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Culesul porumbului

se apropie

ÎNTREAGA RECOLTA!
Tn aceste zile, in județele mal nordice șl cele situate tn zona de deal 

<c dă bălnlia pentru recoltarea ultimelor suprafețe cultivate cu griu, sc- 
1 ară și orz de primăvară. Acum, oamenii muncii din agricultură încep 
pregătirile necesare in vederea campaniei agricole dc toamnă, in cadrul 
rarei* un loc important il ocupă recoltarea porumbului. 1 lorii-soarelni, 
cartofilor, sfeclei de zahăr șl altor culturi tirzii. Anul acesta, datorită 
executării la timp a lucrărilor agricole și a ploilor abundente, culturile 
prăsitoare s-au dezvoltat foarte bine și se scontează obținerea unor re- 
c”He bune. Recolta va trebui să fie strinsă la vreme și depozitată cu 
Jrriîă pentru a nu se pierde nici un bob. In acest scop, trebuie pre
gătite din vreme spatiile de depozitare — silozuri, magazii, pătule etc.— 
și asigurate mijloacele de transport. In majoritatea județelor s-a asi
gurat spațiul necesar depozitării porumbului. în unele județe însă, 
printre care Ialomița. Constanța, Tulcea, Riăila, Ilfov, există un deficit 
de magazii și pătule pentru porumb. Mai trebuie avut in vedere 
ca unele întreprinderi agricole de stat șl cooperative agricole ar putea 
depăși producțiile planificate și livra suplimentar unele cantități 
de produse, că pentru fabricile de nutrețuri combinate bazele de 
recepție vor prelua, in toamnă, mari cantități de Dorurtib. Or. pentru 
toate acestea sint necesare spații suplimentare dc denozitare. Dc ase
menea, fiecare cooperativă agricolă trebuie să-și asigure spațiul ne
cesar depozitării porumbului rezervat ca turaje pentru animale și a 
acilriia dosi ir ,t retribuirii muncii cooperatorilor. Cc se fa.ee pentru asi
gurarea magaziilor si a pătulelor necesare produselor care vor fi re
coltate la toamnă ? Pentru a da răspuns Ia această întrebare, am orga- 
ni.-.’t un raid-anehetă in județele Tulcea. Ialomița și Sălaj.

în județul TULCEA sint cultivate 
42 000 hectare cu porumb, la care se 
adaugă 11 000 hectare culturi succe
sive pentru boabe. Se așteaptă o pro
ducție bună. Dacă avem in vedere că 
un bun gospodar trebuie să se îngri
jească din vreme de pregătirea strân
gerii și depozitării recoltei de po
rumb, atunci întrebarea este inevita
bilă : unde și cum va fi depozitată 
ea. După calculele făcute la între
prinderea de valorificare a cereale
lor Tulcea, rezultă un deficit de ca
pacitate de aproape 30 000 de tone. 
Cum va fl acoperit ?

— Greutăți privind deficitul spa
țiului de depozitare am avut și in 
anii trecuți și avem și acum. îndeo
sebi la bazele de recepție de la Daia, 
Mâcin, Isaccea și Babadag — ne de
clara ing. Maria Cirjan, director ad
junct al întreprinderii de valorifi
care a cerealelor din Tulcea. Pentru 
soluționarea acestor neajunsuri am 
propus ca la bazele de la Mihail Ko- 
gălniceanu. Piatra-Frecăței, Mah- 
mudia, Baia, Pecineaga și Casimcea 
să amenajăm platforme asfaltate. La 
Baia. Casimcea și Piatra-Frecăței 
aceste platforme se află deja in lu
cru. Ne-am propus, de asemenea, ca 
circa 30 000 tone porumb să le pre
luăm sub formă de boabe, ceea ce 
’•a reduce din spațiul deficitar. In 
sf-rșit, am apelat din nou ia centrala 
noastră, în vederea primirii de noi 
dispoziții pentru mărirea cantităților 
destinate livrărilor. In afara acestor 
măsuri, Ia toate bazele se fac pregă- 
rrile necesare in vederea primirii 
porumbului. Așa. de exemplu, la cele 
de la Piatra-Frecăței și Măcin batem 
cantitățile de porumb pe care le mai 
avem (circa 12 000 tone), pentru a 
putea trece la repararea pătulelor.

Cum s-ar spune, se vor găsi so
luții pentru inmagazinarea intre- 
Eii cantități de porumb. Numai că 
aceste măsuri trebuie finalizate cit 
mai repede. Spunem aceasta deoare
ce la unele platforme de depozitare 
nici n-a Început lucrul. în ce pri
vește primirea porumbului sub for
mă de boabe, numai 7 baze de recepție 
din județ au asemenea condiții. Ele 
trebuie asigurate peste toL în ju
dețul Tulcea, chiar și actualul spa
țiu' deficitar de inmagazmare este 
diminuat. Iată un singur exemplu. 
La baza de recepție din Mahmud ia 
există pătule din beton, cu o capaci
tate de circa 500 tone, care stau nefo
losite de aproape f ani. După cum 
am fost informați, pătulele au fost 
construite prin 1957 și au fostfolo
site doar vreo cinci ani. Din 1952 nu 
mai sint utilizate. Se motivează că 
nu au lumină electrică, că sint la o 
distanță de aproape 1 300 m de baza, 

că nu U se poate asigura paza.

Fiind din prefabricate s-a propus 
demontarea și ducerea lor la bază. 
Cheltuielile impuse de această lu
crare ar fi oricum mai eficiente de- 
< ,i ncfolosirea lor. dar propunerea a 
rămas fără ecou.

Timpul rămas pină la campania de 
recoltare a porumbului este destul de 
scurt. La majoritatea bazelor de re
cepție din județul Tulcea platfor- 

sint incă gata, 
in ma- 

încâ
mele asfaltate nu 
iar reparațiile la pătule. 
joritatea bazelor de recepție, 
n-au început. Tocmai de aceea, se 
impune luarea in cel mai scurt timp 
a unor măsuri pentru ca întreaga 
cantitate de porumb ce va fi recol
tată să poată fi depozitată în con
diții corespunzătoare. evitindu-se 
pierderile.

In județul IALOMIȚA, datorită 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
și extinderii irigațiilor, porumbul s-a 
dezvoltat frumos și se așteaptă pro
ducții bune. De aceea, pregătirile 
pentru recoltare și depozitare se în-

Tudorel OANCEA 
Lucian CIUBOTARU 
Vasile RUSU 
corespondenții „Scînteii
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe președintele
Uniunii Sindicatelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, marți după- 
amiază, la Mangalia Nord, stațiu
nea Neptun, pe Heinz Oskar Vetter, 
președintele Uniunii Sindicatelor 
din R. F. a Germaniei, șeful de
legației Uniunii Sindicatelor din 
R. F. a Gemaniel, care, la invi
tația Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, face o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte tova-

rășul Virgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

în cadrul convorbirii- care a avut 
loc au fost abordate probleme pri
vind activitatea sindicatelor din 
cele două țări și aspecte ale colabo
rării dintre ele. S-a subliniat rolul 
pe care sindicatele din Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală a Germaniei îl au în dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
state, în promovarea cooperării cu 
organizații sindicale șl progre
siste din lume care militează pen
tru pace și progres social.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

(Citiți în pag. a IV-a reportajul despre Galațiul contemporan)

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Iranu-

lui, Amir Abbas Hoveyda, va face 
o vizită oficială în Republica So
cialistă România, în perioada 
15—21 august 1971.

Oamenii 
județului 
mijloacele 
lucru, au 
coltare a in-

muncii din agricultura 
Vaslui, folosind judicios 

tehnice și timpul bun de 
încheiat campania de re- 
culturilor păioase pe

treaga suprafață cultivată.
In telegrama adresată, cu acest 

prilej, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de către 
Comitetul județean de partid Vaslui, 
se spune : Transpunind in viață mă
surile privind îmbunătățirea organi
zării, planificării și conducerii agri
culturii, organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților și spe
cialiștii din agricultura de stat și 
cooperatistă a județului Vaslui și-au 
intensificat eforturile in vederea ob
ținerii unor producții superioare ce-

lor realizate în anil precedent!. în 
rezultatele obținute noi vedem jus
tețea și eficiența măsurilor stabilite 
de partid, pentru dezvoltarea agri- 

- culturii — măsuri Însușite și apli
cate de toți lucrătorii ogoarelor ju
dețului nostru.

Ne folosim și de această ocazie, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru a încredința conducerea par
tidului, pe dumneavoastră personal, 
că organizația județeană de partid 
Vaslui, toți oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri, sprijină și aplică 
cu consecvență întreaga politică in
ternă și externă marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru și vor 
milita și in viitor neabătut pentru 
aplicarea ei In viață.

In urma publicării articolului „Să stîrpim bacșișul- 
(„Scînteia", 23 iulie a.c.) continuă să sosească la redacție 
numeroase scrisori din toate colturile tării. Autorii lor. ce
tățeni de cele mai diferite profesii, iși exprimă cu fermi
tate hotărîrea de a stîrpi acest nărav degradant, cer aoli- 
carea unor măsuri eficiente atît îmno'riva celor ce pre
tind, cit și împotriva celor ce dau bacșiș.

Istoria din ultimele două veacuri 
patriei noastre consemnează apa

riția și dezvoltarea unei forțe so
ciale1 care, mai ales după 23 Au
gust, își va impune decisiv rolul in 
destinul modern al României, luîn- 
du-și integral răspunderea pentru vi
itorul țârii, definindu-1 ferm și fără 
echivoc : socialist. Din conștiința și 
unitatea de luptă a sute de mii și 
apoi a milioane de muncitori s-a 
născut forța socială principală, 
hotăritoare și conducătoare in so
cietatea și națiunea noastră. Vi
sul, efortul, gindirea și pasiu
nea celor mai romantici cuteză
tori din istorie, comuniștii, au deve
nit ale clasei, au devenit ideologie, 
revoluție și creație, au devenit socia
lism in marș, transformed in reali
tate istorică și cotidiană țara aceas
ta dinăuntru si din jurul Carpaților 
în Republica Socialistă România.

A fost un proces greu, a fost re
voluție, cu confruntările dramatice 
care însoțesc orice revoluție, cu afir
marea și stabilirea altor valori, a 
adevărurilor proprii clasei munci
toare și absolut necesare construirii 
socialismului. Prin însuși rolul cla
sei muncitoare ca forță conducătoare 
a statului, structura socială a Româ
niei a fost radical modificată. Iar En 
noua stratificare socială. creste 
enorm, căpătind alte destinații, pro
fund pozitive, socialiste, rolul țără
nimii si al intelectualității Revoluția 
socială este dublată și consolidată de 
revoluția economică, de organizarea 
unei noi economii, socialiste, gravi- 
tind în jurul unui nou ax : industria
lizarea. condiție sine qua non pen
tru dezvoltarea armonioasă a Intre-

„Am citit cu deosebit in
teres articolul — ne s-rie 
cititorul nostru Ton Mica 
din comuna Găleteni. jude
țul Teleorman. Pentru stîr- 
pirea bacșișului nu tre
buie să precupețim nici 
un efort. Practica aces
tui obicei rușinos trebuie 
dispară cu desăvârșire. Unii 
tiag ciudate concluzii din 
taptul că ei nu lucrează di
rect cu bunurile materiale, 
ci cu omul — prima dintre 
valorile noastre sociale. De 
unde ideea că din ace,;t 
contact direct t'-ebuie să 
scoți un profit ? 1 Dacă 
nu dai bacșiș, frizerul îsi 
bate joc de meserie, te face 
să nu mai semeni cu tine 
însuți : chelnerul iți aduce 
ciorba rece și berea caldă ; 
stomatologul te programea
ză pentru o plombă nu in 
3—4 ședințe, ci — așa cum 
mi s-a întimplat mie — in 
cincisprezece. Să nu mai 
vorbesc de faptul că. deși 
ai primul număr de ordine, 
ești servit printre ultimii 
sub pretext că cei luați pes- 
1e rind.. sint urgențe ! Ur
gențe ? Da, pentru buzuna
rul său. In care se străduie 
să adune cit mai mult. Și 
asta profitind de roadele 
numeroșilor ani de studii 
In care statul l-a ținut gra
tuit prin școli și facultate
— ba. i-a mal dat și bursă
— folosind aparatura sta
tului care costă, uneori, mi
lioane si de care nu s-ar fi 
putut folosi in alte condiții

cele create de soeia- 
nici măcar în urma 
vieți de muncă asi-

ar trebui*citite In ședințe 
organizate in toate locurile 
de muncă unde o asemenea 
practică s-a făcut simțită, 
prelucra'e. cunoscute. Aș
tept cu nerăbdare ecoul 
materialelor publicate în 
rinduril? celor de speciali
tate. in locurile unde bac
șișul și-a făcut drum Și 
mai aștept cu nerăbdare

muncii potrivitoamenii ____  r__  ..
cantității și calității muncii 
acestora, importanței 
sociale - iși începe 
soarea tovarășul Vintilâ Mi- 
ciu din Caracal, str. Olt nr. 
3 Recent, mă aflam intr-o 
stațiune balneo-climaterică. 
Printre noii ven.iți am re
marcat un tinăr rotofei, 
plin de ’dată, care, cu re-

sale 
seri-

SA STIRPIM BACȘIȘUL!

UHII CÎȘTIGĂ UN SALARIU Șl CHELTUIESC CINCI... • 
Șl „SALARII-BACȘIȘ" ? ! ? • OPINIA PUBLICĂ CERE
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MASURI ÎMPOTRIVA ACESTOR PRACTICI DEGRADANTE I

duă. împotriva lor. Împo
triva tuturor celor care se 
pictează la o asemenea 
practică, trebuie să se ia 
neapărat cele mai drastice 
măsuri. Personal, consider 
că materialul publicat, opi
niile exprimate de cetățeni

măsurile pe care înțeleg să 
le ia organele competente" 

..Sint intru totul de acord 
cu opiniile exprimate în 
materia) : nimănui nu-1 este 
îngăduit să încalce legile 
de repartiție socialistă a 
fondului de consum Intre

gularitate, zilnic la 11 fix, 
îșl lua aperitivul la restau- 
tant, servind același meniu: 
țuică, măsline, brînză, sa
lam de Sibiu etc și, la sfir- 
șit, bateria de vin cu sifon 
la rece. Curiozitatea mea a 
fost cu atît mai mare, cu

cit în respectiva stațiune se 
tratau afecțiuni stomacale 
la care, in general, este 
contraindicată îngurgitarea 
unor asemenea cantități de 
alimente. După cîteva zile, 
am reușit să intru în vorbă 
cu tînărul rotofei și sâ-1 
întreb de ce suferă. „Păi să 
vezi tovarășe — mi-a spus 
el — nu cufăr de nimic. Am 
venit aici pentru că șeful 
mi-a făcut cadou un bilet 
prin sindicat". Tinărul. vin- 
zător la un magazin de 
mobilă, după cum am aflat 
mai apoi făcea ..juma-iu- 
ma“ cu șeful unității ciu
bucul obținut de el în ma
gazin. De aici — cadoul fă
cut de sef. Este limpede că 
in magazinul acela cetățea
nul nu era servit cum tre
buie dacă nu umbla cu ze
cile sau sutele de lei in 
stingă și în dreapta : este 
limpede de ce selariațli în 
cauză puteau practica ve
chiul nărav fanariot. De a- 
ceea, eu cred că. In toate 
cazurile, alături de cel care 
pretind sau Iau bacșiș, să 
fie sancționați șl șefii lor 
ierarhici. în sarcina cărora 
cade grila pentru controlul 
bunei serviri a cetățea
nului. Si in toate cazurile, 
să se aplice, pe lingă sanc
țiunile administrative, șl o 
amendă substanțială".

Iată ce ne scrie și citito
rul Iile Carsiu din Poiana 
Mare. Dolj : „Am citit cu 
deosebită satisfacție artico
lul, opiniile exprimate de 
ceilalți cetățeni în legătură 
cu necesitatea stlrpirii bac-

gii economii, pentru modernizarea a- 
g lcullurii, pentru întărirea Indepen
dentei economice, pentru realizarea 
socialismului in înțelesul său cel mai 
profund și mai adevărat : eliberarea 
omului de spaima zilei de milne, 
înnobilarea condiției sale, transfor
marea sa intr-un om activ, drept și 
onest, într-o societate bazată oe 
muncă, pe justiție și echitate socială.

Tocmai pentru că omul. în înțele
sul de om liber, drept, loial și con
știent. producător și posesor al tu
turor bunurilor și valorilor sociale, 
este telul fundamental al socialis
mului. ideologia și practica mar- 
xist-leninistâ impun revoluției afir
marea clară și tenace a unei noi mo
rale, a moralei comuniste, care să 
pregătească, să alăture omul de 
destinul său. La urma urmei, întrea
ga revoluție. în toate aspectele ei: 
sociale, economice, morale urmărește 
același lucru : integrarea omului în 
destinul său, in definiția sa cea mai 
tulburătoare care nu se poate ex
prima decit tot în cele două litere : 
OM. Acest om. omul de toate zi
lele. omul de pretutindeni, nu poate 
fi o negație in omenire, nu poate 
fi un cutreierător rapace și violent 
al unei confuzii dintre junglă și so
cietate, nu mal poate accepta pe 
platformele sale moderne de gindire 
și civilizație ideea că dezvoltarea o- 
menirii e o mecanică oarbă, bazată 
pe violență și catastrofe umane, a- 
cest om. omul socialismului, homo 
faber și homo sapiens la un loc. va 
fi omul viitorului și numai acest om 
va aduce victoria celei mai drepte 
orînduiri sociale.

Adevărul acestui om, adevărul pro
clamat și apărat de acest om, în for
mula sa cea mai simplă și mai nece
sară, este acela al relațiilor sale cu 
societatea, al unei relații armonioase 
dintre individ și societate. Societatea, 
cu toate bunurile șl valorile el. îi a- 
parține in aceeași măsură in care et 
cu toate bunurile și valorile lui. a- 
parține ’ ■
echități 
creației 
negarea
Ideea că există ceva mai presus de 
individ, matca și istoria unei colec
tivități, adică patria, căreia ii apar-

societății. Conștiința aceste! 
este forța cea mai sigură a 
socialismului. De aici începe 
egoismului, de rc! începe

ține și căreia socialismul îi adaugă 
siguranța unui viitor drept, nobil, 
măreț, declanșînd astfel o forță și 
mai mare, și mai activă, și mal înal
tă : patriotismul socialist.

Romantismul nostru, credința pasio
nată în destinul fericit al omului. în 
noblețea patriei ne-au descoperit și 
ne-au făcut să ne însușim aceste ade
văruri. Iată de ce ideologia marxist- 
leninistă și patria socialistă nu pot 
rămîne in stadiul de noțiuni sau de 
realități stricte, ci devin sursă șl iz
vor de apă vie pentru însăși creația 
noastră. Desigur, aici au un rol im
portant și amintirile, si experiența vie 
și sinceră a unor ani, și structura 
fiecăruia dintre noi, dar pentru fie
care scriitor, pentru fiecare artist 
rămîne măcar necesitatea răspunsu
lui la o întrebare capitală : aceste 
mari schimbări, aceste mari dezide
rate, aceste realități socialiste șl pa
triotice. aceste noi prezențe umane, 
acest destin socialist cu care s-a în- 
tilnit și identificat România noastră, 
atît de plin de valori și idealuri, sînt 
sau nu sînt. trebuie sau nu trebuie 
să devină sursă de literatură ? Și. In 
primul rind. această clasă care a 
declanșat atîtea valori, care și-a a- 
sumat integral și activ răspunderea 
pentru viitorul României, și deci 
pentru viitorul concret al fiecăruia 
dintre noi. are sau nu are dreptul de 
a pătrunde prin specificul celor care 
o formează în literatură ?... Nu pu
tem închide ochii, nu putem modifica 
adevărurile.
frunte 
condus revoluția 
liza t-o, 
sînge și sudoare, 

•și abnegație, 
și neobositul 
credința ei, prin 
burătoare a celor care o alcătuiesc, 
că trebuie să facă față istoriei, că se 
află la cirma Istoriei, că viitorul Ro
mâniei, viitorul el socialist, va în
semna muncă, justiție și generozitate, 
adică exact ceea ce a dat șl dă ea 
In continuare patriei.

Clasa muncitoare. In 
partidul comunist, a 

noastră, a rea- 
ea în primul rlnd, prin 

prin sacrificiu 
prin extraordinarul 
ei romantism, prin 

conștiința tul-

cu

Constantin CHIRIȚA

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Industria Capitalei
Din datele puse la dispoziție 

de Direcția de statistică a mu
nicipiului București rezultă că 
pe ansamblul industriei Capita
lei planul producției marfă pe 
7 luni a fost realizat in propor
ție de 103,6 la sută, obținîn- 
du-se peste plan o producție de 
1 miliard de lei, ceea ce a per
mis depășirea angajamentului 
asumat în întrecerea socialistă.

Depășirile planului se concre
tizează in importante canti
tăți de produse : laminate finite 
— 2080 tone, țevi din oțel — 
2044 tone, anvelope auto — 
14 000 bucăți, motoare electrice 
de 0,25 kW și peste — 
kW, transformatoare de 
de 5 kVA și peste — 39 988 
kVA, peste 6 700 mc ru
bricate din beton armat, mij
loace de automatizare în valoa
re de 2,5 milioane Iei, mobilă —

38 716 
forță
pre-

12,7 milioane lei, confecții tex
tile — 32,2 milioane lei etc.

Prlntr-o mai bună organizare 
a producției și a muncii a fost 
posibilă și depășirea nivelului 
planificat al productivității mun
cii cu 2 la sută, reprezen- 
tînd o creștere de 6.6 la sută, 
comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, și o depășire 
a angajamentului asumat in în
trecerea socialistă de 1 la sută.

Prin dobindirea unor aseme
nea succese în întrecerea socia
listă, colectivele întreprinderi
lor bucureștene dovedesc că 
sint hotărîte să nu precupețeas
că nici un efort pentru înde
plinirea exemplară și depășirea 
sarcinilor de plan, să contribu
ie, pe măsura potențialului pro
ductiv de care dispun, la dez
voltarea necontenită a industri
ei românești.
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FAPTUL i Munca politică dă bune rezultate NOUTĂȚI

DIVERS
cind se desfășoară

Recompensa
Timp de doi ani. dt a lucrat 

la catedră tocmai In îndepărtata 
Guinee, profesorul Valenu Ho
gaș. din Craiova, a rămas cre
dincios pregătirii sale de natura
list. Sub îndrumarea de la dis
tanță. dar competentă a prof. 
Aurelian Popc«cu-Gorj de la 
muzeul de Istorie naturală ,.Gri- 
gore Antipa** din Capitală, el n 
reunit să adune o impresionantă 
colecție de lepidoptere (aproape 
10 O'M) de exemplarei pe care la 
întoarcere a dăruit-o muzeului. 
Intrat In studiu, bogatul mate
ria] entomologie avea să rezerve 
plăcute surprize cercetătorilor, 
ei reușind să descopere o serie 
de specii noi pentru științâ. Din
tre acestea, două Fineidae (mi- 
crolepidnptere In rlndul cărora 
s-au identificat mai multe spe
cii necunoscutei au primit nu
mele de „hogasi“. In semn de 
omagiu pentru cel care le-a des
coperit Intiia oară.

A confun
dat...
buzunarul

In ultimii rece ani. Elena Se- 
ra'ma Serafin, contabilă princi- 
paid la întreprinderea minieră 
Bocșa, a deținut și funcția de 
casieră a Casei de aiutor re
ciproc. In această cahtr’e. casie
ra a ..confundat" gestiunea în
credințată cu propriul ei buzu
nar, sustrâgind sistematic dife
rite sume de bani ți prejudicitnd 
astfel avutul obștesc cu peste 
175 0.90 de lei. Cum de n-a fost 
descoperită in tot acest timp ? 
Misterul avea să fie dezvăluit 
ah-a cu pnlriul anchetei, stabi- 
lindu-se că pentru a-Și masca 
activitatea infracțională contabi
la crea debite fictive in contul 
unor salariat!. $i astfel, uzi nd 
de debite false, necinstita easie
st și-a epuizat întreg „creditul" 
care ii fusese acordat. Urmează 
ca acum să se stabilească ba
lanța de plăți (legală).

Ștrand sau 
autoservice ?

Unul din cele mal solicitate 
locuri de agrement accesibil cu 
mijloacele publice este ștran
dul Băneasa. In ultimul timp, 
miile de oameni care se abat 
pe aici străbat insă și o por
țiune mal puțin agreabilă, si
tuată Intre autostrada București- 
-Otopeni și intrarea la ștrand. 
Pe această porțiune mulți po
sesori de autoturisme au trans
format o parte din malul lacu
lui lntr-un loc de spălat mași
nile. Apa luată din lac, plus tot 
ceea ce se spală de pe roțile si 
tabla mașinilor, ajunge din nou 
In lac. înotătorii evită porțiunea 
respectivă. Dacă cei in cauză fac 
abstracție de normele de con
duită civilizată și de respectul 
cuvenit semenilor care nu cir
culă pe patru roți, ar fi cazul 
ca forurile de resort să inter
vină. Cu cit mal repede, cu atit 
mai bine.

Via 
„Tribunal**

Paznic de cimp la întreprin
derea agricolă de stat Halinga 
(Mehedinți), Ion Pieptăn l-a sur
prins. deunăzi, pe Radu Bădescu 
din comuna Breznița de Ocol pe 
cind acesta încerca să sustragă 
niște furaje. In loc să-i încheie, 
potrivit legii, cuvenitul referat, 
paznicul i-a propus o tranzac
ție El, paznicul, va „închide" 
ochii, urmind să primească (pen
tru îngăduință) o recompensă de 
300 lei in punctul numit „Moara 
lui Toargă". Zis și făcut. La pri
mirea banilor insă, au apărut și 
doi lucrători de miliție. După ce 
s-a făcut numărătoarea banilor, 
aceștia l-au reținut pe paznic, 
care urmează să-fi primească 
acum meritata „răsplată" pre
văzută de codul penal pentru 
luare de mită. încasarea va avea 
loc la punctul numit... tribunal.

Iresponsa
bilitate 
la volan

După ce a consumat o însem
nată cantitate de băutură la 
bufetul satului, șoferul Vasile 
Tătaru. de la C.A.P. Lipova (Ba
cău) a pornit cu mașina încărcată 
de saci cu griu spre baza de re
cepție Plopana. Pe drum a mal 
urcat deasupra sacilor încă 15 
pasageri șl cu această încărcătu
ră a pornit mai departe. Cursa 
s-a încheiat tragic. Circullnd cu 
viteză excesivă pe o șosea 
neasfaltată și cu gropi multe șo
ferul n-a mal putut să se în
scrie la una din curbe, astfel că 
mașina s-a răsturnat prinzin- 
du-1 pe oameni sub sacL Unul 
dintre pasageri — Gheorghe 
Iovu — și-a pierdut viața. Iar 
alți nouă au fort grav răniți. Tn 
această situație, șoferul a pro
cedat neomenește. în loc să dea 
o mină de ajutor celor ce se 
văltau sub saci, el a fugit de lî 
locul faptei. Găsit de organele 
de miliție la locuința lui, va răs
punde In fața justiției pentru 
toate faptele sale.

