă imediat for
țele de pe teritoriul libanez.

PARIS 8 (Agerpres). — La 8 sep
tembrie, la Paris s-a deschis sesi
unea Comisiei permanente sovieto- 
franceze. Delegația sovietică este 
condusă de Vladimir Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de stat pentru știință și tehnică, iar 
cea franceză, de Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei și 
finanțelor. Vladimir Kirillin a fost 
primit de președintele Franței, Geor
ges Pompidou. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme referitoare la 
lărgirea colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre Franța și U- 
niunea Sovietică. Totodată, șeful de
legației sovietice a avut o întreve
dere cu Maurice Schumann, minis
trul de externe francez.

ÎNTREVEDERE
G. JARRING-J. TEKOAH

SPANIA

In cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Ducilor 
Bourgognei, dr. Jean Veillet, pri
marul orașului Dijon, i s-a în
mânat de către ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Constantin Fli- 
tan, Ordinul „Tudor Vladimires- 
cu“, care i-a fost conferit 
de către Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 
pentru contribuția sa la dezvol
tarea relațiilor de prietenie din
tre Franța și România, pentru 
aportul său in întărirea legătu
rilor dintre orașele înfrățite 
Cluj și Dijon.

Cu acest prilej, dr.. Veillet, 
care a condus recent o delega
ție a orașului Dijon într-o vi
zită de prietenie făcută la Cluj, 
a ținut să mulțumească în mod 
deosebit României pentru înalta 
distincție primită.

într-o declarație făcută co
respondentului „Scinteii" la Pa
ris, dr. Veillet a ținut să sub
linieze : „Atit eu cit și yicepri- 
marii care m-au însoțit în vizita 
noastră la Cluj dm fost pro
fund emoționați de primirea căl
duroasă de care ne-am bucurat 
în România. Pentru mine, țara 
dumneavoastră a fost o emoțio
nantă descoperire. Dijonul fran
cez, capitala Bourgognei, și Clu
jul românesc, capitala Transil
vaniei, sînt orașe înfrățite de 
mulți ani. Am constatat că, in 
ciuda distanțelor, prin fiziono-' 
mia lor materială și spirituală, 
orașele noastre se aseamănă 
foarte mult. Amândurora le sînt 
caracteristice avîntul economic, 
efortul industrializării și al mo
dernizării. înaltele exigențe ale 
vieții universitare care au dat ce
tăților noastre, de-a lungul de
ceniilor. un mare prestigiu și 
un renume internațional. Punc
tele noastre comune ne apropie 
și mai mult și ne facilitează po
sibilitățile de cunoaștere și de 
prețuire reciprocă. Am văzut 
străvechea cetate românească 
a Clujului înflorind în pitores
cul său cadru cu urme medie
vale care îi atestă strălucirea 
de-a lungul timpurilor. Clujul 
de azi e un oraș în plină dezvol
tare urbanistică, un oraș carac
terizat de farmec, de o ospita
litate greu de egalat, un oraș al 
cărui echilibru interior denotă 
armonia și calmul cu care cetă
țenii lui muncesc și trăiesc. Sint 
mândru că pot continua opera 
excelentului meu predecesor, ca
nonicul Kirr, care a contribuit 
din toate puterile la înfrățirea 
orașelor noastre, 1a apropierea re
ciprocă dintre Franța și Româ
nia. Înalta distincție acordată 
de Consiliul de Stat al Româ
niei mă onorează in mod deo
sebit și atit eu, cit și colegii mei 
din conducerea Dijonului vedem

NEW YORK 8 (Agerpres). — Re
prezentantul Israelului la O.N.U., 
Joseph Tekoah, revenit la New York 
după consultările avute la Tel Aviv 
cu membrii guvernului său, a făcut 
marți o vizită lui Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul A- 
propiat. întrevederea este prima care 
are loc între cei doi de la 25 august, 
data începerii convorbirilor lui Jar
ring cu reprezentanții la O.N.U. ai 
R.A.U., Israelului și Iordaniei. Cu a- 
cest prilej, Tekoah a comunicat ofi
cial lui Jarring hotărîrea Israelului 
de a nu participa la convorbiri atît 
timp cit statu-quo-ul militar inclus 
in acordul de încetare a focului nu 
va fi respectat și situația nu va ti 
restaurată.