Rubricd redoctotd de : 
Gheorghe DAVID 
Gbeorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînleii"

I Puternicul ecou pe care l-a avut 
amplul program elaborat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pentru perfec
ționarea activității politico-idcologi- 
ce $1 cultural-educative continuă să 
se amplifice pe zl ce trece. Aprofun- 
dind tezele și Ideile programatice cu
prinse in expunerea secretarului ge
neral al partidului, exigențele ce 
decurg din ele, toți comuniștii, oa
menii muncii de cele mal diverse 
profesii și preocupări Iși exprimă 
hotărirea de a trece decis la acțiune 
si a le îndeplini întocmai, necondițio
nat. în cuprinzătoare» sa expunere, 
referindu-sc la necesitatea creșterii 
conștiinței patriotice a maselor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
pe.- '-tâ noțiune va rămine o vorbă 
goală dacă nu va avea acoperire 
in fapte. în acest spirit, au fost for
mulate sarcini concrete pentru or
ganele și organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C.. pentru conducerile 
tuturor unităților economice, atrăgin- 
du-li-se atenția că au marea obli
gație de n pune un accent deosebit 
P" laturile practice ale muncii de 
educație.

„Mai puține vorbe șl mal multe 
fapte1* spune un proverb românesc, 
iar oamenii meleagurilor sucevene 
îți oferă nenumărate exemple din 
care rezultă că pentru ei faptele con
stituie etalonul principal al existen
ței. în afara zecilor de mii de fapte 
anonime, amintim că ei sint aceia 
care in lupta cu duritatea șl vitregia 
rocii au străpuns muntele construind 
vestitul tunel de la Aluniș. Tot ei au 
Înfruntat nămeții și gerurile din pă
durile Argelului. Falcăului și Dornei, 
pentru a salva milioanele de metri 
cubi de material lemnos doborit de 
furtunile năpraznice din vara șl iar
na anului 1969. în timpul inundațiilor 
d>n primăvara anului trecut, acești 
oameni au dat un adevărat examen 
al bărbăției și curajului, al dăruirii 
pentru muncă, un examen al inaltei 
lor conștiințe patriotice. Bistrița a 
rupt podurile, dar minerii de la Lcșu 
Ursului s-au prezentat la șut traver- 
sind pe jos masivele muntoase ale 
Stinisoarei și Barnarului : iar prin 
tunelul Aluniș. alături de minereu, 
transportau alimente pentru locui
torii din împrejurimi izolați de pu
hoaiele apei. în același timp. mi
nerii de la Fundu Moldovei au re
nunțat la odihnă răminind zile in șir 
la locurile de muncă pentru a e- 
vacua apa infiltrată in abataje, in 
timp ce forestierii de la Brodina, 
Vicovu, Vama. Vatra Moldoviței, la- 
cobeni ridicau stavile in calea apelor 
dezlănțuite care, fără milă, duceau 
la vale munca lor și a altor colec
tive...

— Acest eroism de masă este sino
nim cu patriotismul sădit și cultivat 
in ființa fiecăruia dintre noi de par
tidul comuniștilor, ne spunea tov. 
Vasile Sava. director general la 
C.E.I.L. Suceava. Cind unitatea noas
tră a intrat in funcțiune, eram un 
colectiv eterogen. Tocmai de aceea fi 
rezultatele din producție erau dife
rite. Este meritul comuniștilor că 
au știut să înlăture o mare parte din 
carențele pregătirii profesionale și 
politice și. după aceea, au început 
munca răbdătoare cu forestierii 
pentru a vedea ce-i deosebește, ce ii 
individualizează și ce ii unește. Folo- 
sindu-se de calitățile fiecăruia și o- 
punindu-i defectele, pornind in pri
mul rind de la aceea ce ii apropie, 
organizația de partid a reușit să gă
sească liantul cel mai potrivit pen
tru sudarea acestui colectiv. Reeva- 
luindu-ne însă activitatea de pină a- 
cum pe linia modelării omului nou, 
in lumina sarcinilor de mare însem
nătate formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind ridicarea calita
tivă a muncii ideologice, politice și 
cultural-educative, ne-am dat și mai 
bine seama cit de mult mai avem 
de făcut in această direcție.

într-adevăr. fără a diminua cu ni
mic eforturile depuse și rezultatele 
obținute de forestieri in valorifica

rea tot mal bună a ..aurului verde**, 
trebuie spus că la C.E.I.L. Suceava 
se manifestă încă o seamă de defi
ciențe care determină prezența Indis
ciplinei, a unor acte de insufi
cientă grijă față de avutul obș
tesc. Pornind de la cerința formulată 
in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. potrivit căreia orice de
clarație despre conștiință șl patrio
tism rămine vorbă goală dacâ nu are 
acoperire In fapte, tovarășul Vasile 
Sava ne spunea că perpetuarea aces
tei discordanțe dintre vorbe și fapte 
se datorește îngustimii cu care iste 
privită uneori munca politlco-educa- 
tlvă de către factorii răspunzători si 
slabei legări a acestei activități de 
mare complexitate șl finețe de pro
blemele practice, concrete ale vieții 
întreprinderii, de sarcinile majore 
ale dezvoltării economice.

Aceeași situație am intilnlt și In 
unitățile miniere din județ, unde 
munca politico-educativă este con-

viața de partid

siderată ca fiind apanajul organi
zațiilor de partid. Economistul Petre 
Țăranu, locțiitor al secretarului co
mitetului de partid de la Exploata
rea minieră Leșu Ursului, este de 
părere că și organizațiile de aici pă
cătuiesc atunci cind, in locul unei 
munci vii, cu oamenii, pun mai mult 
accentul pe laturile formale și pro
pagandistice ale acestora, promovind 
spiritul declarativ al educației.

— Se știe că primele noțiuni ale 
educației fiecărui om sint rodul ac
tivității familiei, iar școala este un 
instrument de dezvoltare a educației. 
De aceea, este logic ca în cadrul co
lectivelor de muncă să existe o stă
ruitoare preocupare pentru perfec
ționarea, dezvoltarea și afirmarea 
conștiinței oamenilor, ne spune in 
continuare tovarășul Petre Țăranu. 
Zilele trecute, după un studiu apro
fundat asupra expunerii programa
tice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ne puneam întrebarea, in cadrul co
mitetului de partid, de ce in rindu- 
rile minerilor mai există acte de in
disciplină in producție, de compor
tare necorespunzătoare în familie și 
societate etc. Avem doar la inde- 
mină atitea exemple din care rezultă 
că pentru minerii noștri munca este 
o chemare firească, o necesitate și o 
chestiune de onoare. Dar, preocupin- 
du-ne de aceste probleme „in prin
cipiu", am neglijat să clarificăm in 
rindurile lor tocmai probleme prac
tice privind rezultatul muncii lor 
pentru satisfacerea cerințelor impuse 
de interesele generale ale dezvoltării 
economiei și interesele fiecăruia in 
parte. Or, vorbindu-le minerilor nu 
despre educație in general, ci despre 
importanța social-economică a mun
cii lor. vom face ca activitatea aces
tora să nu se limiteze la aspectul 
material (muncă pentru salariu), ci 
să devină o preocupare permanentă 
pentru ca fiecare să-și facă cu pri
sosință datoria față de țară.

In cadrul diferitelor analize făcute 
în comitetele de direcție și consiliile 
de administrație din unitățile econo
mice ale județului Suceava, am avut 
adesea prilejul să auzim vorbin- 
du-se despre măsuri bine gindite pe 
linia organizării producției, dar mai 
puține lucruri despre ceea ce tre
buie făcut pentru educația oameni
lor. Unele cadre cu munci de răspun
dere din Combinatul minier Gura 
Humorului, spre exemplu, au uitat 
că sint și activiști de partid, trans
mit sarcinile pe un ton de comandă, 
fac reveniri asupra deciziilor, dove
desc lipsă de obiectivitate in aprecie
rea muncii, ceea ce uneori duce la re

pulsie sau resemnare din partea 
subordonaților.

Chiar și in planurile do muncă ale 
unor organizații de partid. U.T.C. și 
de sindicat, problema creșterii omu
lui nou este cuprinsă in mod decla
rativ, in treacăt, iar unele acțiuni 
întreprinse în acest scop sint sco
lastice, prea academice și pline do 
generalități. La Comitetul județean 
U.T.C., spre exemplu, ni s-a înfăți
șat o întreagă arhivă cu planuri și 
acțiuni care, aplicate in practica, au 
menirea să faciliteze întărirea disci
plinei in rindurile tineretului și 
creșterea aportului acestuia la viața 
economică și social-culturală. Intere- 
sindu-ne de eficiența și ecoul citorva 
dintre aceste acțiuni, mai ales des
pre cele organizate pe tema „Să ne 
cunoaștem patria", am reținut că 
desfășurarea acestora nu a fost lip
sită de influențele spiritului func
ționăresc, de paradă al acestei 
munci, in care, așa după cum spu
nea un vechi membru de partid, se 
face mult uz de afirmarea necesită
ții educației și nu de abordarea pro
blemelor practice concrete ale aces
teia. Iată cum se explică de ce unii 
tineri de la Combinatul de celuloză 
și hirtie, Uzina de piese de schimb, 
Fabricile de tricotaje și încălțăminte 
etc., nu cunosc cind și în ce condiții 
au fost construite unitățile respec
tive. Apoi. în mod deliberat, unele or
ganisme chemate să vegheze la edu
carea tinerei generații refuză să facă 
acest lucru. în județ există o seamă 
de tineri care din anumite motive 
au suportat rigorile legii. După ispă
șirea pedepsei, aceștia dovedesc in 
mod concret că sint hotăriți să devi
nă oameni folositori societății, dar sub 
pretextul antecedentelor penale, or
ganizațiile de partid. U.T.C. și sindi
cat nu se zbat să găsească modalita
tea pentru a veni în intimpinarea a- 
cestei dorințe.

Inlăturind din activitatea de edu
care și formare a omului nou aseme
nea anomalii, vom face ca munca 
fiecăruia să fie o adevărată dăruire 
de sine, ca toți oamenii să se bucure 
de încrederea societății și să se simtă 
folositori, indispensabili prin activi
tatea pe care o depun in unitatea in 
care lucrează. Această sarcină for
mativă revine nu numai organiza
țiilor de partid, ci tuturor factorilor 
chemați să creeze condiții optime 
pentru afirmarea personalității u- 
mane.

Ion MANESCU

LA LP.M. 
SPORT— 
REGHIN
Cel care vizitează noile hale 

alo întreprinderii pentru mate
riale de sport din Reghin ar 
putea crede că această imitate 
nu are In urmă o tradiție și o 
experiență îndelungată. în 
fapt, meseria de pielar s-a 
moștenit in acest oraș din tată 
in fiu, incă de secole. Dar în 
ultimii 3 ani, cunosclnd un 
drum ascendent. intreprlnde- 
rea s-a dezvoltat armonios, 
cultivind, ca imperative de 
preț, măiestria și exigența. In 
secțiile Întreprinderii, producția 
se desfășoară in condițiile unui 
înalt nivel de înzestrare tehnică. 
Recent, au fost puse in funcțiu
ne două linii tehnologice auto
matizate la secția de cusut fețe 
și instalații prevăzute cu coman
dă multipla, prin care producti
vitatea muncii a crescut cu peste 
5 la sută. în urma reorganizării 
și modernizării fluxului tehno
logic la secția de marochină- 
rie. producția anuală crește cu 
aproape 100 000 de bucăți arti
cole de marochinărle.

Vizitind locurile de muncă 
din intreprindere întilnești o 
perfectă ordine și disciplină, 
condiții de muncă excelente, 
grijă față de om. Pe parcursul 
fluxului tehnologic, lucrătorii 
indeplinesc rolul unui grijuliu 
și competent controlor de cali
tate. fapt care face ca produ
sele întreprinderii să fie tot 
mai solicitate in țară și la ex
port. Planul producției globale 
și de marfă pe cele șapte luni 
ale acestui an s-a realizat cu 
mult înainte de termen. S-a 
propus ca pină la finele lunii 
iulie să se producă peste pre
vederi 3 000 perechi încălță
minte sport șl 2 000 bucăți ar
ticole de marochinărie.

în acest an. grupul de pro
iectare și de executare a pro
totipurilor din cadrul între
prinderii a pus la punct teh
nologia de fabricație a nume
roase produse noi. in scopul 
satisfacerii cerințelor sporite 
ale cumpărătorilor. în curind 
vor apare noi modele de maro
chinărie. pentru consumul in
tern /și export : genți de voiaj 
de diferite tipuri. rucsacuri 
pentru turism-alpinism. genți 
pentru pescari și vinători. sa
cose specifice tuturor discipli
nelor sportive.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

In fotografie : Aspect din secția ambarcațiuni a combinatului
Foto : S. Cristian
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șișului. Satisfacția mea a 
fost cu atit mai mare cu cit 
de curind am avut neplă
cuta ocazie să constat că 
unii profesori se comportă 
ca negustorii la bazar, cau
tă să transforme învățătu
ra, locul in școală intr-un 
mijloc de înavuțire, anulea
ză in practică una din rea
lizările de seamă ale socie
tății noastre — gratuitatea 
învățămintului. Concret, 
despre ce este vorba : am o 
nepoată care a terminat 
clasa a 8-a. M-am dus cu 
ea să dea examen la un li
ceu de specialitate din a- 
propiere. Cum am intrat 
pe usă, portarul m-a între
bat dacă am aranjat cum
va ceva cu cineva. între
barea m-a mirat foarte 
mult. I-am spus că nu am 
aranjat nimic cu nimeni. 
rAtunci ai venit degeaba. 
Aici «e intră numai De bani. 
Dacă tii la fată ingriies- 
te-te dinainte de examen^, 
îndemnat de el am mers la 
cîtiva profesori. Unul mi-a 
spus că are s-o pregătească 
la matematică 10 zile cu o 
sută de Iei pe zi si. ca să fiu 
sigur de reușită, să-i mai 
dau două mii lei pe deasu
pra, că el ,.pnat<» mul**5" 
Ca să mă convingă, mi-a 
spus că mai are vreo 15 -o- 
pii pe care îl ..pregătește". 
Un altul, de limba română, 
mi-a spus că nu mal e ne
voie de nicî o pregătire da- 
că-1 dau vreo trei mii d« 
lei. Fata Intră garantat, mă 
asigură el. Nu i-am dat nicî- 
unuia nici măcar un leu : 
eu sint țăran cooperator, 
trăie«c dm munca mea. dc 
ce să le dau acestor specu
lanți car? vlnd locurile din 
școală ca pepenii din bostă- 
năria lor Dar nici fata nu 
a intrat la școală Dacă nu 
vedeam cu ochii thei. nu 
ciedeam că mai există, pe 
ici. pe rolo, asemenea pro
fesori. împotriva acestora 
cer să se ia cele mal aspre 
pedepse. «ă fie scoși din 
iuvățămlnt. Nu merită să fie

educatori ! Statul i-a pre
gătit am și ani la rind gra
tuit. in ș^oli și facultăți, le 
pune la dispoziție licee fru
moase. luminoase, iar ci 
caută sâ tragă din aste* 
foloase personale. Nu înțe
leg ca statul să acorde în- 
'•ățămint gratuit copiilor 
noștri, manuale gratuit, iar 
alții să ne ia zeci de mii de 
lei, ca la drumul mare. în- 
x-ă'ătura gratuită e un im
portant avut al obște! noas
tre. iar ceea ce fac ei 
cheamă tot furt din avutul 
obstesc, trebuie pedepsit Po 
potriva gravității sale“.

..Da, bacșișul trebuie stîr- 
pit. nici numele să nu-1 râ

se, Pentru că unii le-au 
promis — și le dau ! — sa- 
larii-bacșiș pentru activita
tea sportivă. De unde ? Din 
buzunarul unității, din bu
zunarul nostru ! Șl, pentru 
realizarea sumelor promise 
•jucătorilor și antrenorului 
ni s-au reținut tuturor sa- 
lariaților sume variind in
tre 3 si 25 de lei Socot că 
și aceste fapte se înca
drează in practica josnici 
a bacșișului, a ciștigurilor 
fără muncă.

„Da practica bacșișului 
este deosebit de dăunătoa
re și degradantă — este de 
părere Nicolae Bunea din 
București. Eu sint originar

Capitală, că s-a căsătorit cu 
o coafeză. Este limpede, 
deci, de unde are toate bu
nurile de mai sus : din 
bacșiș. Ce exemplu poate b 
pentru oamenii cinstiți din 
comuna respectivă tinărul 
acesta ? Ce victime va face 
acest exemplu in rindurile 
altor tineri, care vor crede 
că pe această cale pot ob
ține totul in viață, cu 
muncă puțină și ciștiguri 
grase ?! Cred că măsurile 
care se vor lua împotriva 
nărăvlților la venituri ili
cite vor trebui să fie deose
bit de severe, să pună capăt 
acestei inechități izvorilc 
din eludarea principiilor

ceea ce un om cinstit, la 
condiția lui. nu ar aduna 
nici măcar după 20—30 de 
ani de muncă. La 2—3 zile 
odată se adună cu alți 5—5 
indivizi și. după ce se îm
bată de nu se mai țin pe 
picioare, încep să urle, fo
losesc fel de fel de expre
sii murdare. Pe o distantă 
dc o sută de metri în jur 
nirpeni nu se mal poate c- 
dihni. De unde atiția bani ? 
In ultima vreme a ajuns 
pină acolo incit și-a anga- 
1at o mașină care, zilnic, il 
duce și il aduce la și de la 
serviciu. Consider că lupta 
împotriva bacșișului, a tu
turor celor care il practică

Factor poluant al mediului etic
mină — așa începe scrisoa
rea semnată «Un grup de 
muncitori de la Schela Mo- 
reni>. Noi vrem să vă ară
tăm că nu numai unii fri
zeri. chelneri, medici «au 
bacșiș. Unii au ajuns să ia 
bacșiș... însuși salariul, alții 
să-1 dea. Pină nu de mult, 
echipa de fotbal „Flacărn"- 
Moreni juca in categoria B. 
De curind. în urma slabei 
pregătiri, a retrogradat In 
categoria C. Ne veți întreba 
desigur cc legătură are o- 
ceastă incursiune în lumea 
sportului cu practica de
gradantă a bacșișului. Are ! 
Pentru că, în vederea rea
ducerii echipei noastre In 
categoria B. a fost angajat 
un nou antrenor, cu pre
tenții mai mari — 5—6 000 
pe lună — au fost transfe
rați jucători fără nici o tan
gență cu lucrul care se des
fășoară în sectorul nostru 
de activitate, nu muncesc 
nicăieri, dar vor salarii gra-

dintr-o comună din Bără
gan, din Meteleu. Mal am in 
comună rude, mai trec din 
cind in cind pe acolo. Vă 
spun toate acestea pentru 
că, cu ani in urmă,în comună 
un tinăr era „renumit'1 pen
tru furturile și găinăriile de 
tot soiul pe care le practica, 
din cauza cărora a făcut și 
cițiva ani de pușcărie. Re
cent, la una din vizitele 
făcute de mine in sat, am 
aflat că și tinărul In cauză 
e la părinți, in vizită. Spre 
surprinderea mea și a tu
turor celor care il cunoș
team am aflat că are un 
autoturism marca Volga, că 
are în București un aparta
ment de 120 000 lei. Din 
curiozitate am căutat să văd 
dacă așa stau lucrurile. în
tr-adevăr. zvonurile s-au 
confirmat ! De unde atiția 
bani ? Am aflat mai aool 
f'â tinărul — să tot albe 
26 de ani — fostul pușcă
riaș. este șofer la președin
tele unei cooperative din

noastre de muncă și viață, 
din jecmănirea cetățenilor".

„Nimănui nu-l este per
mis să pretindă societății 
mai mul» decit i se cuvine, 
cu atit mai mult să ia de 
la societate mai mult decii 
are dreptul — ne scrie Tra
ian Ioncseu din București, 
sos. Nicolae Titulescu nr. 45. 
Și totuși, încâlcind acest a- 
devăr, uni5 fac dintr-o dată 
salturi spectaculoase spre 
o condiție materială In to
tală discordantă cu pregă
tirea lor, cu munca depusă. 
Pe o st’-adă din apropiere 
s-a mutat acum cîtiva ani 
un tinăr împreună cu soția : 
erau modest îmbrăcat!, 
toată averea lor se rezuma 
la o lădiță de lemn și o 
bocceluță cu diferite o- 
biecte Aveau o comportare 
demnă, civilizată. Tinărul a 
rost însă numit la scurt 
timp responsabilul unui 
magazin de carne. Astăzi, 
după 3—4 ani. este de ne
recunoscut : posedă tot

este abia la început, că pre
sa trebuie să susțină această 
campanie pină la eradica
rea acestui nărav".

„Bacșișul nu este altceva 
decit o formă mascată de a 
băga mina in buzunarul ce
tățeanului — este de părere 
inginerul Nicolae Garbur 
din București, Șoseaua 
Giurgiului 117. Mă surprin
de faptul că, deși au trecut 
mai multe zile de cind 
apar articole de condam
nare a acestei practici, nu 
am citit nici măcar o sin
gură scrisoare prin care «a- 
lariații din domeniile vi
zate (ospătari, frizeri, re
paratori auto, factori poș
tali. ș.a.m.d.) să ia atitudine 
și să se solidarizeze cu a- 
ceastă acțiune. Oare in rin
durile lor nu sint membri 
de partid sau utcclștl ?**.

„Unii dau bacșiș in do
rința de a face pe „nobilii** 
pe „generoșii" pentru a 
arăta că, vezi doamne, ei 
au o anume funcție — ne 
scrie consilierul juridic

• RECLAM AȚII

• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
SOLUȚIE PARADOXALA
In luna iulie a.c. am atenționat 

conducerea I.A.L.-Vitan să supra
vegheze mai indeaproape modul 
cum se desfășoară reparațiile la 
imobilul, proprietate a statului, in 
care locuim. Sesizarea noastră a 
fost determinată de faptul că lu
crările durează de foarte multă 
vreme și nu sini nici de calitate 
corespunzătoare. Din această cauză 
blocul se degradează pe zi ce trece, 
instalațiile sanitare nu pot fi folo
site. intrucit in mare parte s-au e- 
xecutat gresii, balcoanele, de ase
menea. Ne așteptam ca in urma 
semnalelor noastre conducerea 
I A.L. să intervină pe țăile ce le ma 
la indemînfi pentru a remedia lip
surile existente și a asigura o bună 
conservare a imobilului respectiv 
Dar in loc să aibă un rezultat po
zitiv. sesizarea noastră a determinat 
oprirea'coniplctă a lucrărilor, nro- 
bahil pentru ca altădată să ne În
vățăm minte si să nu mai sesizăm. 
In prezent, toate băile au fost de
molate si planseele sparte. Iar din 
cauză că balcoanele si terasa nu au 
fost reparate apa de ploaie pă
trunde în apartamente, degradin- 
du-le. Cu astfel de rezultate tre
buia. oare, să .-e «oldeze sesizarea 
noastră întemeiată ?

Asociația locatarilor
Bd. Hristo Botev nr. 26, 
sector 4, București

RĂSPUNS FORMAL
luna aprilie a.c. redacția a triîn

mis Inspectoratului școlar al jude
țului Gorj o sesizare in legătură cu 
abaterile și lipsurile existente în 
activitatea directorului scolii gene
rale din comuna Jupinești. De-abia 
la 23 iulie a.c. redacția a primit din 
partea inspectoratului un răspuns 
lapidar, pe care-1 reproducem tex
tual . ..La baza sesizării stau vechi 
neînțelegeri intre părți si cele sesi
zate în parte sint adevărate. Tov. 
Paralescu Eugen este director cu 
delegație și va îndeplini această 
funcție pină ce Inspectoratul școlar 
va găsi un cadru mal competent".

Pe marginea acestei adrese, a- 
supra formei căreia nu vrem să in
sistăm. se impun citeva precizări. 
Mai întii. desnre ce neînțelegeri și 
despre care pârii este vorba ? Re
dacția a exDediat inspectoratului 
școlar o cooie a scrisorii, fără a in
dica numele semnatarului acesteia. 
Tn al doilea rind. răspunsul nu ana
lizează re fapte din sesizare se con
firmă si nu specifică ce măsuri se 
inten+ionează să se ia pentru îmbu
nătățirea procesului instructiv-edu- 
ca»iv din școala respectivă.

Deci, un răspuns de dragul răs
punsului. Asa stind lucrurile, 
necesară intervenția comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular jude
țean pentru a se schimba această 
ontică in ce pricește rezolvarea se
sizărilor la Inspectoratul școlar 
Gorj.

DOAR ÎN VORBE.

Gro-incit a devenit Impracticabil, 
pile, denivelările, șanțurile ce s-au 
format de-a lungul și dc-a latul lui 
împiedică pfnft ți căruțele «ă-1 mai 
străbată. Astfel, aprovizionarea ce
lor peste 500 de locuitori ai satului 
se face extrem de anevoic-s. Iar sal
varea nu mal poate nici ea să alun
gă la Oblrșenl, bolnavii fiind trans
portați cu mare greutate. în cite o 
căruță mai ușoară, pină Ia circum
scripția sanitară din Vindercl, cale 
de 12 km.

Tn luna mai 1971 am mai sesizat 
redacției situația creată. Edilii co
munei ne-au răspuns atunci că 
„drumul e In lucru" ! E drept. în 
primăvară s-a săpat un șanț de vrpo 
50 metri, dar in plus nu s-n mai fă
cut nimic. Cetățenii sint dispuși să 
participe in mod voluntar la repa
rarea drumului, totuși consiliul 
popular comunal nu a întreprins 
nimic concret pentru valorificarea 
resurselor locale existente. E ne
voie deci de mai multă inițiativă și 
spirit gospodăresc.

Semnează Llcă TĂNASE 
șl alți 44 de săteni 
din satul Obîrșeni, 
județul Vaslui

LA SEMNALELE 
CETĂȚENILOR

șan-Mai multi muncitori de la 
fierul hidrocentralei de pe Lotru au 
semnalat recent redacției că trenu
rile accelerate 231/232 șl 237/238 nu 
mai opresc in stația Lotru după 
intrarea in vigoare a noului mers 
al trenurilor — deși sute și sute de 
călători trebuiau sâ urce șl să co
boare în această gară.

Direcția mersurilor de tren din 
Departamentul căilor ferate — că
reia redacția <-a trimis sesizarea — 
a reanalizat situația din gara Lotru 
și a hotărit ca trenurile respective 
să oprească cite un minut, începind 
din ziua de 18 iulie a.c.

APROPO 
DE SERIOZITATE

es! e-

Un drum de circa 8 km. lungime 
face legătura intre satul Obîrșeni 
din comuna Vindere! și șoseaua na
țională. Pe aici se face aprovizio
narea populației cu produse ali
mentare sau industriale și tot pe 
aici circulă și mașinile salvării cind 
sint solicitate pentru diferite ur
gențe. Zic „pe aici circulă" in vir
tutea obișnuinței, căci de fapt, de 
la o vreme încoace, pe acest drum 
nu mai circulă nici un vehicul, de
oarece se află intr-o asemenea stare

Gheorghe Bodoga din Galați (str. 
Republicii 8, bloc P. 6) a sesizat re
dacției că unitatea autoservice din 
cadrul cooperativei „Avintul" din 
localitate tergiversează de luni de 
zile executarea lucrărilor de re
parații la autoturismul său. Intrucit 
faptele semnalate de cetățean In 
scrisoare Impuneau o verificare a- 
tentă și luarea unor măsuri in con
secință, redacția a trimis sesizarea 
respectivă tovarășului președinte al 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești-Galați.

In răspunsul primit se spune, 
printre altele, că. în urma analiză
rii situației, petiționarul a fost in
vitat la secția autoservice respecti
vă și s-a stabilit ca mașina să-i fie 
predată in stare normală de func
ționare la 1 iulie a.c. Tn încheierea 
răspunsului se precizează : „Re- 
clamația tov. Bodoga Gheorghe a 
fost rezolvată si in prezent nu mai 
există nici un litigiu intre el și coo
perativa ..Avintul".

Dar iată că, la 13 iulie a.c., Gh 
Bodoga s-a adresat redacției cu o 
altă sesizare. „Din nou sint purtat 
pe drumuri — ne scrie el — deoa
rece cooperativa nu-și respectă an
gajamentele în ce privește terme
nele și calitatea lucrărilor. La coo
perativa „Avintul*' lucrările depind 
de „atenția" cu care cliențil li tra
tează pe meseriași. Am constatat că 
mașina a fost lăsată sub cerul liber, 
supusă intemperiilor, deteriorării". 
Dată fiind această situație intolera
bilă. invităm forurile competente sâ 
procedeze în consecință.

George Neaga din Bucu
rești, str. Sfinții Voevozi 
nr. 48-50 De curind. am 
fost martor la tinguiriîe 
unui croitor din Brasov 
care.- supus controlului ave
rii. nu putea justifica o 
mașină Dacia 1 300. un Re- 
nault-16 și suma de 155 000 
lei. (Printre altele am a- 
flat că era posesorul a 
nu mai puțin de 100 
cămăși, 20 costume băr
bătești, 20 perechi panta
loni. 5 paltoane. 20 perechi 
de pantofi și altele). La în
trebarea mea cum de a 
putut să realizeze atitea, 
mi-a răspuns deschis : «P.<i 
dacă la fiecare costum de 
haine primesc un bacșiș de 
150—200 lei ?!» Nu putea să 
înțeleagă cum societatea iri 
permite să-1 tragă la răs
pundere pentru modul frau
dulos în care caută „să-și 
facă un rost în viață". Da. 
societatea poate si trebuie 
să ceară socoteală tuturor 
nrarilcantilor veniturilor i ■ 
licite. Fată de aseme
nea oameni nici o mă
sură nu este prea aspră ; 
veniturile lor — scoase pi
cătură cu picătură din bu
zunarul cetățeanului —tre
buie să devină, conform 
Legii 18. venit la bugetul 
statului. Să luăm atitudine 
împotriva tuturor celor care 
nu înțeleg că in societatea 
noastră munra este singura 
sursă licită de venituri".

In încheierea scrisorii, 
tovarășul George Neaga ne 
înaintează șl un proiect de 
decret propunind sancționa
rea drastică a bacșișului. De 
altfel, sub alte forme, ase
menea propuneri ne-au so
sit și din partea altor citi
tori. De aceea avansăm cu 
această ocazie organelor 
competente ideea de a a- 
dopta un act normativ — 
indiferent cum i s-ar 6pune 
— ori de a găsi un loc. in 
cadrul decretului 153/1S70, 
li care practica bacșișului 
tă fie încriminată cores
punzător cu nocivitatea ei 
etică ei socială.

„ARGUMENTUL" LUI

— „Nu bag mina-n buzunaru' nimânui 
Care dâ, dd.„

— Pe care-l știu cd nu dd„. nu moi dâ 
pe la mine I...

Desen de Nel COBAR
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pagina economica
Cum am acționat 
pentru folosirea cu indici
superiori a capacităților
de producție
Incă din perioada de fundamentare 

a prevederilor de plan pentru cinci
nalul 1971—1975, colectivele din în
treprinderile industriale ale județu
lui Brăila au fost indrumate ca 
la dimensionarea nivelului princi
palilor indicatori sâ acorde o mare 
atenție valorificării cit mai depline 
a rezervelor existente in folosirea 
capacităților de producție. Această in
dicație — izvorî tă din sarcina trasată 
de conducerea partidului de a asigura 
incă din primul an al cincinalului o 
folosire cit mai bună a potențialului 
productiv al întreprinderilor — a avut 
in vedere faptul câ județul Brăila 
dispune de o industrie puternică, a- 
flată in plină dezvoltare și diversifi
care. in cadrul căreia marea majo
ritate a întreprinderilor au o inaltă 
dotare tehnică.

Pornind de la rezultatele bune ob
ținute in precedentul cincinal și de 
la sarcinile deosebit de importante ce 
revin industriei județului nostru in 
actualul cincinal, cind trebuie să asi
gurăm realizarea a peste 50 la sută 
din sporul producției planificate prin 
folosirea mai bună a capacităților de 
producție existente in întreprinderi, 
analizele efectuate au fost îndrep
tate spre găsirea celor mai eficienta 
soluții și măsuri care să asigure mo
bilizarea rezervelor existente in a- 
ceastă direcție. în unele întreprin
deri din județul Brăila, folosirea in
tensivă a capacităților de producție a 
fost stinjenită de existența unor 
locuri Înguste in fluxul tehnologic. 
Este suficient sa arăt situația fabri
cilor de plăci aglomerate din lemn 
din cadrul combinatului pentru ex
ploatarea și industrializarea lemnu
lui unde, în perioada in care timpul 
era friguros, datorită capacității in
suficiente de uscare a așchiilor se 
diminua cu circa 20 la sută întreaga 
capacitate de producție. Situații si
milare au existat și la combinatul 
de celuloză și hîrtie, la uzina „Pro
gresul", ia combinatul pentru fibre 
artificiale și altele.

Pentru inlăturarea acestor locuri 
înguste existente In fluxul tehnolo
gic, Întreprinderile au fost îndrumate 
și ajutate efectiv să folosească pri
ceperea cadrelor din serviciile pro
prii de proiectare și înzestrarea teh
nică a atelierelor mecanice pentru 
realizarea — prin autoutilare — a u- 
nor mașini, dispozitive și instalații. 
Multe dintre lucrările prevăzute 
au și fost realizate, rezultatele 
folosirii lor in activitatea de produc
ție justificind munca depusă pentru 
elaborarea și aplicarea studiilor efec
tuate. Astfel, pe ansamblul județului, 
in acest an s-au realizat un număr 
de 30 de lucrări de autodotare. cu o 
eficiență economică de 1.4 milioane 
lei. Deosebit de important este fap
tul că. din cc’e peste 100 de lucrări 
cuprinse in planurile de autoutilare 
ale întreprinderilor, multe vizează 
înlocuirea unor utilaje și Instalații 
din import.

In activitatea desfășurată de co
mitetul județean de partid pentru 
mobilizarea tuturor rezervelor exis
tente. pentru sporirea continuă a 
producției, pentru asigurarea unui 
randament maxim la fiecare utilaj, 
instalație sau mașină, un loc cen
tral LI deține utilizarea cit mai com
pletă a fondului de timp disponibil 
al mașinilor și utilajelor, printr-o 
încărcare cit mal rațională pe schim
buri. în acest sens, organele și or
ganizațiile de partid, comitetele de 
direcție și consiliile de administrație 
din întreprinderi și centrale au fost 
îndrumate și ajutate efectiv pentru 
a-și întocmi programe de activitate 
care să asigure, in acest an. generali
zarea schimbului II și introducerea și 
extinderea schimbului III. Din ana
liza efectuată s-a constatat că deși,

comparativ cu anul trecut, indicele 
de utilizare a fondului de timp al ma- 
șinilor-unelte din sectoarele de bază 
ale întreprinderilor a crescut, totuși, 
pe ansamblul industriei județului, 
rezultatele pot fi mult superioare, 
mai ales dacă ținem teama că un 
volum de ore-mașini in sectoarele au
xiliare nu este folosit datorită schim
burilor neprogramate. Astfel, la uzina 
„Progresul" Brăila, in trimestrul I 
a.c„ indicele de utilizare la secțiile de 
bază a fost de 77.7 la sută, in timp 
ce la secțiile auxiliare a fost de nu
mai 59 la sută. In perioada amintită, 
datorită schimburilor neprogramate, 
in uzină nu s-a utilizat un volum a- 
preciabil de ore-mașină, din care cea 
mal mare parte in secțiile auxiliare. 
Rezerve similare au fost evidențiate 
și la combinatul de celuloză șl hîrtie

IN UNITĂȚI
INDUSTRIALE

DIN JUDEJUL BRAILA

și combinatul pentru fibre artificiale, 
unități industriale puternice, care 
dispun de ateliere mecanice cu bună 
dotare tehnică.

Cauzele care au dus Ir această 
situație au fost analizate cu foarte 
mare atenție. Concluziile desprinse 
au fost avute In vedere atunci 
cind s-a trecut la întocmirea și 
realizarea programelor de acti
vitate amintite, măsurile stabi
lite urmind să rezolve o serie de 
probleme importante cum sint : asi
gurarea calificării personalului, or
ganizarea mai bună a producției și 
a muncii, contractarea și asigurarea 
in termen a materiilor prime, mate
rialelor, pieselor de schimb și a coo
perărilor, mărirea gradului de în
cărcare a atelierelor mecanice prin 
realizarea unor lucrări de autoutl- 
lare și asimilarea și executarea unul 
volum sporit de piese de schimb, 
realizarea unor comenzi pentru alta 
Întreprinderi.

O problemă deosebit de impor
tantă și nemijlocit legată de îmbu
nătățirea folosirii capacităților de 
producție, care in cadrul acestei ac
țiuni a fost larg dezbătută cu partici
parea unui număr mare de specia
liști și muncitori, o constituie orga
nizarea și efectuarea in bune condiții 
a reparațiilor curente și a întreținerii 
utilajelor. Pe platforma industrială 
de la Chișcani, la combinatul pen
tru exploatarea și industrializarea 
lemnului, la uzina „Laminorul” și la 
alte întreprinderi unde predomină 
instalațiile cu flux continuu, calita
tea și durata reparațiilor determină 
in mod direct nivelul producției 
realizate. De aceea, măsurile stabi
lite au avut in vedere cu precădere 
aspectele legate de îmbunătățirea 
activității acestui compartiment, por
nind de la stabilirea planurilor de 
reparații, asigurarea bazei materiale, 
pregătirea și specializarea persona
lului pe utilaje și termini nd cu 
completarea și dezvoltarea ateliere
lor mecanice. Eficiența obținută in 
urma aplicării măsurilor stabilite 
este dovedită de faptul că. in pri
mele 6 luni din acest an. la nivelul 
industriei județului, volumul de 
om/ore pierdute ca urmare a stagnă
rilor și întreruperilor s-a redus, 
comparativ cu aceeași perioadă

«nulul 1970, cu mal mult de 40 la 
sută.

In cadrul acțiunii de îmbunătățiră 
• indicilor de utilizare a mașinilor- 
uneltc, utilajelor și instalațiilor au 
fost luate măsuri energice și in di
recția asigurării și pregătirii forței 
de muncă necesare, pentru reparti
zarea corespunzătoare a acesteia pe 
schimburi. în toate Întreprinderile 
se desfășoară acțiuni pentru intensi
ficarea activității de pregătire a ca
drelor ; se Iau măsurile necesare 
pentru asigurarea calificării perso
nalului necesar pentru noile obiec
tive industriale ce vor fi puse in 
iuncțiune in perioada actualului cin
cinal, cit și pentru dezvoltările pre
văzute.

Grija deosebită pe care organele 
și organizațiile de partid din între
prinderi o acordă realizării la ter
menele stabilite a tuturor măsuri
lor care implică mobilizarea rezer
velor existente, pentru îmbunătăți
rea folosirii capacităților de produc
ție, s-a concretizat in acest an in re
zultatele bune obținute in îndeplini
rea și depășirea substanțială a sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate. Astfel, în primele 6 luni din 
acest an, planul producției-marfă fa
bricate a fost îndeplinit in propor
ție de 105,4 la sută, producția supli
mentară de peste 159 milioane lei 
fiind obținută in totalitate pe sea
ma folosirii mai depline a capacită
ților de producție.

Avem convingerea deplină că mă
surile luate de comitetul județean 
de partid, competența sporită cu care 
organele și organizațiile de partid 
conduc întreaga activitate economică, 
cit și participarea activă a masei de 
salariați 1 
potențial 
județului 
plificarea 
acum, in 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asuma
te In Întrecerea socialistă, în acest 
prim an al actualului cincinal.

la valorificarea întregului 
de care dispune industria 
B’ăila ne vor permite am- 
rezultatelor dobîndite pinâ 
așa fel Incit vom asigura

Ștefan ILIEȘ
secretar al Comitetului județean 
al P.C.R. Brăila

în mijlocul zonei industriale a la
șului se află amplasată cea mai 
marc și cea mai tinără unitate eco
nomică a județului. Deși s-a conec
tat in circuitul economic abia In 
1969, iar activitatea de producție se 
desfășoară în prezent concomitent cu 
amplele lucrări de investiții în curs 
de execuție, uzina ieșeană a înregis
trat rezultate deosebite in toate do
meniile. Acestea au fost trecute pe 
larg in revistă cu prilejul adunării 
generale a reprezentanților salarlațl- 
lor. Ion Stalcu, președintele comite
tului de direcție, 
prezentind da- 
rea de seamă, a 
examinat intr-un .__________
înalt 
tic șl 
activitatea 
nomică 
rată In 
semestru, 
vind < 
fiecărei 
atelier în 
a fiecărui 
succesele 
mice. Cu 
prilej au fost tot
odată "
cauzele 
surilor, 
du-se . 
clar ceea ce tre
buie făcut in 
continuare pen
tru inlăturarea 
lor, pentru îm
bunătățirea acti
vității generale a 
uzinei. Darea 
seamă 
de 
concret 
fundamentat 
niile 
pentru 
tarea _____

Insistlnd in discuții asupra rezer
velor interne existente in această ti- 
nără și modernă fabrică, cit și asu
pra analizei neajunsurilor și măsuri
lor ce se impun pentru eliminarea 
lor grabnică, participanții la dezba
teri au dat dovadă de un inalt spi
rit de combativitate muncitorească in 
tratarea tuturor problemelor. In cen
trul multor intervenții s-a situat uti
lizarea cit mai deplină a capacități
lor de producție, realizarea la ter
men a noilor investiții, precum și 
înfăptuirea programului de autouti
lare.

— Lucrăm într-o uzină 
cu utilaje moderne, de
capacitate — a spus ing. 
sile Tistu, director tehnic. Ne stră
duim cu toții și am reușit să lucrăm 
la parametrii proiectați la multe din 
instalații. Nu este insă suficient. Ex
periența ne-a dovedit câ in dome
niul organizării reviziilor generale la 
instalațiile uzinei noastre pot fi adu
se îmbunătățiri. Se pierde mult timp 
cu staționarea utilajelor de două ori 
pe an pentru aceste revizii. De aceea, 
sint de părere ca, începind din anul 
1972, să programăm nuinai o singură 
revizie generala, toamna*.’ în acest fel. 
ar fi posibilă participarea la această 
operație a tuturor specialiștilor noștri, 
a tuturor lucrătorilor. Măsura este 
bine venită cred și pentru faptul că

mulțl salarlați urmează cursul de 
policalificare și fiecare din ei ar pu
tea verifica mașina la caro lucrează.

Mecanicul Ion Sirgliic, de la secția 
fibră, subliniind și el necesitatea ex
tinderii policalificării, a propus ca 
prin forțe proprii să se confecțio
neze în uzină și cit mai multe piese 
de schimb. ” ...
acum 
dovedit 
acestei sarcini, 
avut greutăți In aprovizionarea 
cu unele piese de schimb |l cind

Experiența de pinâ 
spus el — ne-a 

că putem face față șl 
Uneori, cind «m 
in

prime. „Ridic această problemă — 
spunea el intre altele — pentru că 
au fost cazuri cind n-am lucrat cu 
randamentul scontat la unele insta
lații tocmai datorită sosirii neritmice 
a materiei prime. O mare parte din 
vină revine aici șl Centralei indus
triale de fibre chimice Săvinești, care 
nu întotdeauna a urmărit îndeaproa
pe cum se respectă planul de apro
vizionare".

Unii vorbitori «-au referit la măsu
rile ce se impun pentru accelerarea 
ritmului de execuție, pentru infra-

naj cite o clasă. Așa cum ne vnrn 
ocupa de ei acum, așa ii vom avea 
mi ine.

în intervențiile lor, ing. Dan Com- 
tache, secretarul comitetului U.T.C., 
Ion Poenaru, președintele comitetu
lui sindicatului, laboranta 
Splru, operatorul Gheorghe 
cioc, secretarul organizației 
tid din secția fibră, și alțl 
panțl la discuții au relevat 
tanța și necesitatea traducerii 
viață ■ indicațiilor reieșite 
expunerea tovarășului

spirit cri- 
autocritic 

eco- 
desfășu- 

primul 
relc- 

contribuția 
I secții .și 

parte, 
om la 
econo- 

acesl

analizate 
neajun- 
indicin- 

precis și

de
a expus 
asemenea 

șl bine
li- 

directoare 
dezvol- 

vlitoare a
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MUNCITOREASCĂ
ÎNSEMNĂRI de la uzina de fibre sintetice din iași

uzinei.

nouă, 
mare

Va-

ne-am preocupat mal mult de exe
cutarea lor in fabrică sau prin coo
perare cu alte întreprinderi, produc
ția nu a avut de suferit.

— Pentru că unele utilaje, nece
sare dezvoltării etapelor viitoare, le 
proiectăm și le realizăm in uzina 
noastră, printre acestea aflindu-se și 
unele prototipuri — aprecia Ion Me- 
linte. din cadrul atelierului de pro
iectare — cred că este nevoie de o 
perioadă de verificare a acestora pe 
instalațiile existente în uzină. In a- 
cest fel, vom avea garanția funcțio
nării lor corecte chiar de la început. 
Totodată, pentru a utiliza mai bine 
capacitatea atelierului nostru de pro
iectare, precum și pentru a nu irosi 
munca. . 
ună cu „IPROSIN" _______ ...
gramul de proiectare, in vederea eli- 

■ minării paralelismelor. Spun aceasta 
pentru că, uneori, același utilaj a fost 
proiectat și de noi și de institut.

Referindu-se tot la acțiunea de au- 
toutilare. maistrul mecanic Gheorghe 
Huianu. de la secția fire, a propus și 
el să se studieze posibilitatea confec
ționării unei mașini de tăiat fibra. 
Vorbitorul a cerut ca serviciul de 
cercetare al uzinei să colaboreze in 
acest scop șl cu catedrele de specia
litate ale Ihstitutului politehnic din 
Iași.

Ing. Dan Mlhâiescu, șeful secției 
policondensare, a adus In discuție și 
problema aprovizionării cu materii

propun a se analiza impre- 
București pro-

rea In funcțiune la termen aau chiar 
mai devreme a noilor capacități de 
producție.

— Lucrările de Investiții din eta
pele a 3-a și a 4-a se desfășoară in 
general corespunzător — releva Cor
nel Copcca, inginer șef cu in
vestițiile pe uzină. Totuși s-ar pu
tea ca lucrurile să se prezinte și 
mai bine dacă diriginții de șantier, 
precum și ceilalți factori răspunză
tori s-ar preocupa mai îndeaproape 
de înlăturarea deficiențelor ce se mai 
ivesc uneori pe șantier. De asemenea, 
cred că trebuie să intensificăm ac
țiunea de contractare a utilajelor.

Intrucil noile capacități de pro
ducție ce vor intra nu peste mult 
timp in funcțiune presupun noi cadre 
de muncitori calificați. în dezba
teri s-au făcut dese referiri șl la pre
gătirea de pe acum a cadrelor ne
cesare viitoarelor etape.

— In curind vom deschide o școală 
uzinală de doi ani pentru 500 de uce
nici și va fi nevoie să înființăm șl 
un curs de pregătire de scurtă du
rată pentru 100 așchietori — spunea 
I»m Zlate, șeful serviciului personal. 
Răspunderea deosebită ce o aV'em 
față de hccȘti tineri, viitori munci
tori ai uzinei, incumba mobilizarea 
tuturor forțelor. De aceea, propun Că 
fiecare secție, atelier sau serviciu să 
se simtă răspunzător de pregătirea 
lor. fiecare să-și aducă o contribuție 
cit mai substanțială, luind in patro-

Maura
Duhin- 

de par- 
partici- 
impor- 

tn 
din 

__ Nlcolae 
Ceaușescu privind 
îmbunătățirea ac
tivității politico- 
ideologice, de e- 
rlucare marxlst- 
leninisti a tutu
ror oamenilor 
muncii. Vorbitorii 
au cerut ca de la 
șeful de echipă si 
pinâ la directorul 
general al uzinei, 
fiecare 
ționeze 
mina recomandă
rilor secretarului 
general al parti
dului, să se con
sidere mai întîl 
un om politic, un 
permanent acti
vist al partidului. 
Cunoștințele pro
fesionale ale aces
tora să se con
juge armonios cu 
o temeinică pre
gătire politico-i- 
deologică, fiecare 
6ă ajute organiza
țiile de partid, d« 
U. T. C. și sindi
cale să pună în 
practică planurile 
de măsuri preco- 

etapa viitoare în

să ac- 
în lu-

nlzate pentru 
domeniul muncii politico-educative 
în uzină. Vorbitorii au făcut propuneri 
privind legarea mai directă a invățâ- 
mintului de partid de activitatea pro
ductivă a uzinei, privind extinderea 
formelor adecvate de educare a tine
retului, atit prin simpozioane, con
ferințe, concursuri etc., cit și intilnirl 
mai dese cu membri de partid și 
muncitori cu experiență în produc
ție, cu șefii de secții, cu tovarăși din 
conducerea uzinei, cu activiști din or
ganele locale de partid și de stat.

Dezbaterile din adunarea generală 
a salariaților au confirmat încă o 
dată că tinărul colectiv al uzinei 
este hotărît să îndeplinească ire
proșabil sarcinile ce-i revin în «- 
cest an și in viitor. O dovadă a ma
turității sale este șî faptul că adu
narea generală a aprobat suplimen
tarea angajamentului inițial in între
cerea socialistă pe acest an cu încă 
9 milioane lei la beneficii, cu 2,5 mi
lioane lei la economii și cu 50 de ton» 
Ia fire poliesterice.

întreaga desfășurare a adunării a 
constituit o nouă și grăitoare expre
sie a atașamentului' profund al sa-’ 
lariațildr "tinerei uzine ieșene față de 
politica partidului nostru, a hotărîrit 
lor de’'a milita neabătut pentru 
transpunerea ei în viață.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii*

PENTRU TRANSPORTUL
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SI DEPOZITAREA RECOLTEI!
(Urmare din pag. I)

LA SEMNALE L E ZIA R U L UI
LA UZINELE TEXTILE 

„OLTUL" 
SF. GHEORGHE

Cu toate pinzele sus!
Lucrările de extindere și modernizare a por

tului Constanța au format, in mai multe rin- 
duri. obiectul unor articole și note publicate in 
ziarul nostru. în ultima dintre ele, apărută în 
nr 8 787 din 16 mai a.c., intitulată „Răspunsul 
e^te dar... numai răspunderile lipsesc", ne ex
primam nedumerirea față de o serie de neclari
tăți cuprinse intr-un răspuns primit din par
t-a Trustului de construcții poduri, porturi și ae
roporturi aparțioind Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor. In esență, deși se recu
noștea că greutățile întimpinate la lucrările de 
extindere a portului țin atit de unele lacune d;n 
activitatea Întreprinderii de construcții hidro
tehnice din Constanța, cit și de modul nesatis- 
făcâtor in care beneficiarul întregii iucrări — 
Direcția Navigației Maritime Constanța — se a- 
chită de obligațiile sale, nu se menționa cu pre
cizie cine și in ce fel va acționa și va răspunde 
tn’odată pentru inlăturarea tuturor greutăților 
Si pentru redresarea rapidă a activității desfășu
rate în perimetrul acestui șantier.

O nouă scrisoare primită din partea aceluiași 
trust vine. în sfirșit, să pună lucrurile la punct 
în primul rind. din scrisoarea semnată de direc
torul general al Trustului de construcții po
duri porturi și aeroporturi, ing. M. Lepădat, re
ține interesul atenția sporită care se acordă evo
luției lucrărilor.

Sintem in măsură să vă informăm, se spune 
In "scrisoare, că in urma măsurilor adoptate de 
comandamentul ce supravegheat desfâșurar-a 
lucrărilor, privind completarea numărului de 
dragi și cooperarea cu uzinele Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. în vederea re
ducerii duratei reparațiilor acestora. în prezent 
ritmul de execuție a dragajelor a fost redresat, 
iar rămînerea în urmă a fost parțial recupe
rată. existtnd toate condițiile realizării capacită
ții de trafic preconizate"

Desigur, schimbarea radicală a acestei situa
ții constituie un fapt îmbucurător, menit să re
pună pe linia de... plutire- o activitate in cea 
mai mare parte a ei laborioasă. Dacă era nece
sar, acest lucru nu este insă și suficient. Căci, 
ieșirea din „deriva" trebuie să marcheze, tot
odată, semnul unui reviriment decisiv in activi
tatea constructorilor portului. care au asigurate 
toate premisele devansării unor lucrări și punerii 
în funcțiune, la finele acestui an, a capacități
lor de trafic suplimentare prevăzute. Angaja
mentul asumat in scrisoarea la care ne referim 
ne întărește convingerea că intr-adevăr lucrările 
vor evolua intr-un ritm capabil să asigure res
pectarea integrală a acestor sarcini sporite.

Răspunsul nu este
cel așteptat

Recent, la această rubrică a apărut sub titlul 
„Se așteaptă incă o încurcătură ?“ răspunsul 
primit din partea Ministerului Industriei Meta
lurgice referitor la nota „Fierul, fonta si o.elu’.”, 
publicată in ..Scinteia" din 11 martie 1971. in 
care era vorba despre neglijența a doi salariat) 
de «a uzina „Rulmentul" din Brașov, din vina 
cărora două vagoane încălcate cu piese n >u- 
nouțe, valorind 375 000 lei, au căpătat destinația 
către furnalele de la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara Cu acel prilej, directorul Direcției 
de Îndrumare și urmărire a producției din Mi
nisterul Industriei Metalurgice relata câ. intru- 
clt cei de la Combinatul siderurgic din Hune
doara nu aveau de unde să știe ce se află in 
vagoane, mai ales că piesele erau și ruginite, 
aceștia nu se fac vinovați de topirea lor. Tn în
cheierea sus-amintitului răspuns ne declaram 
mirați de faptul că de la uzina „Rulmentul"

din Brașov nu sosise nici un răspuns în lega
tară cu situația creată.

Ia»ă că, de curind, am primit o scrisoare sub 
semnătura tovarășului ing. Gheorghe Badea, di
rectorul general al uzinei „Rulmentul" din Bra
șov. Din cuprinsul ei aflăm că in prezent fap
tele relatate se află in urmărirea organelor 
competente. urmind a se stabili și despăgubi
rile pe care le datorează cei vinovați. „In ce 
privește pe angajați) uzinei noastre — se spune 
in continuare — acestora li s-au imputat su
mele pentru care răspunderea le revine numai 
lor. fiind sancționați după cum urmează : vino
vatul principal a fost imediat schimbat din 
funcție și încadrat ca muncitor necalificat, iar 
celălalt salariat a primit „mustrare scrisă cu 
avertisment". In incheierea scrisorii, directoiul 
general al uzinei line să precizeze insă că, deși 
greșeala de expediere este evidentă, ea nu era 
de natură să aibă totuși un asemenea deznodă- 
mint dacă destinatarul — respectiv Combinatul si
derurgic Hunedoara — ar fi sesizat faptul că va
gonul nu conținea ,.șpan“. așa cum rezulta din 

’’actele de transport și de însoțire a mărfii, ci 
piese uniform forjate, mai ales că acestea, fiind 
confecționate din oțel special de pinioane. nu 
se puteau oxida.