Mii de muncitori
in greva

8 (Agerpres). — în ulti- 
climatul social spaniol a 
ce în ce mai încordat. Mii

acordată

in aceasta un gest de prietenie 
și de mare prețuire care ne o- 
bligă să facem și mai mult pen
tru a contribui la stima, tradi
țională și la apropierea dintot- 
deauna dintre țările noastre".

loan GRIGORESCU
Paris, 8.

ACORD ÎNTRE GUVERNUL 
IORDANIAN Șl FORȚELE PA

LESTINENE
AMMAN 8 lAgerpres). — Postul 

de radio Amman anunță _că intre 
guvernul 
central al rezistenței palestinene 
intervenit un acord privind încetarea 
imediată a focului.

După cum s-a anunțat, inciden
tele dintre forțele de comando pa
lestinene și armata iordaniană au 
reizbucnit luni, după o perioadă de 
două zile de calm relativ.

iordanian și Comitetul
a

MADRID 
mele zile 
devenit din 
de muncitori din diverse sectoare de 
activitate au declanșat largi acțiuni 
revendicative. Principala mișcare gre
vistă este cea a muncitorilor con
structori din Madrid. începînd de luni, 
la chemarea comisiilor muncitorești 
(sindicate nerecunoscute de guvern) 
aproximativ 15 000 de muncitori con
structori au intrat în grevă, cerînd ma
jorarea salariilor și respectarea con
cediului legal de odihnă. Majoritatea 
șantierelor de construcții, ca și se
diile sindicatelor oficiale, sînt păzite 
de poliție. Pentru a împiedica de
clanșarea grevei, forțele polițienești 
au arestat in ultimele zile numeroși 
muncitori.

Situația continuă să rămînă încor
dată și în bazinul carbonifer al Astu- 
riei. Pentru a „sancționa" pe cei 2 000 
de mineri intrați in grevă la începu
tul săptămînii trecute, întreprinderea 
„Hunosa" a hotărit închiderea a 27 de 
mine, lăsînd fără lucru aproximativ 
4 000 de salajiați. La rîndul lor, sa- 
lariații metroului din Madrid continuă 
acțiunile revendicative.

tare, promovarea unei cooperări eco
nomice efective între statele neali
niate.

Ședința de deschidere a conferin
ței la nivel înalt a fost prezidată 
de președintele R.S.F. Iugoslavia, 
losip Broz Tito, care a aoresat un 
salut tuturor participanților. Apoi a 
luat cuvîntul șeful statului gazdă, 
Kenneth Kaunda, care a fost ales 
președinte al actualei întîlniri de la 
Lusaka.

Referindu-se la principiile care 
trebuie să stea la baza relațiilor in
ternaționale, președintele Zambiei a 
subliniat că neamestecul în afacerile 
interne ale altcg state, coexistența 
pașnică, promovarea unei politici de 
independență, eliminarea cauzelor 
tensiunii în lume și renunțarea la 
forță in reglementarea 
dintre state constituie 
fundamentale.

Kenneth Kaunda a 
colonialismul portughez, 
apartheid practicată de 
minoritare din Republica 
cană și din Rhodesia, precum și spri
jinul acordat acestora de unele țări 
oocidentale. Totodată, președintele 
zambian a declarat că retragerea 
tuturor forțelor americane din Indo
china este o condiție esențială pen
tru restabilirea păcii în această 
zonă, iar în ceea ce privește situația 
din Orientul Apropiat și-a afirmat 
sprijinul deplin pentru transpune
rea in practică a rezoluției adoptate 
de Consiliul de Securitate în noiem
brie 1967 in vederea soluționării con
flictului din regiunea respectivă.

Kenneth Kaunda s-a pronunțat 
pentru restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare Chineze 
la Organizația Națiunilor Unite.