Deci, piesele nu au fost oxidate, așa cum se 
susținea in răspunsul primit din partea orga- 
nelor de resort ale Ministerului Industriei Meta
lurgice și ca atare cu un minim de efort din 
partea color de la Hunedoara s-ar fi putut se
siza eroarea. Nu intenționăm însă in rindurile 
de față să stabilim cine are mai multă vină tn 
cazul in speță, cei de la „Rulmentul" Brașov 
sau cei de la Combinatul siderurgic Hunedoara. 
Observația este alta și anume aceea că condu
cerea uzinei brașovene, in afara faptului că re
cunoaște eroarea comisă, ceea ce este de pri
sos acum, nu ne oferă, in scrisoarea trimisă, nici 
o certitudine că in mecanismul funcțional al u- 
zinei s-a pus definitiv stavilă oricărui act de 
indisciplină de la normele de serviciu.

UN REBUT
CALITATE

textile „Oltul" din Sf. 
și-au cucerit un bi- 

... prestigiu datorită ca- 
bune a produselor lor. 

Dispunind de utilaje moderne, 
cu inaltă productivitate, uzinele 
produc țesături de bumbac de 
diverse tipuri („Luceafăr". „Do
mino". „Oltul"), fețe de masă 
(„Cocor", „Salcim"), pinză albi
tă, pinză vopsită etc. In ultimii 
ani, una din preocupările prin
cipale ale muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor textiliști 
din Sf. Gheorghe este îmbună
tățirea continuă a calității pro
duselor. tn acest scop, s-a in
trodus la o serie de sortimente 
folosirea fibrelor poliesterice in 
amestec cu bumbac, obținindu- 
se mărirea rezistenței Ia ru
pere a țesăturii De asemenea, 
au fost create modele și de
sene noi. s-a îmbunătățit colo
ritul pinzoior în prezent. Uzi
nele textile ..Oltul" exportă mai 
mult do 30 la sută din produc
ția lor în diferite țări ale lu
mii. Este semnificativ fantul că 
în cursul anului 1970 cit si în 
primul semestru al acestui an 
nu s-a înregistrat nici un rebut 
de calitate. Tn fotografie : Una 
din secțiile uzinei.

Uzinele
Gheorghe 
ncmeritat 
lității

TOMORI Geza
corespondentul „Scînteii1

scriu încă de oe acum In preocupă
rile direcției generale județene a ?- 
griculturii. După cum ne informează 
ing. Const. Bostan, directorul între
prinderii pentru valorificarea cerea
lelor. anul acesla bazele de recepție 
din județ vor putea primi cantități 
mai mari de porumb. Față de anii 
procedenți. datorită capacităților su
plimentare de uscate intrate in func
țiune la bazele de recepție Sărățui- 
ca și Bărăganul. jumătate din 
cantitatea prevăzută a se prelua 

i va fi primită in boabe. Cu toate a- 
cestea, mari cantități vor trebui de
pozitate provizoriu pe platformele 
betonate din jurul silozurilor. Dar «n 
unele unități, lucrările de amenajare 
a acestor platforme. începute tirziu, 
sint mult rămase in urmă Pină 

realizat numai jumătate 
din cit s-a prevăzut, deoarece abia 
la 5 iunie s-au acrobat fondurile ne
cesare.

Paralel cu preluarea și condiționa
rea griului, s-au desfășurat in toate 
bazele de recepție lucrări de repara
ții la pătule. Potrivit planului întoc
mit dq întreprindere, pină la 1 sen- 
tembrie urmează să se încheie toate 
reparațiile, iar pină la 15 septenib"'* 
să se termine construcția unor oătuie 
din materiale recuperate la Fetești, 
Căzănești. Gura lalomiței. Bucu. Tân- 
dârei. Lucrările de reparare sint insă 
îngreunate de Capiul că in unele ba
ze. cum este cea din Bucu. mai -ii ! 
încă mari cantități de porumb. Esie 
necesar ca el sâ fie bătut cit mai 
repede și, pe măsura eliberării, pă’.u- 
lele să fie curățate și reparate. 
Bucu există o serie de pâlnie 
vechi, cu o capacitate de 6 000 . ...
porumb știuleți, care sint deteriorate. 
Pină in prezent nu s-a întreprins ni
mic pentru repararea lor. Se mai dis
cută dacă vor fi demolate și amena
jate altele pe aceiași loc. sau se vor 
face reparații provizorii. Este necesar 
să se adopte urgent soluția cea mai 
eficientă pentru a se putea trece la 
lucru.

Și tn județul SALAJ se anunță o 
recoltă bogată, cum poate nu a mai 
fost de mulți ani pe aceste melea
guri. Pe lingă porumbul care ur
mează a fi livrat pe baza contrac
telor încheiate și pentru pla
ta lucrărilor executate de sta
țiunile de mecanizare a agriculturii, 
importante cantități urmează sâ fie 
reținute în cooperativele agricole în 
vederea asigurării furajelor necesare 
sectorului zootehnic și pentru re
tribuirea cooperatorilor. Cum va fi 
depozitat acest porumb ? La coope
rativa agricolă din Horoatul Crasnei 
se obișnuiește ca porumbul să fie 
mai intii adunat de pe cimp, depozi
tat și abia apoi se calculează canti
tățile ce se cuvin cooperatorilor pen-

La 
mai 
tone

tru retribuirea muncii. Acest pro
cedeu necesită nu numai un volum spo- 
\rit de muncă, ci și un spațiu mare da 
depozitare. Contabilul-șef, Gheorghe 
Ardelcanu, ne-a asigurat că întreaga 
producție va putea fi depozitată in 
bune condiții. ' Dar unde ? Aci nu 
există spații de depozitare suficien
te pentru inmagazinarea celor pesta 
340 tone boabe destinate sectorului 
zootehnic. Unde vor cooperatorii din 
Horoatu Crasnei să așeze acest po
rumb ? In poduri de grajd, in maga
zii vechi și'riecorespunzătoare ? De 
asemenea, de pe cele 300 hectare 
cultivate cu porumb Ia cooperativa 
agricolă din Pericei se evaluează o 
recoltă de peste o mie tone boabe. 
Desigur, bună parte din această 
cantitate va fi livrată pentru onorarea 
contractelor încheiate cu statul, iar 
alta va fi destinată retribuirii coope
ratorilor. După un calcul sumar, re
zultă că nu există spații pentru a se a- 
dăposti cele 300 tone porumb destinat 
consumului. Președintele coopera
tivei, low Dumitru Tătaru, est« 
optimist atit in ce privește transpor
tul, cit și depozitarea porumbului. 
Dar învățămintele anului trecut, cind 
o mare parte din recoltă a rămas pe 
cimp. pinâ aproape de îngheț, deși 
producția a fost de trei ori mai mică, 
impune masuri urgente în vede
rea asigurării spațiilor de depozi
tare. Și la cooperativele agricole 
di?) Virsolț și Hereclean, ca și in 
multe alte unități din județul Sălaj 
nu există spații suficiente pentru 
depozitarea porumbului.

Această stare de fapte am adus-o 
Ia cunoștința direcției generale a- 
gricole a județului. Directorul ge
neral adjunct, tov. ing. Eugen 
Urcan. ne-a spus : „Evident, produc
ția bună pe care o întrevedem va 
crea unele greutăți in ce privește de
pozitarea la majoritatea cooperative
lor agricole. In ce privește depozita
rea cantităților cuvtnile fondului de 
stat care urmează să fie primite de 
bazele de recepție nu se ridică pro
bleme”. Este adevărat că, potrivit 
scriptelor, bazele de recepție au 
spații de depozitare suficiente. Dar 
ce se face cu recolta care va rămîne 
in unități ? Aci trebuie luate mă
suri urgente în vederea reparării 
pătulelor și construirii celor prevă
zute .pentru acest an.

Așadar, deși ne mai desparte 
puțin timp de momentul cind va 
începe recoltarea porumbului, pre
gătirea spațiilor de depozitare este 
Intirziată intr-o seric de unități. Este 
necesar ca întrepiinderilc județene de 
valorificare a cerealelor să ia măsuri 
urgente în vederea identificării tu
turor spațiilor care pot fi folosiie 
pentru păstrarea in bune condiții a 
porumbului, să se îngrijească de re
pararea și curățirea magaziilor șl Pă
tulelor, astfel ca din noua recoltă 
nu se piardă nici un bob.
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O știam despre Galați ? Aveam Impresia 
că știam totul, că știam esențialul, că ima
ginile culese diln drumuri mai vechi șl păs
trate în memorie sau In carnetele de în
semnări rămase intr-un sertar cu ginduri 
și vorbe de demult îmi vor reda locurile 
și oamenii așa cum l-am lăsat cindva. Par
că uitasem că trăim intr-o epocă in care 
ziua de Ieri nu mal seamănă cu prezentul 
și că miine va fl altfel decît astăzi. Nu 
ml-aș fi închipuit că mă pot rătăci In Galați, 
oreș căruia i-am străbătut străzile de altă
dată pină la recunoașterea fiecărei pietre, 
a fiecărui copac. Doar aici am venit in 
pragul adolescenței cu una din primele 
brigăzi de muncă voluntară ale tineretului, 
doar aid mi-am căpătat botezul de repor
ter.

Acolo, la porțile de lut ale Dunării, lă
sasem un oraș care își făurea porțile mă
reției. Răvășit de război, cu șantierele na
vale ab a puse pe picioare, cu mahalale 
sordide șl cartiere insalubre, orașul numă
ra mal multe ruine decit case In picioare 
și nu bănuiam că numai douăzeci de ani 
aveau sâ-1 schimbe atit de radical ființa 
Incit, intr-o zi de iulie 1971, să-mi apară de 
nerecunoscut.

M-am dus din nou la Mlnjlna, locul unei 
permanențe inviolabile din acest colț de 
țară, și am rămas îndelung pe prispa casei 
lui Costache Negri, in fața căreia s-a cintat 
pentru prima dată Hora Unirii. Casa are 
valoare de simbol nu numai datorită fap
tului că aici se adunau pașoptiștii lui Ni
colae Bălcescu sau cei mai înflăcărați și 
mai activi partizani ai Unirii, ci prin ca 
insâșu înconjurată de o prispă care îi dă 
ocol, casa aceasta pare cuprinsă intr-o horă 
de stilpi românești, preludiu arhitectonic al 
înfrățirii de mai tîrziu, prim acord mut, 
din lut și cărămidă arsă, din melodia celui 
m3i frumos cintec românesc : „Hai să dăm 
miră cu mină, cei cu inima română...".

In orașul de altădată n-am mai găsit decit 
citeva puncte de reper după care m-am 
ghidat incercind o orientare In noile lui 
dimensiuni. Hazardată încercare, deoarece 
tot a trebuit să Întreb de zeci 
de ori localnicii despre o a- 
dresă. un loc știut cindva și 
socotit de neschimbat, o clă
dire anume, o răspintie de 
drumuri, o piață veche. Pină 
și Dunărea mi s-a părut alta, 
căci apele ei gălbui călcau 
pe sub faleze o albie înnoi
tă la poalele unui oraș re
născut Mai mult ca oriunde, 
la Galați nu poți să nu a- 
daci un omagiu plin de res
pect urbaniștilor și arhitecți- 
lor țării, căci aici și-au dat 
adevărata lor măsură, croind 
o așezare demnă de operele 
renașterii intr-o epocă de 
inegalabil avint constructiv.

O anumită prezență mâ 
fascina Insă în acest oraș, a- 
trăgindu-mă irezistibil poate 
tocmai pentru că nu o cu
noșteam decit din lecturi șl 
filme și despre care mă obiș
nuisem să aud vorbindu-se 
aproape zilnic. Galațiul meu 
de demult nu însemna decit 
Dunărea și șantierele na
vale, portul fluvial-maritim. 
mile pinâ la ieșirea fluviului in mare, 
docherii, constructorii de nave, vasele 
cu zbaturi, gara fluvială construită de 
Salignv, trei sute de străzi și ulicioa
re. trei mii de dreiumi, birturi și ca
fenele, un aer balcano-levantin, umbra unei 
protipendade in declin, o lume care abia 
isi căuta contururile. Secole de-a rindul, 
Galațiul fusese sinonim cu navigația și co
merțul, cu lupta acerbă dintre cei ce il ți
neau pe umerii lui și cei ce il sugeau, afa
ceri veroase il populau cu case simandi
coase și acareturi de parveniți și, pe mă
sură ce orașul „lumii bune" se înălța obtuz, 
la cheremul prostului gust, orașul celor „de 
jos" se lăbărța pe coclauri din coșmelii de 
chirpici, cu acoperișuri de stuf, ferestre cit 
palma, opaițe și lămpi de gaz, apă clocită 
și noroi.

înainte de război, ziarul burghez „Acțiu
nea" scria : „Pe sub ziduri stau întinși ha- 
mallL Și-au scris pe talpă, cu cretă, prețul 
unei ore de Încărcare și descărcare, cerind 
să fie treziți doar cind li se acceptă condi
țiile". Mie, tibișirul acela care desena cifre 
strîmbe pe călcâiele scorojite imi pare ca o 
enormă ironie a docherilor, căci le-am cu
noscut forța și hazul gros, sănătos, colțuros, 
ca o Înfricoșătoare explozie de dinamită. Era 
printre ei unul, Balaure, spaima tirgului, 
colos mitologic ieșit parcă din osul lui He- 
falstos, doi metri înălțime, palma cit lopata, 
umeri de Goliath, voce de tunet și zimbet de 
copil, un Gruia lui Novac rătăcit pe Dunăre. 
Spărgea, o dată, o grevă dintre acelea cu con
dițiile scrise cu cretă pe șirul de tălpi înăl
țate sfidător, baricadă de bolovani din car
ne. și tovarășii lui ar fi vrut să-1 arunce 
In Dunăre, dar nu le ajungea curajul s-o 
facă. Căci acel Balaure era un bărbat curn 
pămintul nu plămădește decit o dată, o 
singură dată la o generație și cu forța lui 
nu era de glumit. Iși incărcase umerii cu 
saci ; doi. trei, și tot răcnea din ce in ce 
mai icnit : „mai pune mă, să vă arate 
Balaure ce poate !“, patru, cind saci, atit 
cit nici un om n-ar fi fost in stare să ducă 
cu simple puteri omenești, și, după ce i-a 
cărat pină in mijlocul punții care se În
doia sub tălpile lui ca un arc gata să se 
rupă, s-a oprit în loc, s-a răsucit, a privit 
rinjind ia cei care 11 urmăreau cu gurile 
căscate și. opintindu-se, a aruncat încărcă
tura In lături, ca pe o netrebnică sarcină. 
Și ștergindu-și palmele a ris mucalit : 
..Uite, cam atlta aș fl dus dintr-o dată... 
dacă aș fi vrut !" Șl s-a Întins lingă gre
viști cu brațele sub cap cerindu-i unuia 
»ă-l scrie și lui pe talpă prețul. Și către 
vătaf : „Auzi ? Dară lași mal jos decit am 
acris eu aid, te pul să-nghiți creta asta..,".
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Și lată că 
care, pentru

s-a găsit un loc pe pămînt în 
___ _ _____ prima dată de cind gindesc pe 
hirtie, să uit că sint reporter in misiune. 
Am fost constrâns, pe nesimțite, să uit. Nu 
mal puneam Întrebări, nu mai notam, bloc
notesul Îmi Încremenise in buzunar și asis
tam fascinat la un spectacol ale cărui pro
porții mă copleșeau. Tot ceea ce văzusem 
pină atunci in domeniul siderurgiei și me
talurgiei, Șl mă uimise, era redus la pro
porții care nu mal justificau uimirea de 
altădată, căci lumea in care am pătruns. 

deșl fusesem avertizat de dimensiunile ei. 
Îmi depășea forța imaginației in pofida n- 
vantajului de a fl văzut destule pe acest 
pămint Prin film, prin televiziune, prin 
foaia de ziar sau prin pagina de carte 
avem impresia că știm, că înțelegem și cu
noaștem colosul de la Galați. Cit ponte 
insă reda din vastitatea acestei unice pano
rame industriale liliputanul ecran de tele
vizor, cit poate cuprinde cel mal generos 
obiectiv cinematografic, care sint acele cu
vinte in stare să descrie la adevăratele el 
proporții această lume a oamenilor, a ener
giilor și a metalului 7 Așa ceva trebuie vă
zut. nu se poate povesti. Ne tot trimitem 
copiii să vadă fenomene ale naturii, cetăți 
moarte sau renăscute, săpături care dau la 
iveală urmele unor lumi dispărute și, une- 
o-i, avem ochii ațintiți In pămint și capul 
răsucit înapoi. Facem bine că-i trimitem. 
Dar să-i trimitem și aici, căci aici 
se află adevăratele dimensiuni ale pre
zentului. punctul cel mai înalt de 
observație către viitor, demonstrația con
cretă. palpabilă, a ceea ce este capabil 
sd facă un popor eliberat, stăpin In casa 
lui, puternic și conștient de aceastd pu
tere, liber de complexele destinului care 
i s-a prescris într-o epocă roasă de neîn
credere, căci colosul de la Galați parcă ar 
fi ieșit din mîinile fiilor eliberați ai acelui 
Balaure care, cindva, speria docurile cu 
forța lui herculeană.

Cu zece ani In urmă, cind planurile gi
gantului de la Galați — una din edificatoa
rele expresii ale consecvenței înfăptuirii po
liticii de industrializare socialistă a țării 
elaborată de partidul nostru comunist 
începeau să lasă de pe planșele con
structorilor și să se transforme in 
realitate, s-au auzit destule voci scep
tice care Întrebau : „Cum o să fiți în 
stare ? La ce vă trebuie ? De ce să vă 
dezmințiți destinul agrar ? Pe ce o să cum
părați utilajele proiectate ? De unde o să 
aduceți minereu ? De unde cadrele înaltei 
calificări de care veți avea nevoie ? Cum 

vechiului oraș dunărean
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viitorului la di- 
popor a cutezat

colos — a cărui

o să puteți ? Cum o să puteți ? Cum o să 
puteți ?“

Și iată că am putut. Și iată că a fost po
sibil. Și iată că gigantul există, ambițiomn- 
du-se să răminâ inegalai in Europa, capabil 
să forjeze temelii de oțel ................
mensiunile pe care acest 
să și le viseze.

Pînă la făurirea acestui 
producție, singură, fără Hunedoara și Re
șița, dă numai intr-o lună producția de 
oțel a „prosperei" și „înfloritoarei" țări de 
altădată — România socialistă parcursese 
cu succes examenul primelor etape ale in
dustrializării moderne, construise baraje și 
hidrocentrale de mare capacitate, înălțase 
cetățile petrochimiei de la Borzești, Săvi- 
nești, Brazi, Ișalnița, refăcuse din temelii 
și dezvoltase inzecit puterea uzinelor dis
truse de război, iși reclădise orașele, im- 
pînzise regiunile țării cu sute și sute de 
fabrici, transformase agricultura din exten
sivă și intensivă, pusese bazele societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Experiența 
exista, avea de unde să-și tragă sursele de 
garanție ambițiosul plan de la Galați, de
oarece România care iși propusese să-l rea
lizeze era de șaisprezece ori mai puternică 
decit țara surprinsă in momentul celei mai 
înalte culmi a perioadei antebelice. Și. 
cu toate acestea, unii s-au Îndoit, au avut 
rezerve, n-au pregetat să-și manifeste 
scepticismul. Dar nu s-au îndoit comuniș
tii români, nu s-a îndoit un popor întreg, 
și asta a fost esențialul.

Privesc un bărbat de vreo cincizeci de 
ani care urmărește cu atenție defilarea co- 
voarelor roșii de metal manevrate de ca- 
jele laminorului de tablă la cald. Hala are 
peste un kilometru lungime și menirea ei 
este să transforme lingourile de oțel care 
vin de la slebing in imense fișii de tablă 
groasă destinată fabricării navelor. Omul 
are ochi de novice, uimire de străin, un 
aer mai uluit decît al meu. in care in- 
cintarea se amestecă cu admirația și. parcă, 
cu un strop de teamă. Manevrele sint diri
jate din cabine cu pereți de sticlă, de la 
pupitre de comandă la care se află tineri 
laminoriști. supravegherea întregului proces 
de lucru se face prin ecranele televizoare
lor, totul degajă forță, disciplină, domi
nare perfectă a utilajelor ultramoderne. 
Omul meu s-a oprit în fața unul panou pe 
care sint scrise cu litere mari trei fraze : 
„Un singur minut de oprire a laminorului 
costă 10 000 de lei. O oră, 600 000 lei. Re- 
ducind timpul de staționare a utilajelor 
prin accidente tehnice cu numai 60 de ore 
intr-un an, ce obțin economii de 36 milioa
ne de lei". Citește și întreabă. I se răspun
de : „De trei săptămâni, nici un minut 
pierdut". Mă vede că notez citeva cuvinte 
in blocnotesul meu și scapă o reflecție : 
„Domnule, aici poți să devii patriot". îl în
treb cu malițiozitate voită : „Pină acum 
n-ați avut timp ?“ îmi răspunde intr-o ro
mânească alterată ușor de un accent ger
manic : „Nu prea. Sint de treizeci de ani 
plecat din țară. Am lucrat în branșă mult 
timp. în Luxemburg și In Ruhr. Am aici, 
în Galați, un cumnat, la care am venit in 
concediu. N-am mai recunoscut locurile. 
Iar combinatul ăsta, dați-mi voie să vă 
spun, e ceva cu totul neașteptat pentru un 
om ca mine". „De ce ?“ .Păi, eu. in tine
rețe, cunoșteam altă Românie. Dumnea
voastră ați făcut multe, extraordinar de 
multe, și acum Înțeleg de ce vi se Epune 
generația de sacrificiu".

L-am lăsat Intr-ale Iul, să-1 facă însoți
torului de la biroul de protocol teoria cu 
generația de sacrificiu. Dar, trerind o oră 
mai tirzlu pe la 6ecția de tratament la 

rece, nu m-am putut abține să nu-l Întreb 
pe nea Stoica Vasile, șef de secție, om de 
vreo 45 de ani, care lucrează In combinat 
de cînd se excava pămlntul Dentru fun
dație : „Nea Stoica, zic, mata te simți ge
nerație de sacrificiu ?“. M-a Întrebat cu 
gravitate : „Dumneata vorbești serios ?". 
l-am spus că nu-ml nrdea de glumă. ,.M-am 
făcut că nu te Înțeleg — ml-a răspuns el 
într-un tîrziu pe un ton care îmi arăta că 
nici Iul nu-l ardea de glumă — dar să știi 
că am mal auzit de povestea asta. Ciudat 
este că niciodată n-am 8uzit-o din gura 
alor mei, ci tot de pe la unii care, har dom
nului. o duceau cum nici nu visaseră și nu
mai de sacrificiu n-aveau dreptul să vor
bească. Acum îmi pare rău că te aud pe 
dumneata, doar ne cunoaștem și nu știu ce 
te-o fi apucat ? Dar dacă m-ai întrebat, 
dă-mi voie să-ți răspund : Fu am apucat 
și lumea dinainte, și pe-asta, a noastră. Nu 
vreau să-ți arăt de ce eu nu mă consider 
generație de sacrificiu. Mi-ar fi de-a drep
tul rușine să fiu nevoit s-o fac. Mal vino 
pe la mine, vezi cum stau, uită-te la copiii 
mei și la toți al noștri. Nu huzurim, dar 
trăim cu capul sus. Am dus-o și prost, știi 
bine cind și cum. căci sîntem aproape ace
lași leat, asta n-are importanță. Dar să știi 
de la mine, ce am făcut am făcut șl pentru 
noi, și pentru cei ce vor veni în urma 
noastră. Să folosească, și să le fie pildă. 
Adevăratele generații de sacrificiu au fost 
cei dinaintea noastră, părinții și bunicii 
noștri, aia să știi. Și, dacă vrei să răminem 
prieteni, să-ți scoți chestia asta din cap".

Mi-am scos-o. El a continuat să-mi spu
nă că nu văzuse trenul pină la doisprezece 
ani, că bunătățile cu care își îndulcise co
pilăria erau magiunul întins pe mămăligă, 
că untura porcului era drămuită să ajungă 
pină după paște și că n-ar fi visat niciodată 
să-și vadă copiii la facultate etc, etc. Ca să 
schimb vorba, l-am întrebat: „Care e vîr- 
sta medie a lucrătorilor de la laminorul du- 
mitale ?“ îmi spune : „23 de ani". Și nu 
poate să-și rețină un comentariu : „Uite- 
așa începi să te simți bătrin la 45 de ani.

Miine, poimiine, o să-mi spună „moșule". 
Și parcă ieri le stringeam pumnii pe ma
nete la pupitrele de comandă și tremurau 
de emoție cînd vedeau metalul incins In- 
trind in caja pe care trebuiau s-o trans
forme in citeva minute in fișii de cincispre
zece metri lungime".

ZECE Ml! DE COMUNIȘTI 
DIN MARELE DETAȘAMENT 

MUNCITORESC
Nea Stoica este unul dintre cei zece mii 

de comuniști din Combinatul siderurgic de 
la Galați. Zece mii de oameni cu carnet 
de partid intre 32 000 de salariați. Căci aici 
nu numai fiecare al treilea muncitor, tehni
cian sau inginer este comunist, ci, după 
cum gîndesc, după cum muncesc, după cum 
trăiesc și activează ca cetățeni ai României 
socialiste, numărul comuniștilor cu inima, 
cu convingerea, cu întreaga lor ființă, aș- 
teptind marele moment al vieții, cind vor fl 
primiți in partid, este mult mai mare.

Cite zece mii de muncitori intrind In fie
care din cele trei schimburi pe porțile com
binatului înseamnă de trei ori din zi și din 
noapte o adevărată armată muncitorească, 
atit cit abia puteau stringe Ia un loc Gala
ții de altădată.

In stația Bărboși, Ia șase dimineața, la 
două după-amiaza și la zece seara, trenu
rile sint luate cu asalt, mii de oameni care 
ies din vagoane și alte mii care intră spre 
a se duce la casele lor din satele de sub
urbie din preajma Galațiului. In covirși- 
toarea lor majoritate sint tineri, domină 
vîrsta celor de douăzeci de ani, vigoarea și 
exuberanța, gesturile sint colțuroase, uneori 
brutale, necizelate, de o asprime vecină cu 
violența. Sint tineri care au pășit direct in 
cea de-a treia revoluție industrială, recru
tați de la sate, selecționați, invățați In școli 
profesionale, ținuți cite șase luni la specia
lizare și puși apoi să-și asume responsabi
lități de înaltă calificare.

Orașul Însuși, in vertiginoasa lui crește
re, de la 66 000 de locuitori in 1965 la 170 000 
in 1970, pregătindu-se de a atinge sfertul 
de milion in 1980, a căpătat Infuzia tonică 
a acestui tineret muncitoresc, vechea urbe 
trecind brusc printr-un proces de întine
rire umană și arhitectonică. Orașul iși tră
iește calm, profund, intr-o tonifiantă con
diție umană, existența de fiecare zi. Dacă 
ar fi să găsesc un echivalent de expresi
vitate acestei **’ ț” 
bloul Galaților de acum 
orașul întreg 
de la sedentari la navetiști — 
la lupta pe viață și pe moarte __ 
hiile naturii. In fața gării fluviale a rămas 
pină acum, ca o baricadă inutilă după o 
luptă ciștigată eroic, digul de pămint, ficin- 
dură și piatră de caldarim, ridicat, in acele 
teribile zile și nopți, in calea puhoaielor 
Dunării revărsate.

afirmații aș aminti tă
un an, cînd

de la mic la mare,
a ieșit
cu sti-

NAVA-AMIRAL A
SIDERURGIEI ROMÂNEȘTI

Combinatul este opera de zece ani a 
acestor oameni, el este rodul eforturilor 
unei țări întregi și supranumirea de „navă- 
amiral a siderurgiei și metalurgiei româ
nești" nu este decit blazonul de prețuire 
acordat excepționalei sale puteri. Cind spun 
că el este opera țării întregi mă gîndesc 

la faptul că peste cincizeci la sută din uti
lajele montate, precum și Întreaga canti
tate de construcții metalice au fost asigu
rate de combinat șl de întreprinderi româ
nești ca : „23 August“-București, „Progre- 
sul"-Brăila, „Independența"-Sibiu, „Elec- 
troputere“-Craiova, „Vulcan"-București, 
„Unio"-Satu Mare, Uzinele constructoare de 
mașini — Reșița, „Automatica“-Bucureștl, 
„Electromagnetica“-București, uzine din Ti
mișoara și Bocșa și multe alte uzine și în
treprinderi de specialitate care și-au făcut 
un titlu de glorie din a furniza componen
te In trupul colosului de la Galați. Furna
lele de 1 700 metri cubl, cele mai mari șl 
mai moderne din țară, au fost În întregime 
construite de români. Complet automatiza
te, funcționind pe baza unui program elec
tronic, ele se aliniază celor mai moderne 
construcții de acest gen din lume.

Proveniența siderurgiștilor și metalurgiș- 
tilor gălățeni este legată de vechile vetre 
românești tradiționale pentru arta domină
rii și fasonării metalului și ea atestă pe 
plan uman contribuția întregii țări la fiin
ța gigantului. Adoptați de Galați, hunedo- 
renii și reșițenii sint aici in elementul lor, 
singurele deosebiri rămînînd cele de relief 
legate de prezența Dunării și cele de stil 
de muncă, date de procesul complet auto
matizat in activitatea fabricii de aglome
rare, furnalelor, oțelăriei și laminoarelor. 
Un astfel de om mi-a apărut tinărul in
giner Vasile Ion de la furnalul de 1700 
mc. craiovean de baștină, specializat la po
litehnica din București, emul al profeso
rului Alexandru Rău ca specialist In oțelă- 
rie și al profesorului Dobrovici ca specia
list in furnale, tinăr care și-a legat înce
putul de carieră profesională de Combina
tul siderurgic gălățean. Olteanul luase in 
făptura sa in acești ani ceva din blajină
tatea moldovenilor sudici, vorbea domol, 
cu măsură, zimbind copilărește. Cu vreo 
cincisprezece ani în urmă scriam despre 
furnaliștii hunedoreni din brigada lui Vic
tor Pali, mărturisindu-mi cu frenezie emo
ția trăită alături de ei la gura cuptoarelor 

din extraordinarul ceas al 
șarjelor de fontă. Oamenii 
destupau gurile iadului cu 
căngile de oțel, infigindu-le 
adine în masa incandescentă, 
lovind cite șase, cite opt pină 
cind bara de metal se in- 
muia și era înlocuită cu alta, 
rece, ca asaltul acela sub do
goarea infernală să fie re
luat de la capăt pină cind 
cuptorul „pușca" și zgura 
lichidă și fonta topită țiș- 
neau afară In spectaculoase 

. jerbe de seîntei. La fel îi ve
deam pe oțelarii hunedoreni, 
din anii aceia, făcind roată 
la gura cuptoarelor de oțel și 
aruneînd în adincul lor de 
magmă incandescentă lopeți 
de dolomită. Era o horă dră
cească, intr-un ritm implaca
bil. impus de dogoarea insu
portabilă a convertizoarelor 
care scoteau aburi din costu
mele de azbest ale oțelarilor. 
Nimic din toate acestea aici. 
L-am 
ortacii 

echipa inginerului 
cea <'

intilnit pe unul din 
lui Victor Pali in 

„„ _____  Vasile Ion și zi-
că acum lucrează „domnește", și că 

greaua meserie de siderurgist i-a deveniț, 
datorită automatizării întregului proces de 
producție, „floare la ureche". Exagera cu 
bună știință. Dar in fața tabloului de co
mandă electronică a furnalului, care ocupa 
un perete întreg intr-o încăpere ca de la
borator cosmic, inginerul craiovean îmi 
demonstra ce-a însemnat pentru oamenii 
acestei meserii însușirea și aplicarea celor 
mai avansate procedee tehnice.

Explic ca un profan, căci altfel nu mă 
pricep, Și nu pot pretinde că aș ști mai 
mult, ceea ce mi s-a demonstrat vizual cu 
un comentariu făcut in citeva fraze suc
cinte. Minereul de fier, pe care acum com
binatul il primește pe calea ferată, impor
tat in cea mai mare parte de la Krivoi 
Rog, din Uniunea Sovietică, după ce trece 
prin fazele de tratare, este încărcat În fur
nal prin comenzile unui creier electronic, 
căruia i s-a programat prin fișe perforate 
întregul proces de pregătire a șarjelor. Ac
tivitatea nu se oprește niciodată ; pe mă
sură ce metalul incandescent este evacuat 
din cuptor încărcarea se face automat, di
rijată de calculatorul electronic.

De aici, drumul fontei topite continuă la 
oțelărie, de , unde metalul iese Înnobilat de 
forțele rezistenței, apoi la slebing, unde lin
gourile de oțel sint fasonate și, de acolo, 
la marile laminoare care il transformă la 
cald, sau la rece, în fișii de tablă pentru 
nave maritime sau pentru vagoane.

INEDITUL
UNUI MOMENT FESTIV
De la sudul Galațiului, unde se află com

binatul siderurgic, la nord, in jos, pe Du-, 
nare, cale de numai cițiva kilometri, tabla 
de oțel face primul și cel mai scurt drum 
al ei pină la calele șantierelor navale pe 
care se înalță vapoarele. Asist, intr-una 
din ultimele zile ale lunii iulie, la lansarea 
mineralierului „Uricani". navă de 12 500 
tone, care își primește botezul apelor. Ast
fel de momente sint întotdeauna unice in 
viața unui șantier naval, căci, in ciuda re
petării lor succesive, fiecare navă este un 
unicat și clipa in care apa o primește la 
sinul ei rămine sacră. Oamenii s-au de
prins să-i dea o anumită solemnitate, obi
ceiul ne vine din antichitate, cind fiecare 
corabie lansată la apă era socotită o nouă 
fereastră a țării deschisă spre lume și la 
botezul mării asistau capete încoronate și 
se dădeau festinuri. Acum, momentul a in
trat in rutină și singurii martori ai actului 
sint doar făuritorii navelor, ei/ născătorii 
de coloși trimiși să înfrunte furtunile o- 
ceanelor, aflați de fiecare dată la un exa
men in fața căruia, deși știu cum il trec, 
nu își pot stăvili emoțiile.

Din ritualul cunoscut n-a mai rămas de
ck spargerea sticlei de șampanie de prova 
metalică, moment care precede alunecarea 
navei pe săniile de lansare către unda flu
viului. Ultima verificare, apoi lansatorii, 
discipolii vestitului meșter Dumitru Caza- 
cu, pe care oamenii l-au supranumit „ma- 
moșul vapoarelor", scot scareurile care i-au 
servit navei drept pat de construcție și În
tregul eșafodaj de sănii flotabile începe să 
geamă de efort. Sticla de șampanie legată 
de un otgon face o voltă prin aer și spu
ma ei se revarsă pe metalul incins In mo-

,Acum avem oțelul nostru din care ne construim navele, otel gdlâțean de înaltd 
calitate"— Foto : S. Cristian

merrtul cind nava începe să alunece pe 
tobogan. Un val imens pornește către celă
lalt țărm, ca și cum Dunărea ar vrea să 
anunțe pămintul de dincolo că a primit la 
pieptul ei o nouă navă. Atit. Mărturisesc 
nostalgia după alte momente asemănătoa
re, cind cîntau fanfarele și lumea aplauda, 
iar vasele prinse cu serpentine de hirtie de 
mîinile constructorilor și ale copiilor lor se 
desprindeau din acele legături simbolice 
spre noua lor existență Acum n-avem 
timp de festivități. A doua zi după lansarea 
„Uricanilor", pe cala eliberată de el s-a 
început montajul altui mineralier, al șap
telea gălățean din seria navelor de 12 500 
tone.

„Acum avem oțelul nostru, din care ne 
construim navele, oțel gălățean de înaltă 
calitate, căutat pe toate piețele lumii" — 
îmi spune inginerul Tudoran Guruu la 
bordul unei șalupe cu care facem înconju
rul navei. Și sint in cuvintele acestea o min- 
drie și o pasiune care înnobilează prin ira
dierile lor insuși peisajul de nave româ
nești din oțel românesc.

PASIUNI — CATEDRA
Șl ATELIER

Profesorul Ion St. Popescu, șeful catedrei 
de chimie anorganică a Institutului poli
tehnic din Galați, este acum exact ceea ce 
poate fi numit „un om Intre două vîrste". 
Totul în Înfățișarea acestui om pare să fie 
croit pentru a exclude extremele : talia 
mijlocie, mustața nici muscă, nici pe oală, 
ochii vioi, dar fără arsura tăciunelui sau 
limpezimea albastrului, gesturile domoale, 
mersul lent, spatele ușor adus cu umerii 
aplecați prea îndelung pe carte, hainele 
cenușii, un surîs sfielnic, o voce care parcă 
n-a răcnit niciodată. Și totuși, sub această 
aparență, ca sub apele calme care ascund 
mari adincimi, sălășluiește un tempera
ment pasionat de veșnic nepotolit, un ca
racter tenace, greu de înduplecat pină n-a 
fost temeinic convins, o vitalitate și o ca
pacitate de comunicare caracteristice voin
țelor pentru care cuvintul imposibil nu 
există. în cabinetul său de la Institut, cu 
pereții înțesați de cărți — de la fireștile tra
tate de specialitate pină la mai puțin fi
reștile, tn acest cadru de riguroasă dis
ciplină, volume de poezie și de proză se
lecționate cu exigență — stăm îndelung 
de vorbă : „Am venit aici atras de 
tinerețea acestui centru de învățămint. 
In 1957, prin cooptarea institutului mecano- 
naval, politehnica gălățeană. cu cele două 
facultăți ale sale de atunci, deținea șapte 
secții de specializare, din care citeva unice 
pe țară. La Început însă nu aveam decît 
230 studențl șl numai 27 cadre didactice, 
dintre care unul singur deținea titlul știin
țific de doctor. Doar cinci săli de cursuri 
și două laboratoare destul de slab utilate. 
Acum avem peste 2 000 de studenți. Iar pro
cesul de învățămint este asigurat de 138 
cadre didactice, printre care se numără 18 
doctori și 93 doctoranzi. Treizeci de săli de 
cursuri șl 57 laboratoare și ateliere-școală 
dotate modern, capabile să asigure un pro
ces de invățămînt la nivelul cerințelor mo
derne. Este normal, Galațiul de astăzi nu 
mal suportă nici o comparație cu fosta 
urbe, combinatul siderurgic, șantierele na
vale, traficul portuar, puternica bază a 
industriei metalurgice, a construcției de 
mașini, a unor mari Întreprinderi de In
dustrie alimentară, solicită tot mal multe 
cadre de tineri specialiști pregătiți prin- 
tr-o strinsă legătură cu necesitățile locale, 
cu producția, cu specificul industriilor im
plantate aici".

Zilele cit l-am fost oaspete profesorului 
se desfășurau In febra examenelor de ad
mitere la facultățile politehnicii gălățene. 
Prilej excelent pentru a purta, „la fața lo
cului", o discuție despre candidați, despre 
vocație șl despre marea atracție pe care o 
exercită In zlldle noastre meseria de ingi
ner. II întreb care sint, după dînsul, crite
riile care călăuzesc tineretul cu precădere 

către disciplinele tehnice. „Cel mal Im
portant criteriu obiectiv — imi răspunde 
profesorul — provine din transformarea 
fundamentală a societății noastre, din În
săși construcția socialismului. Pentru sa
tisfacerea nevoilor materiale ale societății 
se dezvoltă cu prioritate industria grea și, 
concomitent cu aceasta, industriile produ
cătoare de bunuri de consum. Or, omul are 
dintotdeauna o atracție deosebită pentru 
sectoarele-cheie care oferă condiții de mun
că mai bune, ciștiguri mai mari și avantaj 
de opțiune in plasament. Receptivitatea ti
neretului la noi este alimentată și de mo
dul in care 1 se vorbește continuu de fru
musețea și avantajele muncii în industrie".

L-am întrebat pe profesorul gălățean care 
sint, după el, calitățile esențiale ale inte
lectualului societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

„Mal lntîl — mi-a răspuns el — acestuia 
1 se cere o temeinică pregătire politico- 
ideologică, In stare să-i dea o conștiință so
cialistă capabilă să-1 permită combaterea 
cosmopolitismului, a Idealismului, a tuturor 
concepțiilor reacționare. Aceasta îi va dez
volta patriotismul, 11 va ajuta să Înțeleagă 
just internaționalismul proletar, il va trans
forma într-un militant activ de pe poziții 
înaintate In toate împrejurările vieții. Tre
buie să formăm specialiști de înaltă call- 
ficare și, totodată, agitatori capabili să 
pătrundă tn sufletul maselor, să asigure șl 
să întrețină vie in Inima poporului fla
căra ideilor marxist-leniniste. Ultimele in
dicații ale conducerii de partid șl de stat 
ale țării noastre, izvorîte din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru cu cadrele din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cultural-educati
ve, impun formarea unei intelectualități de 
mare productivitate, al cărei scop înalt și 
conștient în viață să fie slujirea cit mai de
plină și mal rodnică a intereselor colectivi
tății. Sint convins că o bună pregătire po- 
litico-ideologică a tineretului studios — la 
care dascălii, toți dascălii, să-și aducă o 
contribuție activă — 11 va putea ajuta să 
capete conștiința profundă a locului de înal
tă răspundere pe care 1-1 rezervă în an
samblul relațiilor sociale politica partidu
lui. exigențele morale ale societății noas
tre".

ORAȘUL CARE
NU MA VOI MAI RĂTĂCI
Din nou cunosc Galațiul, sau ml se pare 

că il cunosc, căci m-am refamiliarizat cu 
el și acum, cutreierindu-i străzile, pot eu 
răspunde la Întrebările altora, unde anume 
se află o adresă, orientîndu-i In noul oraș. 
Am planetele mele de reper, memoria re
împrospătată. carnetele de însemnări pline 
cu impresii. Răsfoindu-le, am certa impre
sie că din tot ce aș fi vrut să scriu n-am 
așternut pe hîrtle dedt o infimă parte, zeci 
de oameni despre care aș fi vrut să vor
besc rămîn pentru altă „ocazie" și din nou 
încerc regretul că pagina de gazetă lși are 
dimensiunile atit de strict limitate. Repor
terul este întotdeauna supraaglomerat de 
fapte și dlscernămlntul trebuie să-l oblige 
la relatarea esențialului. Dar esențialul nu 
se lasă ușor surprins in citeva pagini de 
notații. îmi rămîn Insă oamenii, nenumă- 
rații gălățeni cu care am discutat In aceste 
zile, siderurgiștii marelui combinat, nave
tiștii de la Bărboși, constructorii de vase, 
navigatorii, studenții șl profesorii politeh
nicii gălățene. Ciți dintre ei vor fi satisfă- 
cuți de rîndurile acestea ? Căci mereu mă 
întreb, practicind reportajul, cum mă voi 
reîntoarce printre cei despre care am scris, 
cum mă vor primi șl cum le voi răspunde 
la întrebări ?

Plec cu impresia că știu, că acum cu
nosc. dar așa am plecat și ultima dată de 
aici, cu peste zece ani în urmă. Șl parcă 
uitasem că ziua noastră de Ieri nu mal 
seamănă cu astăzi, Iar miine va fi altfel 
decit ziua de azi...

Ioan GRIGORESCU
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rop SIMION : Spunem a- 
aesea cfi taia c«te un vast 
șanuer de edificare econo- 
mico-sociaia, uiiind citeoda- 
lâ evidentul adevăr că tara 
este, paralel și in tot atit de 
însemnata măsură, un șan
tier de edificare moral-poli- 
tkă a cetățeni tor ei. un șan
tier al conștiințelor. Acest 
Lucru a fost uneori uitai sau 
subapreciat. ne atras atent.a 
recentele documente ale par
tidului nostru. Sensul propu- 
r.crilnr tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu este tocmai sti
mularea la maximum a ope
rei de educație socialistă la 
toate nivelurile și in toate 
straturile populației, valorifi
ci nd energic. cu fermtta’v 
revoluționara întreaga gamă 
de posibilități pe care le n- 
foră practica, munca, viața 
de toate zilele.

n lumina acestui I obiectiv ni s-a pă
rut util să con
fruntăm experi
ența fiecăruia din

tre dumneavoastră despre 
ceea ce înseamnă Ia ora de 
față a trăi și a munci in 
chip comunist.

SAVI BUXEȘAN \ ' 
educație politică, culturală, 
cetățenească este un lucru 
extraordinar de frumos și, 
totodată. un lucru foarte 
greu. Rezultatele nu pot ti 
văzute, ca și cum ai spune : 
' om face 100 de vagoane. Aci 
avem de-a face cu modifi
cări structurale in viața omu
lui, in modul lui de gindire 
și simțire.

Din propunerile tovarășu
lui Nicolae Ccaușcscu am în
țeles că nimic nu e mai de 
p-.'.-ț decit dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
și ridicarea disciplinei pe o 
treaptă superioară. In pe
rioada anilor 1945—1947. bu
năoară, deși în condiții ex
trem de grele, desfășuram o 
intensă muncă politică și 
culturală. Un exemplu mă
runt, dar care spune mul
te. Eu cintam pe atunci cin- 
tece revoluționare in două 
coruri, in cel de cartier și in 
corul uzinei, care mergeau 
strună, iar cintecul revolu
ționar era pentru noi un iz
vor de forță morală. Astăzi, 
trebuie să recunoaștem că 
această activitate in uzină 
este „la pumini"„.

Țin minte o intimplare de 
pe cind urmam o școală de 
partid, la Timișoara. Eram 
in plina campanie agricola 
șt mă aflam in comuna Bir- 
chiș, unde am fost reparti
zat la practică politică con
cretă. Mulți membri al coo
perativei nu se duceau In 
lucru. Se Iniimpla așa deoa
rece oamenii puși să facă 
munca politică acolo n-au 
simțit pulsul maselor, n-au 
știut la ce măsuri să re
curgă pentru n da un imbold 
spre muncă și, in același 
timp, n-au știut pe ce să 
puna accent in activitatea lor 
politico-educativâ. Am stat 
de vorbă cu țăranii și am 
aflat că aveau unele greu
tăți materiale in prag de pri
măvară. Împreună cu orga
nizația de partid ne-am stră
duit ca, in paralel, să re
zolvăm și problemele con
crete. reale, care stăteau in 
fața oamenilor din sat și tot
odată să acționăm cu toată 
puterea convingerii asupra 
lor pentru a-i determina să 
înțeleagă că muncesc pentru 
ei, pentru binele lor și al 
copiilor lor. In prima zi după 
aceea, a apărut un fenomen 
foarte interesant și semnifi
cativ : oamenii au mers la 
muncă cu toții, pină și bătri- 
nii de opizei i de ani, in frun
te cu comuniștii.

POP SIMION : înțeleg din 
exemplul dat de dumnea
voastră că un comunist, un 
activist al partidului, și cu 
alit mai mult un secre
tar de organizație du-șî 
consideră misiunea de 
partid încheiată o dată cu 
împlinirea sarcinilor de pro
ducție : adică el se conside
ră chemat și îndemnat de 
conștiința lui de militant 
să-și extindă activitatea de 
partid, cum se intimplă in 
cazul evocat, in relațiile cu 
satul.

ALEXANDRU STOICA : în 
condițiile de azi devine 
hotăritor rolul activistului, 
(nu mă refer la activistul 
care este salariat), al con
ducătorului procesului de 
producție, care iși ia răs
punderea umană de a con
tribui direct la formarea 
muncitorului Înaintat, a co
munistului. Există insă și 
conducători, cum bine arăta 
tovarășul secretar general, 
care gindesc cam așa : a- 
ceasta este secția mea, a- 
cesta este sectorul meu, a- 
cesta este institutul meu. 
Am avut și noi asemenea 
cazuri. Au spus aceștia : nu 
se poate să primesc o dispo
ziție in sectorul meu sau să 
treacă cineva peste sectorul 
meu. Asta nu prea sună 
tovărășește. E ceva in nere
gulă in felul de a gindi al 
acestor tovarăși. Să iau, 
apoi, alt aspect : echitatea. 
Partidul a dat posibilitatea 
fiecărui cetățean care a vrut 
să învețe, care a avut bu
năvoința de a se pregăti 
pentru societate. Nu puini 
sint insă aceia care iau mai 
mult decit dau : este un lu
cru necinstit să te înfrupți 
astfel din roadele și poten
țialul de muncă, de creație 
al clasei muncitoare. In ceea 
ce privește imperativul de a 
trăi, a gindi, a munci in 
chip comunist eu a? avea de 
spus următoarele : in modul 
cel mai corect se trăiește, se 
gindește și se muncește co
munist atunci cind omul e^te 
caracterizat prin demnitate, 
prin seriozitatea cu care își 
împlinește sarcinile profesio
nale și politice, prin cinste, 
prin devotament.

Am cunoscut direct comu
niști din ilegalitate, printre 
ei și ceferiști ; cind partidul 
i-a trimis pe un șantier, 
undeva, ei s-au dus și și-au 
făcut datoria, cu tot devota
mentul, In modul cel mai 
cinstit. Cind eram uteclst îmi 
amintesc ca munceam ca agi
tator pe lingă comitetul de 
partid in rind cu comuniști 
din Ilegalitate. Am avut ce să 
Învăț. Știam că dăm societății 
mai mult decit primim. Erau

alte condiții atunci. Mfl In
trigă faptul că mal există 
astăzi membri de pai ltd care 
nu se raportează întotdeauna 
pe planul sfertului, al contri
buției. a) sacrificiului la 
exemplul comuniștilor care 
au suferit cu decenii în 
urmă, continuindu-șl lupta 
In ilegalitate Așa cum n 
arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. In ilegalitate s-a 
știut limpede pentru ce șl 
cum .se luptă : azi. deși e 
mai ușor, sub raportul răs
punderii. e la fel de greu. 
Societatea socialistă, pe caro 
o construim, pentru noi o 
construim. Este bine că des
pre arerie lucruri discută, la 
crasul de față, inlrcg parti
dul. tot poporul.

GHEORG1IE COCOȘ : pro
blema care se pune acum 
este să acționăm concret in 
spiritul .Cccntelor propti
ți ri ale tovarășului Nicolae 
Ccaușcscu. Noi, construc
torii, smtem, prin rostul 
nostru, oameni de acțiune ; 
părerea mea este câ pen
tru a realiza ceva deo
sebit nu-i de-ajuns doar 
adeziunea (..Sintem de a- 
cord") după care stai pe 
ginduri ori te oprești locu
lui. Adeziunea începe cu a- 
ricvărat rind pui osul la bă
taie. Planuri frumoase ? 
Avem, și asta e bine. Dar 
important c cc se intimplă 
după cc ai plănuit, cum por
nești la drum ; in ce ne pri
vește pe noi. constructorii de 
hidrocentrale, nu atacăm 
o acțiune pînă nu am 
limpezit lucrarea, sub toate 
aspectele, in mintea întregu
lui colectiv. Munca asta dc 
lămurire, de limpezire ne 
scutește dc multe neajunsuri 
pe parcurs. Asta ca preocu
pare generală, de educație, 
dacă vreți, după care urmează 
perseverența dc lungă bătaie 
pentru finalizarea acțiunii, 
care tine tot de educație. 
Educație prin muncă. De 
optsprezece ani de cind par
ticip la viața economică na
țională am văzut multe și 
îmi zic : nu vom osteni 
niciodată simțind nevoia unei 
munci educative dusă cu se
riozitate, rigoare, perseve
rență și simț de răspundere 
comunistă. Șantierul este, 
indiscutabil, o școală. Școa
lă. în sens multilateral ; 
aici se verifică virtuțile, ca
litatea umană, sc filtrează 
caracterele, se călesc oa
menii. Te poate intreba 
careva : ce educație mai poii 
face cuiva alita timp cit, 
vara, bunăoară, la voi se lu
crează in regim de zece- 
douăsprezece ore ?! Răspun
sul e unul singur : educația 
n.i se face numai in timpul 
liber. Munca in sine are ca
racter educativ, telul cum se 

o relațiile care se sta
bilesc intre oameni, preface
rile de caracter care au loc in 
procesul muncii, uneori ne
cruțător și dur. dar purifica
tor. dătător de umanitate 
nouă. ÎN MUNCA ȘI NU- 
M\1 ÎN MUNCA SE XAȘTF. 
OMUL NOU ! Tn asta constă 
caracterul acut politic al e- 
ducației și. înainte de toate, 
al educației de sine.

ror SIMION: Cele poveș
tile de dumneavoastră con
verg spre unul și același lu
ciu, arată cum se plămădi ș- 
i. OMUL NOU. Ca scriitor 
am (ost atent .și st.ăruitoi să 
inie leg cil mai profund acest 
delicat’fenomen de prefacere 
și autoprcfaccrc, care este 
(trebuie să fie !) însăși esen
ța literaturii. O carte bu
nă nu poate fl decit 1 ato
na omului, a faptelor sale. 
A\ < m ncnumftrați oameni 
nul. fizionomia acestora se 
conturează azi la scara tn- 
t.i Jii tâii : această fiziono
mie nouă cric cea mai grăi
toare sinteza a Ideologici si 
programului Partlduiut Co
munist Român, e transferul 
ideilor noastre revoluționare 
in omenesc, in acțiune. Ro-

multA poftă de a-l ajuta să 
se ridice Sini, bineînțeles, șt 
aii fel de oameni. Aceșt 
spun ; eu sint om vechi in 
nu -crle șl pentru asta evr 
s.i fm prețuit I Aceștia au 
tendința dc a-i ține pe tineri 
Ti distanță. Cazuri avem 
destule și la Galați, la com
binat. Respectivii sint cer
tați cu etica sau cu condu
ita muncitorească Cc facem 
cu el ? îi criticăm la ga- 
7i te satirice, le arătăm lip
surile, mobilizing colectivul 
pentru a-i îndrepta. Acest.a 
sint mijloacele noastre ac
tuale : la locul dc muncă s? 
convoacă grupele sindicale, 
cu membrii de partid in 
frunte, se naște un fel dc 
opinie colectivă in jurul 
celui In caură, îl punem pe

ror SIMION: E un context 
bun să vorbim despre nece
sitatea educării tinerelului 
prin muncă Nu-i vorba doar 
de tinerelul muncitoresc ; in 
egală măsură de Cel studios, 
de tineretul sătesc. „Felul 
muncii" exprimă, la units 
urmei, tot : felul nostru de a 
gindi. dc a simți, felul nos
tru de a trăi. Putem spune 
că eforturile Întregului po
por do a traduce in fapt pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu au drept țintă 
sfera muncii și stau sub 
semnul major al muncii. De 
aici Izvorăște vibranta che
mare : toți cetățenii țării 
trebuie să depună o muncă 
utilă, cinstită, spre mai bi
nele întregului popor. Dc aici,

trloticâ ; ci vin din satele 
vecine, și vin cu plăcere. 
Cred câ este un lucru bun. 
este un aspect semnificativ 
al educai ici prin muncă.