în cuvîntul său, împăratul Etiopiei, 
Haiie Selassie, a adresat un apel ță
rilor nealiniate de a-și intensifica 
sprijinul acordat mișcărilor de elibe
rare a popoarelor ce se află încă sub 
dominație colonială sau rasistă și și-a 
exprimat îngrijorarea in legătură cu 
situația din Indochina, evidențiind 
faptul că popoarele din această zonă 
trebuie să fie lăsate să-și hotărască 
singure soarta, 
afară.

In 
R.S.F. 
arătat 
liniere, adoptate la conferința de la 
Belgrad și reafirmate la reuniunea 
de la Cairo, acționează tot mai pu
ternic în viața internațională îm
potriva dominației și folosirii forței, 
împotriva amestecului în treburile 
interne ale popoarelor.

„Noile relații internaționale, a de
clarat președintele Tito. presupun o 
pace trainică și universală, un sistem 
eficace de securitate, dezarmarea ge
nerală și totală, înlăturarea prăpas- 
tiei dintre țările dezvoltate și cele 
slab dezvoltate și, în primul rînd, 
coexistența între popoare și țări, in
diferent de mărimea și sistemul lor 
politic". „O.N.U. rămîne un instru
ment de neînlocuit și indispensabil 
al cooperării internaționale, una din
tre condițiile esențiale pentru efica
citatea sa fiind adaptarea activită
ții organizației la cerințele și condi
țiile actuale și realizarea unei uni
versalități depline. Mai presus de 
orice, am în vedere restabilirea drep
turilor legitime ale R. ’ P. Chineze și 
admiterea altor țări care nu sînt încă 
membre ale acestei organizații" 
declarat președintele R.S.F. Iugosla
via.

disputelor 
probleme

condamnat 
politica de 
regimurile 
Sud-Afri-

fără amestec din

său, președintelecuvîntul
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
că principiile politicii de nea-

— a

VIENA 8 — Corespondentul Ager
pres, Petre Stăneescu, transmite : De
legația Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de Flo
rian Dănălache, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., care se 
află la Viena la invitația Uniunii Sin
dicatelor din Austria (O.G.B.), a vi
zitat in cursul zilei de marți, obiec
tive economice și sociale din capita
la austriacă.

Seara, ambasadorul României la 
Viena, Dumitru Aninoiu, a oferit un 
cocteil. Au participat membrii dele
gației sindicale române, Anton Be
nya, președintele Uniunii Sindicate
lor din Austria, Rudolf Hauser, vice
cancelar și ministru pentru proble
mele sociale al Austriei, membri ai 
Prezidiului. și ai Comitetului de con
ducere al Uniunii Sindicatelor din 
Austria. Cocteilul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

„Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu este așteptată 

cu mare bucurie și interes"
PREȘEDINTELE AUSTRIEI, FRANZ JONAS, A PRIMIT 

0 DELEGAȚIE DE ZIARIȘTI ROMÂNI
VIENA 8 — Trimisul special Ager

pres, Adrian Ionescu, transmite : O 
delegație de ziariști români, reprezen
tanți ai principalelor noastre organe 
de presă, care se află în vizită în 
Austria, a fost primită marți dimi
neața de președintele Franz Jonas. 
Cu acest prilej, a avut loc o convorbi
re cordială. Referindu-se la apropiata 
vizită in Austria a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Franz Jonas 
a subliniat că aceasță vizită „este aș
teptată cu mare bucurie și interes. 
Ea este apreciată ca un eveniment 
atît de oficialitățile Austriei cit și 
de poporul austriac".

Evocînd vizita pe care a făcut-o a- 
nul trecut în România și întrevederi
le pe care le-a avut cu conducătorul

statului român, Franz Jonas a spue i 
„Acest contact nemijlocit mi-a per
mis să cunosc pe domnul Nicolae 
Ceaușescu ca omul de stat care tra
tează cu ințelepciune politică și per
sonalitate. Aoeastă latură umană a 
intîlnirii noastre a înlesnit convor
birile, a permis ca ele să constituie 
un succes".