GI1EORGIIE COCOȘ : Pen
tru că se vorbește despre ti
neri, am să vă spun ce nm 
constatat noi, do la un timp 
încoace, pe șantierul hidro
centralei de pe Lotru. Ne-am 
fiezit câ Inginerii tineri prind 
mai greu rădăcini pe șan
tier. De cc oare ? Sini el și 
numai ei vinovnți dc aceas
ta ? în mod cert, eram șl noi 
v inovați : in ultima vreme, 
uitasem sft le reamintim cum 
s-a lucrat la primele hidro
centrale. cum a început des
tinul hidrotehnic al țării. 
Intr-un fel s-a lucrat la Bi
caz, altminteri la Argeș și

DUMITRU DUMITRU :
Munca la I.A.S. Pietroiu
am inceput-o 
rind cu mine 
vătind de la

in primul 
însumi, in- 
oameni, cu—

noscindu-i pentru ca a- 
bia după aceea să-i atrag 
la acțiune concretă, cum o 
cerea partidul. îmi dădeam 
seama de greutățile muncii 
la sat, cu oameni care —
pină in acel an. 1948 — fu
seseră exploatați de moșieri 
la singe. Mi-am format intii
un nucleu, erau numai cinci
comuniști pe atunci. Mi-am 
dat seama câ ceea ce trebuie 
să fac este să apelez in pri
mul rind la inima lor. să cu
nosc necazurile lor și bucu
riile lor. căci numai in felul 
acesta, ajutind oamenii, le 
poți cerc să dea mai mult. 
In cci 23 de ani. de cind lu
crez acolo, am reușit să cu
nosc bine oamenii și satele 
in care stau : le-am cunoscut 
chiar și copiii.

oi lucrăm cu 5 000 
de oameni veniți 
din multe colțuri 
ale țării ; lucrăm 
cu ei la legume, la

prima prașilă, oriunde tre
buie. Avem in prezent 1 700 
de salariați, din care circa 
830 sint comuniști. Deci, 
de la cinci ciți eram la 
început, am ajuns la 800. 
Este o creștere mare și cam 
in același raport au crescut 
și răspunderile. Dacă vrei să 
conduci temeinic, trebuie să 
cunoști oamenii temeinic, să 
știi in ce ape sint, să-i ghi
cești chiar după zimbetul de 
pe figură. îl intreb pe om : 
dar tu ce ai ? vreun necaz
in familie ? Și omul imi spu
ne : uite, n-am lemne aca
să ! Sau : n-a reușit copilut 
meu la școală. Sau : am un 
necaz, e la spital ne- 
vastă-mea. Nu că intervin să 
pun proptele să-i intre co
pilul in liceu, sau câ fac 
nu știu ce minune ; dar aju- 
tindu-1 cind are el nevoie, 
uneori chiar numai cu un 
sfat, cu o vorbă de încura
jare, cred că faci un lucru 
destul de mare. Și asta e 
muncă politică, muncă edu
cativa. care trebuie dusă de 
toată lumea. Iar răsplata a- 
cestei munci vine negreșit, 
oamenii in general nu uită 
că i-ai ajutat la greu și răs
pund cind ai nevoie mai 
mult, răspund prin muncă.

SAVU BUZEȘAN : Să vă 
dau $1 eu un exemplu pri
vind forța colectivului de 
muncă. După năpraznicul iu
reș de anul trecut al Mureșu
lui, se discuta să fie ajutați 
oamenii păgubiți Am avut 
un tovarăș, pe nume Boho- 
gean, căruia Mureșul l-a dis
trus complet casa la Lipova. 
Am hotărit să-i facem omu
lui o căscioară. Ne-am adu
nat vreo douăzeci de munci
tori și. timp de trei duminici, 
am ridicat casa. Pot să vâ 
*pun că a fost o muncă de-a 
dreptul tniraculoasă, dusă pe 
ploi care nu mai conteneau. 
Era prima casă pusă atunci pe 
picioare in orașul Lipova 
Cind am terminat casa, toii
locuitorii acelui cartier au 
rămas impresionați de forța 
colectivă a oamenilor. ’

O temă generoasă il reunește pe cel șase convorbitori 
și. o dată cu ei. sperăm, sute dc mii dc cititori ni ziarului 
nostru: \ TRAI Șî A Ml X( I ÎN CHIP COMUNIST. 
Am lormulat-o astfel, părindu-nl-se câ ca exprimă pe 
plan omenesc, ca intr-un nucleu fierbinte, esența realită
ților dc acum, fondul aspirațiilor noastre do azi și dc 
iniinc.

Iu cc măsură trăim și muncim Iu chip comunist ? — e 
o întrebare cardinală pe care nc-o punem fiecare in parte 
și toii laolaltă. Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
privind dezvoltarea conștiinței politico-idcologicc și mo
ral-educative nu stirnit, după cum era firesc, un ecou 
deosebit și o emulație constructivă In toate straturile 
populației : sint semnificative in acest sens acordul una
nim și angajamentele solemne dc a traduce in viață 
această gindire novatoare menită sâ dezvolte in chip 
revoluționar societatea românească.

Momentul pe oare ii parcurgem este o treaptă calitativă 
a unui drum ascendent, in acord cu noile împrejurări ale 
dezvoltării, iar aceste exigențe politlco-idcologice și mo
ral-educative despre care vorbim decurg firesc din stilul 
dc viață propriu României socialiste. Este vorba, deci, de 
o dezvoltare a ideologiei și programului marxisl-lcninist 
al partidului nostru pe baza realităților concrete din Ro
mânia, potrivit stadiului economic și social-cultural po 

A trăi și □

care l-am atins in spiritul liniei generale a celui de-ai 
N-lca Congres al partidului.

Din cărți sc pot învăța, desigur, multe lucruri, dur nu 
și acest fel nou de A IRAl ȘI A MUNCI ÎN CHIP CO
MUNIST, prin care omul dc astăzi se dovedește superior 
tuturor stadiilor anterioare ale condiției umane. A TRAI 
și A MUNCI ÎN CHIP COMUNIST sc învață nemijlocit 
in procesul dc edificare a noii orinduiri, a noii vieți, a 
noii economii, a noii conștiințe, a noii etici, a noii culturi; 
se invațâ in procesul muncii de construire a tuturor 
structurilor socialiste — materiale, sociale șl spirituale. 
De aceea ne-am și adresat unor conducători din domeniul 
economic, producători dc bunuri materiale, oameni cu o 
anumita experiența in domeniul educației prin muncă, 
pentru a lua parte la acest colocviu pe care il organizează 
ziarul „Scinleia". Particlpanții la dezbatere sini : SAVU 
BUZEȘAN, muncitor reglor la Uzinele de vagoane din 
Arad, secretar al organizației de bază P.C.R. secția a 2-a. 
ing. G1IEORGHE COCOȘ, directorul general al șantie
rului hidrocentralei de pe Lotru. DUMITRU DUMITRU, 
director al I.A.S. Pietroiu, Erou al Muncii Socia
liste. MARIN RADOI, profesor Ia Institutul politehnic, 
ALEXANDRU STOICA, prim-topiior la Combinatul side
rurgic Galați, secretar al comitetului de partid de la sec
ția convertizoare, Erou al Muncii Socialiste, și scriitorul 
POP SIMION, care a realizat această dezbatere.

a mwes

o Ideologia partidului — izvor al tăriei 
noastre morale © Să ne raportăm necon
tenit ia exemplele înaintate © O mare 
răspundere socială și politică: formarea 
idealului comunist al tinerei generații

Iul comunistului este tocmai 
de a accelera acest proces 
de transformare, de edifica
re a conștiințelor. Un rol mi
litant, de avangardă.

U
nghiurile din care 
ați privit sectoarele 
de viață și muncă 
pe care le reprezen- 
tați au darul să 
pună in lumină tocmai trăsă

turile caracterologice ale o- 
mului nou, virtuțile comunis
te, dintre care amintesc : 
abnegația, dăruirea, curajul, 
demnitatea, setea de adevăr, 
principialitatea partinică, pa
tosul revoluționar, neimpăca- 
rea cu lipsurile, munca cinsti
tă și exemplară, aplicația că
tre invățâtură, intrajutorarea 
tovărășească, folosirea criticii 
și autocriticii, spiritul de sa
crificiu mergind pină la ero
ism ș.a.m.d. N-am făcut de
cit să rezum mersul de pină 
acum al dezbaterii noastre ; 
bănuiesc că cititorul va ti 
bucuros să constate că vom 
continua in., același spirit, 
dind ideilor noastre dimen
siunea omenească, concr 
pe care atit de elocvent ne-o 
oferă experiențele personale.

ALEXANDRU STOICA : 
Eu vă spun cinstit : cind 
m-arn dus prima data la Hu
nedoara aveam impresia că 
n-am să ajung niciodată să 
învăț meseria de oțeiar, că 
este imposibil, dar apucîa- 
du-mă serios de studiu și de 
muncă, am inceput să iubesc 
aceasta meserie, să dau pen
tru ea ce am mai bun. Face 
foarte mult in viață sa-ți iu
bești meseria. Apoi lucrurile 
au venit, cum se zice, de la 
sine. Pot sâ vă spun că mie, 
la Hunedoara, mi-au trecut 
prin mină circa 60 la sută 
din personalul care a fost la 
okelâria 11 ; am reușit să 
formez acești oameni iar 
după ce ii formam, ei rămi- 
neau cadre de bază in ate
lier. Prin felul cum mun
ceam am căutat totdeauna 
să le vin in ajutor celor 
nou-soslți, cărora la început 
li se părea totul foarte greu, 
cum ml s-a părut și mie. Nu 
scăpăm din vedere momentul 
greu al începutului șl mă 
vedeam în locul lor. ceea '•>? 
imi da o mare forță și

omul respectiv in dificultate, 
adică in situația de- a nu se 
simți bine in fața colectivu
lui. Nu-i lucru ușor să lucrezi 
cu oamenii și sâ-i faci din 
agricultori siderurgiștJ in 
doi-lrei ani și tot in acești 
doi-trei ani să produci 
două milioane de tone de o- 
țel sau să asimilezi 125 d3 
mărci de oțeluri, cum a fâ- 
cut-o combinatul din Galați. 
Toate acestea sint. cred eu, 
o bună carte de vizită pen
tru clasa muncitoare gălă- 
țeană.

POP SIMION : Afirmația 
tovarășului Stoica imi suge
rează o altă idee prezentă in 
recentele documente ale 
partidului nostru privind e- 
ducatia politico-ldeologică a 
membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii : este 
vorba de rolul hotâritor pe 
care il arc in această operă 
clasa muncitoare.

Se știe că structura so
cială a țării s-a schimbat 
mult. în ultimii ani are loc 
o tot mai justă reparti
ție a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, 
ceea ce înseamnă că se asi
gură din punct de vedere so
cial prezenta clasei munci
toare in toate județele Ga- 
lafjul. bunăoară, ca să luâ-n 
orașul prim-topito’-ului Stoi
ca. ilustrează pe deplin acest 
imnortant proces politico-so
cial.

ALEXANDRU STOICA : 
Așa e! Dacă vreau să arăt 
cum a evoluat orașul trebuie 
să amintesc cum a evoluat 
combinatu’. Noi am pornit 
combinatul cu 12 oameni de 
înaltă calificare ; am ajuns 
astăzi la 23 000 de muncitori. 
Asta e o uriașă forță uma
nă ’ Tn acest sens e bine să 
înțelegem creșterea rolului 
clasei muncitoare In via'a 
societății romanești, menți
nerea acestei clase pe prim 
plan Șl cind te gindeștl că. 
In cazul Galațlului, această 
clasă muncitoare este extra
ordinar de tinără. Virsta me
die a combinatului nu depă
șește. cred, douăzeci și patru 
de ani. Tinerețe din toate 
punctele de vedere I

fierbintele apel adresat atit 
de stăruitor tineretului de a 
se afirma și educa prin mun
ca. Partidul nostru a făcut 
din muncă singurul etalon al 
valorii, al adevăratelor noas
tre dimensiuni. Partidul vrea 
ca noile generații să crească 
in acest spirit și cu această 
conștiință de sine.

DUMITRU DUMITRU : 
Noi am avut la practică stu- 
denți de la Facultatea de fi
zică ; anul trecut am avut de 
la filologie și istorie. Atit 
anul trecut cit și in vara asta 
am fost foarte mulțumiți de 
studenți. La inceput, in pri
mele două-trei zile, ei sint 
ceva mai stîngaci. Dar neca
zuri n-am avut cu ei. De obi
cei mai refuză, mai fac na
zuri, vor baie ea la mama 
acasă etc. Le-am spus de 
la inceput : uite, să știți 
că nu avem totul ca la 
București. Mîncare avem 
destul de bună, cazarea este 
asta, o să munciți acolo și 
acolo, o să faceți cutare și 
cutare lucruri Le-am dat 
toate datele referitoare la 
munca lor: dacă cineva do
rea să întrebe ri'e ceva, avea 
această posibilitate Prea 
multe nu m-au întrebat Au 
plecat ia muncă. Bineînțeles, 
nu le-am pus sapa in mină 
din primul moment, am cău
tat pentru ei o muncă mai 
lesnicioasă : la cules de roșii, 
de ardei. Au venit la rind, 
apoi. lucrări mai grele, 
treptat.

Așa e și bine. IntH să 
stea pe lingă un om mai 
experimentat, să învețe, și 
abia după aceea poți cere 
mal mult de la ei. în 
felul acesta am reușit ca 
anul trecut sâ-mi facă fi- 
'ologia și istoria cele mai 
frumoase surprize ; a fost 
o muncă patriotică cu re
zultate foarte bune. La fed, 
anu) acesta, fizica ; oamenii 
au plecat cintind din Pietroiu 
și mî-au trimis apoi scrisori 
cu zecile. Am acasă scrisori 
de la părinți care ne mulțu
mesc pentru faptul că copiii 
lor au fost primiți părintește 
la Pietroiu. Sint copii din 
clasele 8. 9 și 10 care vin du
minica regulat la munca pa-

altminteri aici ; tinerii tre
buie să știe antecedentele 
dezvoltării, să cunoască eta
pele pe care le-am parcurs, 
să tie conștienti de asprimea 
urcușului, altminteri n-au 
termen de comparație, sc 
sprijină pe vini, pe simple 
impresii și, nu o dată, pe ca
priciosul lor Iei de a li. 
A devenit un obicei bine în
rădăcinat la Lotru să călă
rim pe acest cal al evoluției 
noastre specifice, să arătăm 
cu orice prilej cum s-a dez
voltat școala noastră hidro
tehnică de la începuturi și 
pj^nă azi, să spunem cu toa
ta gura și pe înțelesul fie
căruia ce înseamnă această 
istorie de douăzeci de ani. Fa
cultatea nu te invațâ și nu 
prea are cum să te învețe să 
crești omul : imi dau seama, 
deci, că relația mea cu tinărul 
conducător de producție, cu 
specialistul, cu inginerul tre
buie sâ se extindă la pro
bleme umane Dacă intr-un 
oraș, intr-o fabrică, ingine
rul este poate mai puțin so
licitat de probleme extra- 
productive, la noi, in munți, 
in locuri izolate, pustii, si
tuate departe de centrele de 
civilizație, acest lucru se in
timplă permanent și la tot 
pasul. Specialistul de șan
tier trebuie să fie neapărat 
un excelent om politic, alt
minteri este copleșit de greu
tăți, infrint, cedează, fuge.

L
a Argeș, ca să dau 
un exemplu, am 
avut mari greutăți 
rehnice la o gale
rie de fugă : ceea 
ce făceam luna asta, se 

surpa luna viitoare, exact 
ca in legenda lui Ma- 
nole, de citeva ori in șir. 
matematic aproape. Oamenii 
erau foarte deprimați. Orice 
soluții tehnice am fi găsit, 
fără consolidarea moralului, 
fără a fi luptat contra stării 
de demobilizare, n-am fi 
trecut acel mare hop. Astfel 
de greutăți apar mereu in 
viața unui șantier. Cu atit 
mai mult în viața unui om.

MARIN RADOI: Rămîn la
convingerea că factorul „om" 
orie decisiv in problema e- 
ducației ; de aceea 86 pune

accentul, tn recentele docu
mente ale partidului, pe a- 
ceasla chestiune. Un proverb 
spune cu nu-i înveți pe oa
meni nici ceea ce vrei, nici 
ceea ce știi, ci ii invcțl ceea 
cc eșii 1 S-au făcut referiri 
in dezbaterea noastră cu pri
vire la tineretul studios și 
chiar la tinerii cu o educa
ție oarecum di’sâvirșitâ, sub 
raport școlar, adică cei care 
au primit o diploma. In ce 
nia privește, nu confund pe 
omul diplomat cu omul edu
cat. Nu totdeauna cel care 
au diplome sint șl educați 
șl, dimpoLrivă, nu totdeauna 
cel educați au și diplomă. 
Una din problemele care se 
degaja aici este aceasta ; cine 
răspunde de educație ? Edu
cația privește numai tineri - 
tul ? Educația privește, cred, 
in societatea noastră, pe 
toată lumea și la toate virsle- 
Ic. S-a pus problema : cine 
ave răspunderea acestei edu
cații ? u are organizația de 
partid ? O au .școala, fami
lia, U.T.C.-ul, dirigintele, co
lectivul de munca ? După 
părerea mea, toată lumea are 
cile o părticică, și dacă nu 
concură toți factorii la edu
carea tineretului, nu obți
nem rezultate bune. Dar, In 
primul rind, aici rolul de 
frunte il au, trebuie să-l 
aibă întotdeauna, comuniștii.

C
a dascăl, aș zice că 
uneori se incear* ă 
o educați** a ti
neretului exclusiv 
prin sfaturi, pr.'n 
conferințe. Dacă ar pro

ceda toți profesorii cura 
procedează tovarășul Dumi
tru cu salariații, eu cred că 
lucrurile ar merge mai bine ; 
dacă ar înțelege diriginții in 
acest sens rolul educatorului, 
cred câ noi am realiza mult 
mai mult. Dar, din păcate, 
uneori nu se procedează 
așa. Din cauza aceasta sint 
rebuturile. Pentru mine este 
de neexplicat cum un student 
sau un elev (și concurența 
este mare, avem și 18 candi
dați pe un loc la admitere), 
după ce primește din partea 
statului tot — casă, masă, pro
fesori, cărți, absolut tot — să 
nu mal dea rezultate, să nu 
mal invețe, să nu mal mun
cească. In București, la 40 
și ceva de mii de studenți, 
noi pierdem anual 5—6 mii.

POL’ SIMION : In acest 
context, cred că are o deo
sebită însemnătate acea Dre- 
vedere din recentele docu
mente care vorbește de ne
voia educării educatorilor în
șiși.

MARIN RADOI : O Im
pun realitățile momentului 
să ne ocupăm de educația 
educatorilor. Dacă nu ai 
competența care să fie du
blată de o înaltă ținută eti
că comunistă, dacă îți des- 
fâșori activitatea ca un 
simplu meseriaș, dacă nu 
reușești sâ sădești ceva in 
inima cuiva. înseamnă că 
n-ai îndeplinit sarcinile, în
seamnă câ stai in birou să 
treacă ziua, săptămina, să 
iei chenzina. Cum să dai o 
uzină sau o fermă pe mina 
unor cetățeni care se tirăsc 
de la an la an prin facul
tate ? In țara noastră nu se 
poate plinge absolut nimeni 
că nu are ce să lucreze, dar 
să lucreze fiecare la nivelul 
priceperii sale și cine nu în
țelege acest adevăr nu are 
ce să caute in societatea 
noastră. Ați dat citeva e- 
xemple despre felul in care 
colectivul contribuie la edu
carea tinărului. Dar colec
tivul acesta este de muite 
ori larg și generos. In invă- 
țâmintul superior avem cam 
la 10 studenți un cadru di
dactic. La peste 65 Oui) de stu- 
denți avem peste 6 000 de 
cadre didactice numai in 
București. Este un raport 
copleșitor. Densitatea aceasta 
trebuie fructificată cu con
vingere, nu să faci pe dască
lul. pe educatorul in chip 
funcționăresc. Acela care nu 
pornește din convingere, nu 
poate ci ea convingeri la cei
lalți, cel care are mentali
tate funcționărească trans
mite celorlalți o mentalitate 
funcționărească.

1’01» SIMION : Cu această 
mentalitate 113 războirii in 
toate domeniile și la toate 
Categoriile de oameni, fără 
excepție. Este ceea ce numim 
noi in mod curent „lupta 
dintre vechi și nou“. Nu de 
puține ori uităm ce se as
cunde in spatele acestei fra
ze, o consideram depășită, 
lipsită de concretețe. Este o 
eroare. Tot ce am discutat 
aici este o argumentare a 
luptei dintre nou și vechi.

P
ildele date de
monstrează că, pe 
solul practicii, iu 
viața de toate zi
lele, se înfruntă 
Ideile novatoare ale ideolo

giei și programului partidu
lui cu vechi trăsături dc mo
rală și comportament cum 
sini inerția, rutina, au- 
toniUlțumirea, practicile bi
rocratice, demagogia, lenea, 
minciuna, furtul, traiul dc 
căpătuială și alte manifes
tări retrograde, amintite sau 
neamintite in colocviul nos
tru de azi.

GIIEORGHE COCOȘ : Pe 
un șantier cum e Lotrul, 
lupta dintre vechi și nou 
capătă, prin firea lucrurilor, 
forme ascuțite, ușor de ib- 
servat in muncă, disciplină, 
ordine, conviețuire. La noi, 
una din două : ori te adap
tezi mediului productiv pînă 
in pinzele albe, ori trebuie

«ă pleci, ca unul care te re- 
cunoști inirint sau. mai râu, 
un tinie-briu, un leneș, un 
ticălos. Uite un paradox : 
multi vin pe șantier, fugind 
de opinia publică a orașelor, 
uneori de justiție, sperind că 
relele lor deprinderi nu vor 
fi văzute preu ușor, că nu 
vor fi luați lu ochi. Ei bine, 
tocmai pe un șantier 11 
descoperi iute pe omul ne. 
Întreg, pe omul viciat, pe o- 
mul gata sâ trindăveaseă 
ori sâ fie parazitul societății. 
Nu efl il văd ou sau altul. 
Colectivul il vede, II simte, 
II reperează cit al bate din 
palme ; ii vede la club, la 
magazin, la cinema, in dor
mitor. pe mașină ori in mo
mente decisive ale vieții de 
șantier. E vorba de ochiul 
colectivului, de mina aces
tuia, care poate fi generoa
sa sau aspră, de inima co
lectivului. dc forța transfor
matoare de caro dispune el. 
Cind toate acestea nu ajută, 
insul in cauză se autoeli- 
minrt. E legea șantierului. Sau 
treci nd la alt aspect : tot 
luptă dintre nou și vechi esto 
consolidarea gindirii tehnice 
înaintate, lupta contra șa
blonului. O pildă : tunele 
noi am făcut peste tot. la 
bicaz, la Argeș, la Lotru și 
mline vom face la Someș. In 
genere s-a folosit „metoda 
austriacă", cunoscută încă 
dinainte de răzooi șl avini 
la bază tehnica susținerii 
prin stilpi de lemn. Metoda 
a inceput să fie abandonată 
la Argeș din inițiativa con
structorilor Înșiși (melcul 
liniar de tunel costa ppste 
IUI) (100 lei) ; am introdus 
tehnologia de susținere pe 
bază de „șpriț-beton" cum o 
numim noi. Cele două me
tode nici nu suferă compa
rație : in tunel, la Bicaz, era 
o adevăraiă pădure, fără a 
mai vorbi de colosala risipă, 
pe cind la Lotru toate tu
nelurile se fac după noua 
tehnologie. Numai un colec
tiv educat, cu o inaltă con
știință socialistă, animai de 
un vibrant patriotism, poate 
avea inițiativa și forța 
transformatoare concretă, 
cum este aceea despre care a- 
minteam. Inovația n-a izvorit 
din birou, n-a venit din hirtii. 
In cazul dat, conștiința mun
citorească este aceea care a 
acționat, spiritul activ, revo
luționar, militant propriu oa
menilor care sint deprinși cu 
greutățile. Tot așa . s-au pe
trecut lucrurile și cu zestrea 
noastră de autodotare (un 
termen frecvent uzitat). 
Ne-am pus materia cenușie 
la contribuție și am realizat 
un lung șir de agregate spre 
a scuti statul de sarcini va
lutare de prisos și, mai ales, 
pentru a ne dovedi nouă în
șine că sîntem in stare să 
fabricăm utilajele de care 
avem nevoie. Noi nu ne plo
conim ș« nici nu \rem să ne 
ploconim in fața firmelor 
străine ; nu puține din pie
sele și agregatele pe care le 
realizăm aici, in munți, in 
propriile noastre ateliere, le 
egalează pe cele originale sau 
le și întrec. Este tocmai 
direcția spre care ne sti
mulează,- atît de perseve
rent și convingător, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

V
ă mărturisesc sin
cer că un construc
tor aflat pe un ase
menea șantier nici 
n-are timp să vadă 
cind, cum și în ce îm

prejurări concrete se tră
iește și se muncește in 
chip comunist, aceste lucruri 
devin normale, ca apa și 
aerul, (in chiar de substanța 
socialistă a șantierelor noas
tre. Esențialul se vede la 
mari răstimpuri, cind o lu
crare sau alta este Înche
iată. O lucrare pe care o re
vezi după un timp e ca o 
carte, citești din ea pe nesă
turate. Mama nu văzuse Bi- 
cazul și am luat-o intr-o zi, 
cu soția, și am plecat la Bi
caz. in excursie Cobor la 
piciorul barajului, topit de 
enjoție ; iese paznicul și mă 
ia la întrebări, mă legitimea
ză. cine sint. ce vreau, in 
timp ce eu stăteam mut, ca 
pămintul. lese un electrician, 
unul dintre £ei vechi, care 
rămăsese acolo pentru deser
vire ; vă închipuiți scena 
care a urmat. îmbrățișări, 
lacrimi de bucurie, o mie de 
istorii evocate. Paznicul acela 
nu prea înțelegea ce se in
timplă la piciorul barajului. 
Era forța acelei cărți pe care 
u citeam, pe nerăsuflate, cu 
un fost tovarăș de muncă. 
La constructori educația 
muncitorească, revoluționară 
stă așa : se creează nu numai 
un mediu, o viață de șantier, 
dar fiecare constructor du e 
această viață, această sub
stanță mai departe, o pre
lungește in familie, o trans
mite altor medii. E puterea 
dc iradiere a clasei munci
toare. Constructorii nu pro
duc dpar bunuri materiale, 
sint constructori de civiliza
ție nouă. Lăsăm in urmă nu 
r.umai hidrocentrale, cl și oa
meni iscați in făgașul noilor 
realități ; lăsăm în urmă șo
sele asfaltate, relee de tele
viziune. apă curentă, spitale, 
licee, magazine și, mal pre
sus de toate, un alt mod de 
a trăi, a gindi șl a munci. 
E modul p. actic In care se e- 
xercită acțiunea transforma
toare a clasei muncitoare in 
noul destin al țării E modul 
practic in care se exereită 
Clarviziunea șl rolul condu
cător a! Partidului Comunist 
Român.

Dezbaterea noastră rămîue, prin firea lucrurilor, 
deschisă. Schimbul nostru de opinii a reflectat, 
credem, ceea ce spun unanim scrisorile și angaja
mentele oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul 
țării adresate conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu personal : hotărirea de a trece 
de la adeziune la acțiune. Ceasul la care se afta 
țara stă sub semnul acestei realități. Dacă e si 
desprindem o concluzie, aceasta se poate formula 
astfel : a trăi și a munci in mod comunist presu
pune a gindi și a simți in mod comunist. Nu-1 doar 
concluzia noastră, ci a întregii opinii publice ro
mânești, care se exprimă pleniludinar m momentul 
de față. Edificarea conștiinței socialiste și comu
niste a poporului înseamnă, practic vorbind, trans
formarea acesteia intr-o uriașă forță revoluționară 
a societății noastre. în asta rezidă caracterul tonic, 
optimist, dinamic si profund realist al stării de 
spirit care guvernează acum partidul, națiunea so
cialistă română, poporul.

POP Slmlon
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SPRIJIN Șl ÎNDRUMARE
REVISTELOR DIN ȘCOLI

tea tr

pentru a-și îndeplini
• Teatrul aatlrlc-mutlcal „C. Ti
na se" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ea Izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul de cultură șl arta al 
municipiului București (In roton
da acrlltorllor din parcul Clșmi- 
glu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 20,15; 21.

menirea t

cultural-educativă!
Cît de profund re Impămlntenește 

cultura, sub aspectele ei cele mai 
diverse. In viața Intimă a școlii, ne-o 
dovedește, printre multe altele, am
ploarea activității creatoare a elevi
lor. în variate domenii de exprimare 
a talentului, de afirmare a capacită
ții creatoare, revistele școlare se do
vedesc a fi un instrument util în ac
țiunea complexă de formare, de edu
care cetățenească, spirituală a ele
vilor.

Ceea ce s-a înfăptuit in ultimii ani 
In acest domeniu constituie nu nu
mai un proces de extindere a unei 
recunoscute tradiții, ci și realizarea 
unei condiții noi, superioare, im
pusă de cerințele concrete ale mo
mentului pe care îl parcurge școala, 
de existența unui climat cultural 
deosebit de receptiv la solicitările 
generației tinere. Simplul fapt că, in 
urmă cu citeva decenii, in paginile 
revistelor școlare, tipărite cu mare 
trudă — însăși editarea lor consti
tuind un act de voință și dăruire in
telectuală — și-au găsit Începuturile 
prestigioși oameni de cultură și ști
ință. scriitori și artiști, ginditori și 
oameni politici ne îndeamnă la per
petuarea și îmbogățirea acestui mij
loc prețios de descoperire, stimulare 
și afirmare a talentelor. Continuarea 
acestei tradiții în școala noastră se 
dovedește a fi un cadru stimulator 
in acțiunea de formare a personali
tății. pentru edificarea acelor ele
mente durabile in gindire, care să 
descopere elevului noi căi de acces 
in universul științific și cultural.

Emulația creatoare a tineretului 
școlar se materializează în acest do
meniu prin sporul numeric al revis
telor. prin diversificarea și îmbu
nătățirea materialelor publicate, ca 
și prin ținuta grafică, in multe ca
ruri, remarcabil realizată. Școlilor 
cu vechi, bogate tradiții în tipărirea 
revistelor, cum sint unele din Bucu
rești, Iași, Oradea. Sibiu, Ploiești. 
Constanța, Tirgoviște. Piatra Neamț 
etc. li s-au adăugat în ultimul timp, 
altele noi din localități mal mici, 
centre muncitorești cum sint cele din 
Lipova, Turda. Lehllu, Marghita, ori 
cele sătești dintre care amintim doar 
revista școlii generale din Săliștea 
de Sus : „Semnal", publicație remar
cabilă, scrisă de elevii unei școli ce 
continuă exemplar o bogată tradiție 
născută în vatra culturală a Mara
mureșului. Apariția în mediul rural 
a numeroase asemenea publicații 
subliniază amploarea, interesul 
crescând față de o asemenea formă 
de stimulare a aptitudinilor creatoare 
ale elevilor.

Majoritatea revistelor au un profil 
complex : literatură, artă, probleme 
de fizică și matematică, sport, jocuri 
distractive. Se cultivă cu predi
lecție o lirică de esență patriotică șl 
cetățenească. O poezie tonică reali
zată adeseori cu meșteșug, care tran
scrie, adesea cu real talent, fiorul a- 
dolescentin in fața lumii, declanșind 
elanuri nebănuite pentru celebrarea 
acestui pămint, a istoriei și oameni
lor lui. Proza, teatrul, reportajul, 
deși mal puțin reprezentative, apar 
uneori ca prezențe notabile, materia- 
lizind un bogat bagaj de impresii 
juvenile la contactul cu lumea feno
menală. Valorificarea folclorului 
local constituie, de asemenea, o pre
ocupare constantă ca și comentarea 
evenimentelor din viața școlii, in 
jurul cărora se alcătuiesc, adeseori, 
sumare întregi. Ca un fapt semnifi
cativ pentru orientarea actuală a re
vistelor se remarcă apariția unor lu
crări in limbile naționalităților con
locuitoare, ceea ce subliniază am
bianța favorabilă afirmării neslin- 
gherite a tuturor talentelor, indife
rent de limba in care se exprimă.

Realizarea deplină a rosturilor re
vistelor școlare intimpină insă, cu 
toate succesele notabile obținute de 
unele din ele, dificultăți apreciabile, 
sesizabile atit in modul in care sint 
gindite publicațiile elevilor, cit și in 
calitatea materialelor publicate. Pu
ține reviste cunosc fluxul conti
nuității, mențin interesul și atenția 
elevilor. Caracterul intimplător al 
apariției diminuează capacitatea de 
Influențare, dovedind insuficientă 
preocupare din partea cadrelor di
dactice, a conducerii școlilor și a or
ganismelor de indrumare și control 
din lnvățămint pentru asigurarea 
condițiilor prielnice tipăririi reviste
lor.în absența continuității se accen
tuează și mai mult eclectismul, alcă
tuirea In pripă a sumarelor multor 
reviste școlare. Unele din acestea 
traduc In termeni asemănători pro
grama școlară, transformind mate
rialele din cuprins în lecții spuse ne- 
lndeminatic. Așa apare, de exemplu,

nr. 1 al revistei Liceului sanitar din 
Galați „Lumină în retortă", sau nr. 2 
din „Antena școlii" a Școlii generale 
nr. 5 din București. Preluarea la 
nivel inferior a lecțiilor din clasă 
dă publicațiilor tenta ncrealiză- 
rii. le face neatractive, ineficiente. La 
cealaltă extremitate aflăm reviste 
ale căror aspirații depășesc posi
bilitățile de realizare atunci cînd in- 

, cearcă să urmeze intru totul proble
matica unor publicații de speciali
tate. Tentația imitării publicațiilor 
cunoscute îndepărtează revistele șco
lare de la menirea lor, de la spe
cificul lor și le transformă, adesea, 
in compcndii pretențioase, de un 
intelectualism facil, fără legătură 
trainică cu viața școlii.

Menționăm, de fapt, prin această 
observație, o carență de fond a mul
tor reviste. Imitația, „cultul modei", 
al unor mode culturale, se mani
festă cu acuitate de la pastișa mo
delelor tradiționale Ia cea exagerat 
modernistă. Epigonismul apare 
clar in domeniul producțiilor 
rare, poezia și proza elevilor 
cele mai datoare influențelor. Tran
scriem citeva exemple, primul din 
„Preludii" nr. 4—5 a Liceului Tudor 
Vladimirescu din București, celălalt 
din nr. 2 al revistei „Aspirații" a Li
ceului 24 București, „In intuncric 
transparent (ce demn !) / Ca soarele 
in zilele de post, / Am ascultat in 
zilele de post, / Am ascultat pro
hodul meu de cal / cu nechezatul 
meu de abanos... („Și nu mă pot 
opri") sau versurile din „Rătăciri” : 
„Rătăcitor păianjăn sint acum. / 
Printre feștile și dulapuri goale De 
după dușumelele murdare imi arunc 

Priviri betege printre plase. / ... 
Rătăcitor păianjăn mă ascund / In 
noduri, fringhii moi, rugini de bala
male / Și-n dosul scindurilor mucede 
sugrum / A trupului meu umbră". 
Ne referim nu atit la calitatea versu
lui, cit la substanța lor, la atmosfera 
deprimantă, de tristețe și „vis negru" 
înălțată la dimensiunea de condiție 
definitorie a poeziei. Datoare unor 
modele pasagere, asemenea alcătuiri 
cresc anemic intr-un peisaj liric do
minat de elanul tineresc, tonifiant al 
încrederii in viață. Astfel de „poeme 
sinusoidale", încărcate de prețiozități 
se intilnesc în paginile revistelor cu 
unele piese de teatru miniaturale, 
cum ar fi „Mica nefericire intr-un 
act" publicată in „Sînziana" nr. 10, 
revistă a liceului de fete din Pitești. 
Piesa se remarcă prin „originalita
tea" împrumutată din recuzita teatru
lui absurd, prin imitarea unor modele 
lipsite de consistență. Observații ase-- 
mănătoare se pot face și unor proze 
de inspirație livrescă, melodramatice, 
cu gust leșietic de singurătate, cum 
sint „Singurătatea" apărută in „Ra
muri incandescente" nr. 2—3 a li
ceului nr. 4 Oradea sau „Visul" din 
numărul 4—5 al aceleiași reviste. 
Dacă proza naivă, cu intrigă ba
nală e mai apropiată de virsta au
torilor, rămîne de neînțeles de ce se 
cultivă in reviste o proză a ținuturi
lor îndepărtate, străină de realita
tea. cultura și aspirațiile noastre, co
piată după o literatură mediocră.

încercările de critică literară, ti
mide incă in revistele școlare, nu se 
realizează pe criteriul unui senti
ment al valorilor. Iată, in aceeași 
revistă a liceului nr. 24, recenzia la 
piesa „Prestigioasa Loredana" care 
conchide că „chiar dacă pe alocuri 
acțiunea pare artificială, spectacolul 
merită să fie văzut". Tinărul critic 
a intuit caracterul artificios și desuet 
al piesei, semnalat și de critica de 
soecialitate, dar il recomandă totuși 
elevilor, deși la asemenea spectacol 
se interzice — prin afișe publicate la 
vedere — persoanelor sub 16 ani, deci 
elevilor, accesul in sală.

Descifrăm in asemenea situații In
suficientul ajutor acordat elevilor do

fenomenul cultural-artis- 
reco- 
care 
edu

mai 
lite- 
fiind

cadrele de specialitate, chemate 
cunoască
tic românesc contemporan, să 
mande elevilor acele aspecte 
prin substanța lor

cația estetică șl morală a elevilor. 
Or. atita timp cît, după cum se des
prinde din reviste, unele cadre di
dactice de specialitate rămin in afara 
obligațiilor ce le revin in îndruma
rea și sprijinirea acestor publicații, 
cit timp profesorii și organizația de 
U.T.C. nu vor vedea in aceste re
viste un Instrument de educație a 
elevilor, revistele respective se vor 
afla la un nivel scăzut al activității 
publicistico, nu-și vor putea înde
plini menirea pentru care au fost 
create.

Se intilnește, din păcate, și situa
ția cind revistele devin, pur 
și simplu, publicații ale cadrelor di
dactice, cum sint revistele : „Nă
zuințe" a liceului „M. Eminescu" 
Galați, „Muguri" a liceului din Mar
ghita, „Sinziana" a liceului de fete 
— Pitești etc. ; cele mai frecvente 
semnături în aceste publicații apar
țin profesorilor, pedagogilor.

Formarea unul limbaj critic co
respunzător, fluent și accesibil, ca
pabil să exprime judecăți de valoare 
asupra unor lucrări face parte din 
menirea oricărei publicații școlare 
de cultură generală. Revistele pot 
deveni „școli" unde se învață folo
sirea riguroasă a cuvintului. exerci
țiu hotăritor al creării capacității de 
a cuprinde ideile. Cu atit mai mult 
rolul călăuzitor al profesorului de
vine preponderent in domeniul edu
cației estetice.

Inspirate de pasiunea școlarilor și 
conduse cu pricepere de profesori, 
revistele școlare au nevoie de găsi
rea unor proprii modalități de ex
primare a realităților generațiilor ac
tuale de elevi, a solicitărilor și prefe
rințelor lor, sintetizate in amplul 
program de îmbunătățire și extin
dere a procesului de lnvățămint. La 
realizarea lor sînt chemate să parti
cipe cu mai mare simț de răspun
dere, sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.C. și 
conducerea școlilor. In acest sens 
este necesară analiza atentă, com
petentă și plină de grijă a sub
stanței ca și a prezentării gra
fice a acestor publicații pentru ca, 
pornind de aici, să se afle cele mai 
bune forme de stimulare a talentelor, 
de realizare a unor reviste ale elevi
lor, adevărate cărți de vizită a gene
rației lor. Ar fi util, credem, așa cum 
s-a mai analizat, ca periodic, elevii 
care au dovedit talent să fie reuniți 
în tabere speciale pentru aprofun
darea unor aspecte ale activității lor 
și pentru întocmirea unor publicații 
selective. De asemenea se cere con
solidată activitatea cercurilor din 
școli, pentru a se realiza in acest fo
rum tineresc o primă selecție a ma
terialelor trimise spre publicare.

O substanțială schimbare de viziu
ne se cere din partea inspectoratelor 
generale și a Direcției de re
sort din Ministerul Invățămin- 
tului, ale căror responsabilități 
în procesul instructiv-educativ tre
buie să atingă și această latură im
portantă a activității școlare. De a- 
semenea presa literară, ziarele și re
vistele pentru tineret, presa Minis
terului Invățămintului pot contribui 
mai substanțial și mai consec
vent la îmbunătățirea calității publi
cațiilor școlare printr-o analiză 
tentă, permanentă, din care se 
trage prețioase concluzii pentru 
tivitatea de perspectivă. Numai 
acest fel revistele elevilor vor 
veni, prin contribuția convergentă a 
tuturor factorilor responsabili, tri
bune active de afirmare culturală, 
servind sarcinilor de mare răspun
dere patriotică pentru educația comu
nistă a tineretului din școlile noastre.

18,3D Deschiderea emisiunii. Volei 
feminin : România — U.R.S.S. 
Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Con
stanța.

18,00 Univcrsal-șotron — Enciclo
pedie pentru copil. Ce fel de 
pești trăiesc în Marca Nea
gră T

18.25 „Mult e dulce șl frumoasă...". 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati.

18,40 O Interpreta îndrăgita, Ilea
na Sărăroiu.

18.50 Confruntări. Cît de largi sînt 
posibilitățile de informare 
economică, tehnlco-ștlințifică 
a celor ce muncesc în între
prinderi.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Ancheta TV. „Minciuna 

picioare scurte".
20,35 Teleclnemateca. „Scrisoare 

neexpediată". Producție a 
studiourilor sovietice. Regla : 
Mihail Kalatozov. 
Smoktunovski șl T. 
Iova.

22.10 Moment umoristic.
22.25 Teleglob. Veneția crepuscu

lară. Comentariul : O. Paler. 
Imaginea : George Pascaru.

22.50 Arii celebre din opere inter
pretate de Arta Florescu, Dan 
Iordăchescu, Ludovic Spless, 
Marla Slătinaru.

23.05 Telejurnalul de noapte.
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Cu : I. 
Samol-

pentru 
dansuri

Ritm, armonie, echilibru — tră
sături definitorii atit 
frumoasele noastre 
populare, cît și pentru noile lă
cașuri de cultură ridicate în 
anii socialismului. Tn folografie: 
un grup de dansatori din An
samblul „Ciprian Porumbescu' 
din Suceava în fața casei de 

cultură din acest oraș

Televiziunea a prezentat 
in să pt Amina trecută două 
spectacole de teatru : „Ido
lul ș| 
G. M. 
dintre 
dllă.

Prin 
poda", 
renunță la ambițioasa 
aspirație către piesa 
idei ; ' 
„Sam") sau către piesa cu 
puternice caractere („Dom
nișoara Nastasia") pentru a 
adăuga incă o filă literatu
rii noastre dramatice de 
factură pronunțat sentimen
tală.

„Idolul și Ion Anapoda" 
este piesa unei teme (as
pirația la fericire, o ferici
re iluzorie, dar cu posibilă 
acoperire in realitate — va 
spune G. M. Zamfirescu) șl 
a unei tipologii — deopotri
vă familiare spectatorului 
nostru. O tipologie de bună 
scamă de factură realistă, 
de vreme ce a atras atiția 
dramaturgi ai noștri. O ti
pologie literară care, prin 
însăși apariția ei. a pledat, 
am spune, pentru existen
ța unei astfel de structuri 
umane, rclevînd totodată 
predilecția scriitorilor noș
tri spre o viziune sentimen
tală. (Să observăm însă că 
sentimentul ascunde nu o 
dată o aspirație cu mult mai 
importantă, 
nă). Este vorba 
cea tipologie 
complexă, din 
parte Mitică cel ___ __
(chiar palavragiu, zeflemi
tor și mitoman) al lui Ca- 
ragiale, din care face par
te și un alt personaj al a- 
cestuia — foarte înrudit cu 
Ion ' Anapoda — Cănuță 
„omul sucit", prin care ma
rele clasic identifica socie
tatea contemporană lui cu 
o „lume răsturnată" ; acea 
tipologie atit de complexă 
din care — păstrind pro
porțiile — face parte și Mi
tică Popescu al lui Camll 
Petrescu și chiar, într-o a- 
numită măsură — atit prin 
sentimentalismul Incurabil, 
cît și prin idealismul ex
trem — romanticul profe
sor Miroiu.

Fără a fi dintre cele mal 
bune scrieri ale remarcabi
lului om de teatru care a 
fost G. M. Zamfirescu, pie
să cu un conflict banal 
și uneori trenant, „Idolul și 
Ion Anapoda" poate reține 
atenția spectatorilor de azi, 
mai ales prin două carac
teristici : realizarea unui 
portret sau a citorva portre
te destul de închegate (Ion. 
Frosa, Stăvăroaia). și. de 
asemenea : o tratare plină 
de credință, lipsită de iro
nie a accentelor de senti
mentalism, a vibrațiilor de 
tristețe și bucurie a celor 
două personaje principale.

Ion Anapoda" de 
Zamflrescu și „Unul 
noi" de Radu Bă-

„Idolul șl Ion Ana- 
G. M. Zamflrescu

sa 
de 

(al cărei rod fusese

Este ceea ce a Înțeles, 
dar mai ales a realizat doar 
In parte regia spectacolu
lui T.V. (Aurel Cer- 
bu). Orice s-ar spune, un 
actor cu profilul lui Silviu 
Stănculescu, orlcit ar „com
pune" el (uneori chiar prea 
mult, conturind un personaj 
prea blajin, prea „galeș", 
lipsit de spontaneitate și 
vitalitate) nu poate fi ideal 
distribuit In rolul celui pe

un semn Incontestabil al 
dorinței și încercării tele
viziunii de a cuprinde In re
pertoriul său creații ale dra
maturgiei originale inspira
te din evenimentele mai 
recente ale istoriei noastre 
și, de asemenea, efortul de 
adoptare șl montare a unor 
scenarii scrise special pen
tru televiziune — scenarii 
capabile să confere Ima
ginii de pe micul ecran o

DOUA
SPECTACOLE

TEATRALE

contribuie la Emil VASILESCU

(Urmare din pag. I)

de la liceul
INDUSTRIAL

NAVAL
GALAȚI

Liceul industrial de transpor
turi navale Galați aduce la cu
noștința celor interesați că se 
primesc înscrieri pentru con- ------ . j. _j—sesiunea 

---------     perioada 
18—28 august 1971, la sediul li
ceului din Galați (str. 13 Iunie 
nr. 23). Concursul de admitere 
constă din următoarele probe : 
limba română (sau fizică) — scris 
și oral, și matematică — scris și 
oral ; concursul de admitere se 
va desfășura intre 1—10 septem
brie 1971. Vizita medicală este 
eliminatorie și se va face la 
Policlinica C.F.R. Galați, in zi
lele de 23—30 august 1971.

cursul de admitere, 
septembrie 1971, in

Cine poate răspunde negativ La a- 
ceastă intrebare?... Nu e aici vorba 
numai de respectul față de adevăr, 
sau de extragerea unor idei și noți
uni ale clasei : generozitate, roman
tism, ideal, vis. atit de apropiate spi
ritului și specificului scriitoricesc, ci, 
chiar profesional vorbind, de un uni
vers uman foarte bogat, nou, necu
noscut poate in tradiția literară și 
care nu poate să nu nască și să nu 
atragă interesul scriitorului. In ma
rele context al literaturii 
poate exista, și trebuie 
xiste o literatură 
sei muncitoare, o 
marilor prefaceri și 
temporane, a problemelor 
temporane, toate iscate și impuse de 
apariția și consolidarea noii clase 
conducătoare a societății noastre. Iată 
de ce imi permit să numesc o astfel 
de literatură drept o literatură a cla
sei, pentru că ca trebuie să reflecte 
in primul rind ideologia acestei clase, 
spiritul, specificul, universul acestei 
clase.

Scriitorul oscilează intre tradiție ci 
modern. Structura, temperamentul 
și cultura sa îi impun destinația. Op
țiunea. in cazul scriitorului adevărat, 
va fi sinceră și prin aceasta o poartă 
spre fecunditate, spre creație, spre 
valoare literară. Numai că termenul 
de modem este uneori limitat. <;au 
mai bine-zis este luat prin împru
mut și nu prin căutare și descope
rire. Se confundă uneori sursa cu o- 
biectul deja lucrat. Desigur, e mai 
simplu să concepi și să realizezi o 
carte, după un model deja scris, 
chiar dacă inspirația vine doar de la 
formula modelului și nu de la esc-nța 
lui (mai ales de La formulă in lite
ratura foarte modernă) și chiar dacă 
noua lucrare depășește originalul, 
revelindu-se uneori capodoperă. Noi 
susținem insă modernul in înțelesul 
de sursă Literară, de sursă de creație,

și prin aceasta vom reveni la ple
doaria literaturii de clasă. Pentru că 
nimic nu mi se pare mai modern de- 
cit universul foarte divers al revolu
ției socialiste, existența acestor uriașe 
mase umane in prefacere, transfor
mările de conștiință, de suflet, exis
tențele particulare, guvernate de alte

esential-uma- 
despre a- 
atit de 

care face 
cumsecade

PE MICUL
ECRAN

care domnișoara Mioara 
„nici nu-1 observă".

Observlnd, așadar, lipsa 
celei mai fericite inspirații 
în distribuție — distribuție 
In care am apreciat desigur 
jocul Ninetei Guști și al ti
nerelor interprete Dora 
Cherteș și Mariela Petres
cu — să remarcăm de ase
menea : insuficiența mun
cii cu actorii, accepta
rea unor soluții ce țin de 
rutina interpreților și nu de 
adevăratele lor resurse de 
creație. Nu o dată interpre
tării personajelor lui G.M. 
Zamfirescu le-a lipsit, in 
acest spectacol, mai ales 
naturalețea și, am zice, cre
dința in autenticitatea și 
farmecul lor. O dovadă : 
surdina pusă tocmai to
nului, gestului sentimental, 
accentelor lirice, in această 
piesă de puternic lirism.

★

mai mare expresivitate, o 
mai mare forță de influență 
și emoționare.

„Unul dintre noi“ a re
prezentat insă doar un 
semn, nu și o finalizare de
plină a acestor intenții. Răs
punderea cade în cea mal 
mare măsură asupra scena
riului.

Aspect demn de toată a- 
precierea. „Unul dintre noi" 
este inspirată din eveni
mente din timpul insurec
ției armate, în zilele liăr- 
țuiriî neobosite a mașinii 
de război germane — ac
țiuni care, așa cum bine se 
știe, s-au bucurat de spri
jinul Întregului popor ro
mân, dornic de pace și li
bertate, atras de noblețea 
cauzei. Surprinzînd un mo
ment premergător unei a- 
semenea acțiuni, lncercînd 
portretizările a doi luptă
tori antifasciști recrutați 
din rindurile armatei și a 
unui comunist civil, „Unul 
dintre noi" pune 
ță, o dată cu 
grele ale luptei

moral al combatanților, fe
nomenul solidarizării acti
ve a oamenilor simpli 
(simbolizați prin Învățătoa
re) cu această luptă.

Credem Insă că Impor
tanta opțiune tematică a 
lui Radu Bădilă trebuia să 
se bucure de un efort ar
tistic și mai substanțial șl 
că, mai ales după experien
ța cu prima sa piesă, „Pa
tru oameni fără nume", re
velatoare pentru exigențele 
publicului, dramaturgul tre
buia să fie mal exigent. 
Recunosclnd dificultățile 
genului, precum și Înaltele 
exigențe ale temei alese, 
să precizăm insă că ele nu 
ne pot face să trecem cu 
vederea lipsa de inventivi
tate a tinărulul dramaturg. 
Tema așteptării pline de 
speranță sau dimpotrivă a 
celei torturate de neliniște, 
de neîncredere ; tema an
gajării în lupta antihltle- 
ristă condusă de partid ; 
tema anticipării, a visului 
combatanților de a se re- 
întllnl, altfel. Intr-un viitor 
pașnic șl fericit sint abor
date cu mijloace care — 
surprinzător la un autor tî- 
năr ! — au și devenit ma
nieră. Toate aceste teme 
vag abordate nu și-au găsit 
corespondența In situații, 
in întimplări, In detalii de 
comportament pregnante, 
ori in motivații psihologi
ce, apte să ofere o substan
ță reală, pe cit de revela
toare pe atit de captivantă 
(in sens superior) și convin
gătoare artistic.

Cu acest handicap al sce
nariului. fără mari strălu
ciri și soluții prea Ingenioa
se de îmbogățire a tensiu
nii, a sugestiilor lui, reali
zatorii spectacolului TV 
(regia : Letiția Popa) au 
închegat totuși ceea ce nu
mim un „spectacol onora
bil". Amintim, desigur, în 
legătură cu „Unul dintre 
noi" talentul multilateral al 
lui Ștefan Tapalagă, relevat 
acum într-un rol de dra
mă, sobrietatea expresivă, 
caldă a lui Peter Paulhof- 
fer — lipsită de uscăciu
nea caracteristică atitor alțl 
tineri emuli al stilului de 
joc sobru — sensibilitatea, 
trăirea puternică de care 
a dat dovadă Gina Patrichi.