Președintele Austriei a subliniat că 
vizita pe care președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, o va faoe în Austria re
prezintă o demonstrație de prietenie 
reciprocă, o expresie a unei dorințe 
de colaborare. în acest sens — a spus 
Franz Jonas — cred că evoluția rela
țiilor dintre țările noastre are pers
pective de succes, un mare viitor.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

agențiile de presă transmit:
Todor Jivkov, președintele 

Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, va vizita în intervalul 27—30 
septembrie Danemarca, la invitația 
primului ministru al aoestei țări, 
Hilmar Baunsgaard, relatează agen
ția B.T.A.

Lucrările celei de-a 102-a 
reuniuni anuale a Congre
sului Sindicatelor britanice 
— (T.U.C.) ,au continuat marți la 
Brighton. După cum s-a mai anunțat, 
guvernul oonservator și-a anunțat in
tenția de a institui o lege menită să 
interzică orice grevă spontană (de
clanșată fără înștiințarea prealabilă 
a autorităților). Participanțli la dez
bateri au adoptat o moțiune, prezen
tată de Hugh Scanton, președintele 
Sindicatelor muncitorilor metalurgiști, 
care exprimă opoziția totală a con
gresului față de această intenție.

Alegerea directă a șefu
lui statului în dezbaterea 
Senatului S.U.A.Senatul ameri’ 
can și-a întrerupt marți scurta va
canță pentru a lua în dezbatere a- 
menadmentul la Constituție prin care 
se propune introducerea sistemului 
alegerii directe a șefului statului. în 
baza legislației in vigoare, președin
tele S.U.A. este ales prin intermediul 
colegiului electoral, membrii acestuia 
fiind desemnați de alegători.

Delegația parlamentară 
franceză condusă de Achille Pe- 
retti, președintele Adunării Naționa
le Franceze, a fost primită marți de 
Marian Spychalski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone. în a- 
ceeași zi, în Seimul polonez au înce
put discuțiile dintre parlamentarii 
celor două țări.

Ministrul britanic pentru 
problemele europene, Geo£-

frey Rippon, care a făcut o vizită la 
Bonn, a declarat, după întrevederi
le avute cu ministrul vest-german 
al afacerilor externe, Walter Scheel, 
că guvernul Marii Britanii a stabilit 
luna iulie a anului viitor drept ter
men limită pentru încheierea trata
tivelor în vederea aderării la Piața 
comună.

Delegația Sovietului Su
prem al O.S.S., condusă de 
Iadgar Nasredinova, președintele So
vietului Naționalităților, care se află 
într-o vizită oficială în Japonia, a 
avut marți o întrevedere cu primul 
ministru al Japoniei, Eisaku Saito. în 
cursul convorbirii oe a avut loc cu a- 
cest prilej, precizează agenția TASS, 
au fost examinate probleme de inte
res reciproc.

J. Luns la Dublin. Ministrul 
afacerilor externe al Olandei, Joseph 
Luns, a sosit la Dublin într-o vizită 
oficială de patru zile. El urmează să 
aibă convorbiri cu omologul său ir
landez, Patrick Hillery, asupra unor 
probleme privind eventualitatea a- 
derării Republicii Irlanda la Piața 
comună, precum si in chestiuni bi
laterale. Cu prilejul sosirii lui Jo
seph Luns la Dublin, grupuri de ir
landezi au manifestat împotriva a- 
derării țării lor la C.E.E., deoarece 
aceasta ar contraveni poziției tradi
ționale de neutralitate a Republicii 
Irlanda.

Cutremure in Iugoslavia. 
După cum informează agenția 
Taniug în seara zilei de 7 septem
brie, în mai multe localități din Iu
goslavia, între care Split, Saraievo, 
Șibenik, Makar, Karlovaț și altele 
s-au produs, la intervale de timp di
ferite. cutremure de intensități va
riate, cele mai puternice fiind de 
gradul 6 (scara Richter). Orașul 
Knin, unde cutremurul a avut in
tensitatea cea mai mare, a rămas 
tară lumină electrică, circa 15 clă
diri din oraș și din satele apropiate 
au fost dărîmate, alte numeroase 
fiind avariate.

Sesiunea de toamnă a 
parlamentului finlandez S d 
deschis la 8 septembrie la Helsinki. 
Pe agenda sesiunii figurează exami
narea și aprobarea proiectului de 
buget pe anul 1971.

Gerhard Schroder, preșe
dintele comisiei parlamen
tare pentru problemele ex
terne a R.F. a Germaniei,a 
părăsit Bonn-ul, plecînd în S.U.A. în
tr-o vizită oficială de o săptămină. 
Schroder va fi primit de președintele 
Richard Nixon și va avea întrevederi 
cu secretarul de stat, William Rogers, 
și cu ministrul apărării, Melvin Laird, 
asupra unor aspecte ale relațiilor a- 
mericano—vest-germane. Tot marți a 
plecat spre Washington Josef Ertl, 
ministrul agriculturii al R.F. a Ger
maniei. Ertl va avea convorbiri cu 
omologul său american, Clifford Har
din, în legătură cu schimburile agri
cole dintre Piața comună și S.U.A.

„Cosmos-361" In Uniunea 
Sovietică a fost lansat marți sateli
tul artificial al Pămîntului „Cosmos- 
361". La bordul satelitului ^-u fost 
instalate aparate pentru com.,«iSrea 
explorării spațiului cosmic.

12 noi cazuri de holeră 
au fost semnalate în Israel 
în ultimele 24 de ore, numărul ce
lor bolnavi ridicîndu-se, în felul a- 
cesta, la 66. în Ierusalim, Haifa și 
alte cîteva localități au fost luate 
măsuri severe pentru prevenirea răs- 
pîndirii epidemiei. Organizația Mon
dială a Sănătății a organizat Ia u- 
niversitatea din Ibadan un ciclu de 
conferințe care are ca temă holera. 
Vor participa specialiști din Ghana, 
Sierra Leone, Gambia, Kenya, Ugan
da și Nigeria.

Pavilionul românesc de la Tîrgul internațional din Viena

RAPORTUL ANUAL
AL FONDULUI MONETAR

INTERNAȚIONAL
WASHINGTON 8 (Agerpres). — în 

raportul anual al Fondului Monetar 
Internațional se subliniază că stabi
litatea sistemului monetar al lumii 
capitaliste este amenințată de in
flația disi S.U.A. Problema inflației 
americane, subliniază raportul, tre
buie să fie pusă pe primul Ioc pe 
lista priorităților economice ale țări
lor membre ale F.M.l.

Raportul amintit arată că, în pri
ma jumătate a anului 1970 prețurile 
au înregistrat în S.U.A. o rată a- 
nuală de creștere de aproximativ 5,5

ta sută, cea mai ridicată de la in
flația din timpul războiului din Co
reea. De asemenea, raportul mențio
nează faptul că multe țări au adop
tat o serie de măsuri pentru a limi
ta efectele inflației asupra economi
ilor lor.

Raportul F.M.L a fost prezentat de 
directorul acestui organism financiar, 
Pierre-Paul Schweitzer, la Washing
ton. El urmează să fie discutat în 
cadrul reuniunii 
se va deschide la 21 septembrie Ia 
Copenhaga.

anuale a F.M.L, ce

După încetarea din viață a fostului 
dictator Salazar practic dispărut 
din activitatea politică cu doi ani mai 
înainte, in urma unei comoții cere
brale, dar continuînd să trăiască cu 
iluzia că se află încă la cîrmele țării 
— cabinetul condus de Marcello Cae- 
tano și-a dezvăluit mai pronunțat ro
lul de continuator al vechii politici.

Este binecunoscut că la instalarea 
sa, noul premier Gaetano a făcuțztie- 
numărate promisiuni privind o mo
dernizare și o „liberalizare" a vieții 
interne. Este drept că au fost luate 
o serie de măsuri care tindeau să dea 
aparența unor schimbări, cum ar ti 
organizarea alegerilor parlamentare 
din octombrie anul trecut. Cu acest 
prilej, deși, teoretic, opoziției i s-a 
permis să prezinte candidați, practic 
nu a avut nici o posibilitate să ac
ționeze. Tot pentru a da acestor „ă- 
legeri" o înfățișare nouă, a acordat 
drept de vot femeilor, dar, concomi
tent, s-au limitat și mai mult drep
turile de vot ale populației masculi
ne. Drept urmare, in fața urnelor nu 
s-a prezentat decît 20 la sută din 
populația țării. Alte măsuri adoptate 
au avut același caracter înșelător. 
Cabinetul Caetano „a desființat" 
instituția de tristă faimă — poliția po
litică (P.I.D.E.), dar in schimb a fost 
constituită Direcția generală a sigu
ranței, care a preluat nu numai pre
rogativele vechii instituții, ci și per
sonalul acesteia. Schimbări de supra
față, cum caracterizează ziarul vest- 
geiman „Stuttgarter Zeitung", activi
tatea guvernului de la Lisabona. La 
începutul mandatului său — scria a- 
cest ziar — premierul Caetano a pro
mis reforme economice, fiscale, o po
litică monetară mai puțin rigidă și. 
în primul find, inițierea unui «dialog 
cu națiunea», restabilirea libertăților 
in vederea unei «concilieri naționa
le». Dar toate acestea, fie că au ră
mas in stare de promisiuni, fie că au 
suferit amendamente care le-au golit 
complet de conținut. Mai mult decit 
atît, in ultima vreme, in rindurile 
observatorilor politici se vorbește tot 
mai mult de o recrudescență a mă
surilor represive. Sînt amintite cazu
rile avocatului Mario Soares, unul 
dintre principalii lideri ai opoziției 
portugheze, expulzat recent de auto
rități datorită poziției deschise luate 
de acesta împotriva războiului colo
nial din Africa, și cel al avocatului 
Francisco Salgado Zenha, arestat din 
aceleași motive. Este semnificativ că 
aceleași autorități care acum aproape 
doi ani i-au permis lui Mario Soares 
întoarcerea din exil, în intenția de a

face o demonstrație de înnoire, de 
astă dată il expulzează.

Protestele opiniei publice împotri
va politicii coloniale a Lisabonei a- 
trag cele mai crîncene fulgere din 
partea autorităților. Este știut că pre
mierul Caetano a declarat în repetate 
rînduri că Portugalia nu poate aban
dona „teritoriile de peste mări", con
tinuînd astfel să susțină părerile fos
tului dictator Salazar, potrivit că
rora Portugalia râmine un imperiu 
mondial și „are ca misiune să ducă 
Africa șpre maturitate". In numele 
„misiunii sale civilizatoare", în Afri
ca, autoritățile lusitane continuă să 
ducă războiul colonial nedrept in te
ritoriile de peste mări — Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Insulele Ca
pului Verde — călcînd in picioare as

in condițiile continuării războiu
lui colonial, situația economică din 
țară continuă să se deterioreze. Ve
nitul anual pe cap de locuitor este 
unul dintre cele mai scăzute din 
Europa, iar disproporțiile sociale 
dintre cele mai mari. „Un clan de 
treizeci de familii domină viața poli
tică și economică a Portugaliei — 
scria cunoscutul economist Pereira 
de Moura într-un număr al revistei 
Vida Mundial (suspendată pentru a 
doua oară in decursul acestui an). 
Cabinetul Caetano, la fel ca acela 
al lui Salazar, seamănă foarte bine 
cu o listă de directori ai întreprin
derilor celor 30 de familii. Acest 
fenomen este o trăsătură fundamen
tală a actualului sistem de guver
nare portughez" — încheie de Moura.

Asa arată salazarismul
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pirațiile de libertate ale popoarelor a- 
fricane din aceste teritorii și dorința 
poporului portughez de a pune capăt 
acestei aventuri împovărătoare. 
„Prezența militară în Africa absoar
be 50 la sută din bugetul Portugaliei, 
adică 7,5 la sută din produsul națio
nal brut" — serie Le Monde. Bazele 
militare străine de Ia Beja și din 
Insulele Azore continuă să funcțio
neze. Cu toate acestea, decolonizarea 
s-ar fi produs demult, prin victoria 
popoarelor africane, care luptă eu 
arma în mină pentru dreptul de a fi 
stăpîne pe soarta lor, dacă Portuga
lia nu s-ar fi bucurat de sprijinul 
blocului militar N.A.T.O. Din 1967, 
la Lisabona ființează comandamen
tul N.A.T.O pentru regiunea iberică. 
Și tot ca membră a Pactului Nord- 
Atlantic, Portugalia primește din 
partea acestei organizații arme și 
mijloace pentru continuarea războ
iului colonial.

în același timp, salariile muncitori
lor portughezi sînt de 4—5 ori mai 
mici decît cele din orice țară vest- 
europeană ; muncitorii nu beneficia
ză, practic, de securitate socială, de 
ajutoare, iar interesele lor sînt mai 
degrabă afectate decît apărate de 
sindicatele oficiale. Guvernul pare 
insă a-și tace un merit din 
toate acestea, dacă judecăm dună 
propaganda făcută în scopul atrage
rii de investiții străine în Portugalia 
sub cuvînt că mina de lucru este ex
trem ds ieftină nu numai în indus
trie, ci în toate sectoarele economiei. 
De fapt, prin noile investiții din stră
inătate. cabinetul Caetano nu face 
decît să continue politica predeceso
rului său de înstrăinare a economiei 
naționale. Potrivit unor date semi-o- 
ficiale, șomajul total sau parțial cu
prinde aproximativ 20 la sută din 
populația activă a țării. Se adaugă la 
aceasta o serie de alte recorduri tris

te : în țară sînt peste 5 milioane de 
analfabeți ; subnutriția și mortalita
tea infantilă ating cifre de necrezut.

Nu este de mirare că, in aceste 
condiții, sectoare din ce în ce mai 
largi ale populației — muncitori, ță
rani, intelectuali, unele părți ale pă
turilor mijlocii, elemente progresiste 
catolice — iși intensifică opoziția 
față de regim. Formele de luptă sint 
dintre cele mai variate — de la de
monstrații de stradă, întreruperi de 
lucru, greve perlate la greve de am
ploare și afirmarea voinței muncito
rești in alegerile sindicale. După gre
vele din luna mai de la Barreiro și 
după mișcările studențești din 
Coimbra și Lisabona, mișcările gre
viste au cuprins aproape toate sec
toarele economiei : metalurgie, in
dustrie chimică, transporturi, șantiere 
navale, personal sanitar. Recent, în 
alegerile sindicale muncitorii au ob
ținut victoria împotriva candidaților 
oficiali, în sindicatul metalurgiștilor 
din Porto și în cel al lucrătorilor din 
comerț. Principalele revendicări eco
nomice ale muncitorilor se împletesc 
cu cele politice : majorarea salari
ilor, sindicate libere, libertăți demo
cratice, garanții constituționale.

Neluînd in considerație aceste re
vendicări, guvernul a răspuns prin- 
tr-un val de arestări, care insă nu au 
fost de natură să intimideze masele 
populare. Un rol hotărâtor in desfășu
rarea și organizarea luptei forțelor 
progresiste ii are Partidul Comunist 
din Portugalia, care activează in ile
galitate. Recent, Partidul Comunist 
din Portugalia a dat publicității un 
manifest în care cheamă clasa mun
citoare. toate forțele democratice si 
întreg poporul să-și intensifice’ lupta 
pentru obținerea libertății de întru
nire, de expresie, recunoașterea le
gală a opoziției democratice, elibe
rarea deținuților politici, suspendarea 
pedepselor celor exilați și desființa
rea poliției politice. Totodată, în ma
nifest se cere încetarea războiului 
colonial din Africa și începerea unor 
negocieri cu reprezentanți ai popoa
relor din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde. 
Acestea sînt deziderate comune ale 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste din Portugalia, deziderate ca
pabile să reprezinte punctele unui 
program de acțiune comună a tuturor 
forțelor ostile actualului regim.

Pe zi ce trece, în Portugalia devine 
tot mai greu cuvîntul forțelor demo
cratice și progresiste.

Dan MUNTEANU
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