Prin aceste ultime două 
spectacole, Televiziunea nu 
a făcut dovada satisfăcătoa
re a continuării propriilor 
sale succese cu spectacole 
teatrale remarcate la timpul

noastre, 
să e- 

dedicată cla- 
literatură a 
creații con- 

con-

Foto : Gh. Vinfilă fi

In eviden- 
condițiile 

profilul

Includerea în program a 
lucrării „Unul dintre noi", 
de Radu Bădilâ, reprezintă

Să ne unim puterile 
fonda o școală româ-

Natalia STANCU

9;

COSMOS —

lanseze singur ? 
s-au scris, cîte 

despre anumite

___________ 20. 
Sfîntului Luca : 
— 9; 11,15; 13.30;

..........3 ------- -
77 $ *7?

intră într-o asemenea competiție cu 
sine însuși. Da, la o ședință de partid, 
in toamna anului 1948, undeva intr-o 
uzină din Ardeal, am auzit aceste 
vorbe : „Pină la urmă tot il conving 
eu, nu poate să se pună el cu isto
ria 1“ Cel care le rostea era un mun
citor slab și galben, nebărbierit, in-

Cum să nu susții dreptul la litera
tură al acestei clase, care, prin a- 
proape fiecare membru al ei, iși ia 
față de istorie și față de viitor răs
punderea pentru integritatea fizică și 
morală a fiecăruia dintre noi și a 
patriei noastre ?

Literatura dedicată acestei clase,

Pledoarie pentru o literatură
inspirată din viața și lupta
clasei noastre muncitoare

legi, supuse altui destin. Poate că, 
pentru unii, este interesant să 
citească un episod in care un 
călău modern siluește și apoi 
strangulează intens, pe șapte pagini, 
o beleagâ introvertită. Eu. personal 
disprețuiesc aceste pagini, pentru că 
vreau să-1 apăr pe om de scirba 
față de om. Mi se pare mai interesant, 
mai util, mai modern, mai autentic, 
un episod in care un om încearcă 
să-și convingă semenul să facă alt 
gest, mai uman, mai generos, decit 
poate să conceapă aria gindirii și 
sensibilității sale, și pentru aceasta

sărcinat de partid cu munca de lă
murire la țară... Iată eroul modern, 
iată un nou tip de generozitate, de 
un înalt umanism, împovărătoare ca 
emoție. Nu mai intilnim aici acel 
visător fascinat de ideea unei 
lumi copleșitoare, ideale, irealizabile 
(Ah, sărmanul cizmar al lui Topir- 
ceanu !). ci pe însuși constructorul 
socialismului, al celui mai autentic 
socialism. Sint sute, mii de epi
soade particulare, încărcate toate de 
frumuseți și sensuri, necunoscute, 
surse moderne de literatură mo
dernă.

adică societății noastre contempora
ne. in procesul ei multilateral de pre
facere, trebuie să întărească, in pri
mul rind, ideea de valoare in cultura 
noastră, in cimpul literelor româ
nești. Ea nu poate fi o literatură de 
descripții și fotografii, ci, așa cum 
ne spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o Interpretare profundă 
a realității, chiar o intervenție plină 
de responsabilitate In realitatea noa
stră contemporană, socialistă, o lite
ratură gravă, serioasă.

Departe de noi gindul de a Influ-

ența receptivitatea față de o aseme
nea literatură. Ea are și poate avea 
public, iar strimbătura din nas a u- 
nora cind iși apleacă ochii asupra 
ei, probabil fără să-i vadă rindurile, 
nu ne interesează, dar este un adevăr 
că o asemenea literatură nu se poate 
dezvolta, nu-și poate cuceri aderenți 
care s-o lucreze și s-o creeze fără a 
deveni centru de Interes in viața 
noastră culturală, în viața noastră 
spirituală. Cu alte cuvinte, pentru a 
o obține, ea trebuie să fie încura
jată. trebuie să i se acorde atenția 
cuvenită.
pentru a 
nească cu un asemenea ax literar șl 
filozofic. Oare nu e mai drept și 
mai meritoriu să contribui la for
marea unei asemenea scoli, cu ace
eași capacitate de a produce surprize 
și capodopere ca oricare altă școală, 
decit să-1 descoperi pe Becket, pe 
Joyce, pe Kafka și pe alții, sau să-1 
lansezi pe Robbe Grillet, deși a 
grijă să se ’------ "
cărți nu 
de pagini , ____
nomene literare moderne, din 
părți, fără nici un plus de origina
litate, fără nici un merit critic și 
fără vreo posibilitate serioasă de in
fluențare a cititorului, în schimb mi- 
nimalizindu-se, fie numai prin tă
cere uneori, fenomenele literare au
tohtone !

Iată de ce literatura clasei munci
toare, literatura proceselor foarte di
verse din societatea noastră socia
listă trebuie să devină centru de in
teres pentru.Jntreaga noastră obște, 
fie prin crearea sa, fie prin respec
tul care i se cuvine in masa con
fraților și a criticii ; dar mai Inlîi 
trebuie scrisă, trebuie scrisă cu pa
siune, trebuie foarte bine scrisă, și 
aceasta e una din sarcinile noastre 
principale, in calitatea noastră de 
scriitori, de comuniști, de intelectu
ali care respectă relațiile lor cu ade
vărul.

avut

• Brigada Diverse în alertă : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, GRADINA DOINA — 20.15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
SALA PALATULUI — 19,30 (seria 
de bilete — 3764), CAPITOL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, la grădină
— 20; 21,45, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Detașamentul roșu de femei : 
CENTRAL — 10; 13; 16,30; 20.
o Floarea soarelui : SCALA — 
10,30; 13,45; 16; 18,45; 21,15, MO
DERN — 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15,30; 18, la grădină — 
20,30, GRĂDINA SELECT 
o întoarcerea 
LUCEAFĂRUL 
16; 18,30; 21.O II cunoașteți pe Urban 7 : LU
MINA — 9—16 în continuare ; 
13,15; 20,30.O Lănțlșoare verzi : TIMPURI 
NOI — 9—20 In continuare.
o Săptămîna nebunilor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
o Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20.15. FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45,
• Dispariția lui Timo : MOȘILOR
— 15,45; 17,45, la grădină — 20,15.
• Indrăgostiții : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 15,30;
19.30.
• Cortul roșu : FLOREASCA — 
16; 19.
• Asterix și Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goe : DOINA — 10; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
S Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 

omnlței Ralu : CRlNGAȘI — 
15,30; 19.O Yo — Yo : CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30. 
• Turnul de aramă : BUZEȘTI — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Al 41-lea : Unirea — 16; 18,30, 
la grădină — 20,30.
• Sunetul muzicii s LIRA — 15,30, 
la grădină — 20, POPULAR — 
15,30; 19,30.
o Facerea lumii : 
15,30; 18; 20,15.
• Notre-Dame de Paris : ARTA 
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Un surîs în plină vară : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Mayerllng : MUNCA — 16; 19,15. 
O Secretul din Santa Vittoria : 
VITAN — 15; 17,30, la grădină 
— 20.
• In arșița nopții : DACIA — 
8,30—20 în continuare.
• Tntîlnlre cu o necunoscută : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Ultimul mohican : FLACARA 
— 15,30; 17,45; 20.
• Un Italian în America j GTU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• O floare șl doi grădinari : VIC
TORIA — 9: 12,30; 16; 19,30, PA- 
CE/X — 9; 16; 19,15, PROGRESUL 
— 10; 15; 19.
• S-a întîmplat în recunoaștere : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,30; 17,45; 20.
• B. D. Intră în acțiune : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• Prințul negru : VOLGA — »,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIII „Marii ursoaice" : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Hibernatus : GRADINA 
CUL HERĂSTRĂU — 20,15,
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ADUNARE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII Cronica zilei Vizitele delegației Uniunii Sindicatelor
PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

Marți dup*-amiază la Casa de cul
tură din Giurgiu a avut loc o adu
nare festivă consacrată cel* 1 de-a 
M>-s «niverUri > creării p.rtidulul 
< omurrist Bulgar.

La adunare au participat reprezen
tanți ai Comitetului județean de 
partid Ilfov, al organelor municipal? 
oe partid și de stat, oameni at mun
cii din municipiul Giurgiu

Au participat, de asemenea, o dr- 
l'gațle a Comitetului județttm de 
partid Ru^e, precum și membri ai 
ambasadei R. p. Bulgaria la Bucu
rești.

în cadrul adunării au luat cuvtntul 
tovarășii Ghcorghe Călin, membru 
al C.C. nl P.C.R.. prim-viceprcședlnte 
Ri Conciliului popular județean Ilfnx . 
și Pctăr Danailov. membru al C.C. 
al P.O. Bulgar, prim-serretar al Co
mitetului județean de partid Ruse.

Vorbitorii au evocat momentele c 
seamă care au dus in urmă 
decerni la constituiri a Partid 
cial Democrat Bulgari 
marxist al probtariatulu 
vecini și prieteni 
bulgar pentru ltbr 
și progres social. 
niRtl. pagini luminoase d 
slrucției socialiste. Ei au subliniat, do 
Ademenea. străvechii* 1-«râturi de 
prietenie ceh- le.igâ popoarele român 
sl bulgar, legaturi * xtinse și adinclte 
in procesul construcției socialismu
lui pe toate planurile vieții economi
ce. politice, social*' și culturale.

Tn încheierea festivității a fost pre
zentat un program* artistic susținut 
de formațiile de amatori din între
prinderile și instituțiile municipiului 
Giurgiu.

Marți a plecat spre patrie delega
ția femeilor din Republica Arnbă 
Unită. condusă de Aziza Hussein, 
președinta Clubului femeilor din 
Cairo, reprezentanta R.A.U. In Co
misia O.N.U. pentru condiția femeii, 
care, la invitația Consiliului Național 
al Femeilor, a făcut o vizită in Re
publica Socialistă Romania.

Impui șederii In țara noastră, 
a vizitat unități economice, 

șl culturale din București și 
din județ* le Bacău, Neamț, Brașov 
șl Constanța șl a avut întrevederi In 
romii*, iele locale ale femeilor. De
legația a fost primită la Consiliul 
Național al Femeilor și a făcut o vi
zită la Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia șl Africa.

din R. F. a Germaniei

(Agerpres)

vremea

l*rt în farA : Vremea a fost frumon^A 
călduros*^ in cea mal nin e pai c 

a țârii. Excepție au făcut zona mun- 
•. or Apuseni munții Banatului. vestul 
Transilvaniei, nordul Olteniei și nord- 
'cstul Munteniei, unde s-au semnalat 
• verse locale de ploaie și descărcări 
electrice. în zona munților Apuseni s-a 
semnalat m izolat grindină. Vîntul a 
»u£lat slab, plnă la potrivit. Tcmpe-

ratura aerului la orele 14 oscila între 
24 grade la Sullna ți 32 made ia Chl- 
m< cu Cri$, Ai aci. Sinnicolaul Mare. 
Riv.•■;. Moldova Veche și Caracal.

timpul probabil pentru zilele de 5, S 
>i 7 aucnst a.c. Tn țară : Vremea va fi 
în general frumoasă, cu cerul variabil, 
mat mult senin în sud-cstul țării. 
Unele inoor&rt se vor produce in Tran
silvania. Crișana, Banat și sud-veslul 
Olteniei, unde vor cadra averse izolate 
cie ploaie. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 12—22 
grade. Iar maximele înt’e 23—33 grade, 
local mai ridicate la sfirșitul interva
lului. în București : Vreme in general 
frumoasa, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie la sfirșitul interva
lului. Vint potrivit. Temperatura ușor 
variabili.

*
Răspunzind vizitei făcute luna tre

cută d? corul „Ion Vidu" din Lugoj 
in orașul Spaichingen din R, F. n 
Germaniei, corul Reuniunii „Lieder- 
kranz“ din această localitate a sosit 
in județul Timiș, unde va prezenta 
o serie de concerte de muzică corală 
germană clasică și contemporană. 
Concertul inaugural, dirijat de prof. 
Sepp Klaiber, a avut loc marți sea
ra, in grădina de vară a Clubului 
textllistclor din Lugoj. Au luat parte 
oficialități alo municipiului Lugoj, 
personalități ale vieții culturale și 
artistice din localitate. numeroși iu
bitori de muzică corală Programul 
a cuprins creații reprezentative ale 
muzicii corale germane din așezările 
landului Baden-Wiirttemberg.

(Agerpres)

în cursul zilei de marți, delegația 
Uniunii Sindicalelor din R.F. a Ger
maniei. condusă ,de Heinz Oskar 
X * Her. a faint o v izit.i in județul 
Constanța. Conducătorul delegației, 
împreună cu președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Virgil Trofin. au 
făcut o vizită la Casa de odihnă a 
scriitorilor din stațiunea Ncptun, 
undo s-au intilnit cu un grup de 
scriitori români și de naționalitate

maghiară șl germană, din țara 
noastră.

Oaspeții au vizitat portul Constan
ța. întreprinderea agricolă de stat 
Murfatlar, precum și stațiuni de pe 
litoral. Do asemenea, delegația a avut 

‘ ‘ ai Biroului 
județean al

convorbiri cu membri 
executiv al Consiliului 
sindicatelor Constanța.

(Agerpres)

De /a Ministerul
Invățămîntului

1. EXAMENUL DE BACALAU
REAT la liceele de cultură gene
rală și liceele de specialitate, precum 
și examenul de diploma la liceele și 
institutele pedagogice de învățători 
și educatoare se vor desfășura intre 
20 .și 31 august a.c.

Lucrările scrise au loc la urmă
toarele date :

20 august 
mână ;

— 22 august — la matematică (sec
ția reala) și la limba străină sau 
limba latină (secția umanistă) — la 
liceele de cultură generală ;

— la matematică pentru liceele de 
specialitate, cu excepția liceelor a- 
gricole — specialitățile agronomie.

ro-
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„CUPA DAVIS“ VOLEI FEMININ

România în finala
Turneul

de la
celor șapte
Constanta

interzonală
DELHI 3 (Acerpres). — Echipa du 

tenis a României a ciștigat cu 4—1 
meciul cu selecționata Indici și, deci, 
s-a calificat pentru finala interzonală 
a ..Cupei Davis-, in care va intilni 
reprezentativa Braziliei.

A treia uartidâ de simplu dintre 
Tiriac și Mukherjea. intri ruptă luni, 
din cauza întunericului, la situația 
de 3—6, 7—5. 6—3 in favoarea jucă
torului român, nu a mai fost reluată 
Jucătorul indian Mukherjea, fiind 
bolnav, nu s-a mai prezentat la te
ren. căpitanul echipei indiene. R. 
Krishnan, anunțind că recunoaște 
meciul pierdut.

Numeroșii spectatori au urmărit ieri 
pe terenul central al Clubului națio
nal de sport partida dintre primele 
rachete ale celor două țări : Ilie 
Năstase și Premjitt Lall. Confirmind 
forma excelcntA _ demonstrată de-a 
lungul iritrecerîT ilie" Năstase â ob
ținut o victorie clară in patru seturi : 
6—4. 8—10. 6—1. 6—1, care a pecet
luit scorul intllniriL

Desfășurată in condiții dificile 
(umiditate, căldură, apoi dese între
ruperi din cauza ploilor Musonului. 
o galerie uneori prea zgomotoasă), 
întâlnirea tenismanilor români și in
dieni a prilejuit o luptă sportivă de 
mare tensiune, urmărită cu interes 
și emoție in lumea sportului alb. Deși 
categoric, succesul echipei noastre 
E-a conturat destul de greu și a soli
citat celor doi jucători români efor
turi deosebite, o concentrare intensă 
in momentele cheie ale disputei. Pu
terea de luptă, rezistența fizică și 
nervoasă, și in cele din urmă capaci
tatea tehnică de joc superioară, do-

veditâ de Ilie Năstase și Ion Țiriac 
și-au spus cuvintul.

Cu meciul de la Delhi, selecționata 
de tenis a României realizează un 
veritabil tur de forță in actuala edi
ția a „Cupei Davis". Formația româ
nă a cedat numai două partide in 
5 meciuri susținute, invingind succe
siv echipele Olandei (5—0), Israelu
lui (5—0). Iugoslaviei (4—1). R. F. a 
Germanici (5—0) și Indiei (4—1). Ca 
și in anul 1969. echipa noastră se ca
lifică cu brio in penultima fază supe
rioară — finala interzonală — a pres
tigioasei competiții de tenis, urmind 
să intilnească in cursul acestei luni 
echipa Braziliei, care a eliminat cu 
4—I formația Cehoslovaciei. Meciul 
va avea loc probabil in orașul bra
zilian Sao Paulo. Echipa învingătoare 
din această confruntare va intilni 
apoi in zilele_de 8, 9,. și 10 octombrie,, 
la Charlotte (S.U.A.). reprezentativa 
Statelor Unite ale Americii, dețină-, 
toarea „Salatierei de argint", trofeul 
simbolic al „Cupei Davis".

Meciul Brazilia-Cehoslovacia (cea
laltă semifinală interzonală a „Cupei 
Davis"), desfășurat la Porto Alegre, 
s-a încheiat cu scorul de 4—1 in fa
voarea selecționatei braziliene. în ul
timele două jocuri de simplu, gazdele 
— ce-și asiguraseră calificarea încă 
după partida de dublu — au folosit 
rezervele. Iată rezultatele tehnice : 
Frantisek Pala (Cehoslovacia)-Alber
to Kirmair (Brazilia) 6—1, 2—6, 4—6,
6— 2. 6—4 : Felipe Tavares (Brazilia) - 
Vladimir Zednik (Cehoslovacia) 7—9,
7— 5, 6—4, abandon.

□ □□□□□□□□ □ □ □ s
Amplificarea și multiplicarea le

găturilor economice internaționale, 
dezvoltarea largă a circuitului de va
lori materiale și spirituale intre toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
social-politic, răspund unei necesi
tăți obiective, sint expresia unui 
proces legic de adincire a diviziunii 
muncii pe plan mondial, in cadrul 
căruia fiecare națiune are de primit 
și de dat. în condițiile actuale, cind 
arin tul fără precedent al științei și 
tehnicii acționează ca un puternic 
factor dinamizator al progresului 
fiecărei țări, tocmai participarea 
directă, activă la fluxul economic 
Internațional oferă fiecărei țări posi
bilitatea de a beneficia de cuceririle 
geniului uman, ale revoluției știin- 
țifico-tehnice contemporane, de a 
rezolva rapid și cu eficiență sporită 
problemele propriei dezvoltări. Tol- 
odaiă, in zilele noastre, cind tradu
cerea in viață a unor proiecte legate 
de transformarea naturii, de valo
rificarea resurselor naționale in folo
sul omului reclamă mobilizarea unui 
imens potențial material și de inteli
gență. intensificarea cooperării eco
nomice reprezintă o condiție pri
mordială a realizării unor asemenea 
proiecte, a progresului general al 
societății umane.

Astfel, schimburile economice, re
lațiile de cooperare intre state răs
pund intereselor progresului fiecărei 
țări, creșterii bunăstării materiale și 
bDiriluale a fiecărui popor și, tot
odată, intereselor omenirii in ansam
blu. Orice tendință de izolare a unei 
țări sau a unui grup de țâri de ca
drul economic mondial, orice încer
cări de limitare a relațiilor economi
ce îngustează' căile de acces la reali
zările civilizației modeme, dăunează 
dezvoltării economice pe planul fie
cărei țări, precum și pe plan general.

Se știe că, după nașterea primului 
stat socialist, cercurile imperialiste 
au Încercat, printr-o politică de re
stricții și discriminări, să izoleze 
Uniunea Sovietică, să folosească po
litica schimburilor drept instrument 
de presiune economică, s-o înăbușe 
economicește. Aceste tentative au 
fost sortite Insă eșecului, istoria 
avi nd să adeverească pe deplin spu
sele lui Lenin, care in 1921 arăta : 
„Există o forță mai puternică decit 
dorința, voința și hotărirea oricăruia 
dintre guvernele sau clasele ostile 
nouă : această fort» • constituie re
lațiile economice mondiale generale, 
care le silesc să pășească pe această 
cale » stabilirii de legături cu noi“.

Nelnvftțlnd din lecțiile Istoriei, 
cercurile imperialiste au căutat dm 
nou. după cel de-al doilea răzbel 
mondial fi apariția pe harta globului

a noilor state socialiste, să promove
ze aceleași practici lipsite de per
spectivă. Ele au amplificat arsenalul 
politicii de „blocadă economică". Dar 
politica de embargo promovata 
de cercurile imperialiste față de ță
rile socialiste s-a întors asupra pro
motorilor inșiși. Sub imperiul cerin
țelor economice obiective, cercurile 
de afaceri și oamenii politici realiști 
din Occident au dezavuat politica de 
„înghețare" a comerțului Est-Vest, 
s-au pronunțat și acționează insistent 
pentru extinderea relațiilor econo
mice și comerciale intre țări cu orln- 
duiri diferite. Treptat, statele occi
dentale au fost nevoite să renunțe la 
un șir de restricții impuse in comer
țul cu țările socialiste . in viata in
ternațională s-a conturat un curent 
pozitiv, care iși găsește expresia iu 
curba ascendentă a comerțului mon
dial, in dezvoltarea legăturilor de co
operare economică dintre state, fără 
deosebire de orindulrc socială. In po
fida unor tendințe ostile acestei evo
luții. a devenit tot mai densă rețeaua 
relațiilor economice, a acordurilor și 
convențiilor comerciale, toate aces
tea in avantajul reciproc al parte
nerilor. Este semnificativ că intensi
ficarea cooperării economice cuprinde 
domenii mereu mai largi, inclusiv 
domenii cum sint folosirea in scopuri 
pașnice a energiei atomului, conlu
crarea in domeniul cercetării spațiu
lui cosmic etc.

Consecventă principiilor sale da 
colaborare economică largă cu toate 
popoarele lumii. România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru crearea 
condițiilor in vederea unei circu
lații libere, neîngrădite. a bu
nurilor și mărfurilor, a partici
pării tot mai intense a tuturor țâri
lor la circuitul economic mondial. 
„Pentru accelerarea progresului ge
neral — a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dind expresie acestei po
ziții de Înaltă principialitate - este 
necesar ca toate statele să-și asume 
obligația de a favoriza dezvoltarea 
nestingherită a schimburilor inter
naționale economice, științifice, teh
nice și culturale, llchldindu-se orice 
fel de bariere, restricții și discrimi
nări care impietează in prezent asu
pra colaborării dintre popoare. Fie
care popor poate să-și aducă o con
tribuție prețioasă, proprie la cauza 
progresului și civilizației mondiale. 
De aceea, este necesar să se creeze 
condiții pentru Intensificarea con
lucrării națiunilor in rezolvarea pro
blemelor dezvoltării lor, atil pe plan 
material, cit și spiritual".

Avantajele cooperării nu se li
mitează la domeniul economic. Dez
voltarea relațiilor economice inter
naționale are importante consecinje

[din țările socialiste 
Pe una din magistralele 

industriei iugoslave

început luni cu partidele R.P.D. 
Coreeană — România tineret 3—0. 
România — R F.G. 3-0, U.R.S.S. - 
Bulgaria 3—1, turneul internațional 
de volei feminin de la Constanța a 
continuat marți cu alte trei partide 
din cadrul grupelor preliminarii. Des
chiderea programului uu făcut-o e- 
chipele României și Bulgariei, o 
confruntare mult așteptată, fiind vor
ba nu numai de o reintilnire dupâ 
recenta balcaniadă de la Sarajevo 
(cind victoria a revenit voleibaliste
lor noastre), ci și de o avanpremie
ră, cu anume posibilități de antici
pație, la campionatele europene de 
luna viitoare, unde ambele formalii 
(dar nu singurele...) candidează la 
singurul loc încă disponibil pentru 
turneul olimpic de la Miinchen.

Echipa română a ciștigat și ieri, 
dar trebuie spus câ începutului fur
tunos din primul set. (ce i-a revenit 
categoric : 15—4) i-au urmat o stare 
de nefirească oboseală, un joc cu des
tul de puțină cursivitate, cu destule 
greșeli la primirea paselor, ca și. in 
linia a doua. Voleibalistele bulgare 
au obținut setul secund cu 15—9, 
fără ca totuși să se poată spune că 
in jocul lor s-ar fi produs un revi
riment față de setul intii, 
cum spuneam. 
Penultimul set al

pierdut, 
detașat.absolut . , 

meciului — al trei-

lea in ordinea disputării — le-a ară
tat din nou pe sportivele noastre in 
vervă. Dar, după ce au condus cu 
7—1, cu 8—2, au cedat din nou pasul, 
pentru ca — pe alocuri și cu con
cursul adversarelor — să obțină in 
final punctele necesare adjudecării 
setului (15—9). Foarte disputat a 
fost setul al patrulea. De data aceas
ta, echipa bulgară a avut avantaj (e 
drept minim) și spre final a condus 
chiar cu 3 puncte (11—8, 13—10). O 
revenire puternică — evident dorită 
și destul de posibila de altfel — a 
echipei noastre face insă ca scorul 
să se răstoarne : cinci puncte con
secutive și de la 10—13 ajung la 
15—13, ciștigind setul și meciul.

Pentru astăzi, echipa română are 
de susținut un meci deosebit de di
ficil — cu voleibalistele sovietice, 
campioane olimpice, mondiale și eu
ropene. Partida — după cum am 
fost informați — va fi transmisă pe 
„micul ecran", creindu-se astfel po
sibilitatea vizionării ei de cit mai 
mul ți amatori de -sport. Sa sperăm 
că spectatorii și telespectatorii nu 
vor avea ce regreta.

într-un alt joc. reprezentativa 
U.R.S.S. a dispus cu 3—0 (15—3, 15—8, 
15—3) de echipa R. F. a 
niei.

horticultura, protecția plantelor, zoo
tehnic și veterinară, la care matema
tica poate ii înlocuită cu chimia, la 
alegerea candidatului ;

— 25 august — la literatura ma
ternă, pentru liceele cu predare in 
limbile naționalităților conlocuitoare;

— la botanică, pentru liceele a-
grlcole. specialitățile : agronomie,
horticultura și protecția plantelor ;

— la zoologie, pentru liceele agri
cole. specialitățile veterinară și zoo
tehnic.

2. CONCURSUL DE ADMITERE 
în liceele de cultură generală cursuri 
de zi și serale, licee de specialitate— 
cursuri de zi, serale și fără frec
vență, precum și in școlile profesio
nale și ucenicie. — cursuri de zi și 
serale, pentru locurile rămase nca- 
cupate in sesiunea iunie—iulie, va 
avea loc in perioada 1—10 septem
brie a.c.

Lucrările scrise au loc la următoa
rele date :

— 1 septembrie — limba română 
(la liceele de cultură generală) ;

— limba română sau obiectul pen
tru care a optat candidatul (la lice
ele de specialitate) ;

— 2 septembrie — matematica :
— 3 septembrie — limba și litera

tura maternă, pentru liceele de cul
tură generală cu predare in limbile 
naționalităților conlocuitoare.

La școlile profesionale și ucenicie 
la locul de muncă, probele scrise -e 
vor susține in zilele de 3 .și 4 sep
tembrie.

Probele practice la liceele de artă 
și la liceele eu program special de 
educație fizică, precum .și probele 
de aptitudini muzicale și vizita me
dicală la liceele pedagogice au loc 
intre 28 și 30 august.

Concursul de admitere in liceele 
de cultură generală — invățămint 
fără frecvență se va desfășura in
tre 20 și 30 septembrie.

Informații suplimentare in legă
tură cu condițiile de înscriere și cu 
modul de desfășurare a concursului 
de admitere se pot obține de la se
cretariatele școlilor.

de economii

Râvne... Adnotați? 
obișnuită pe harta Iu
goslaviei, unul din a- 
celc semne minuscule 
cartografice, dificil se
sizabile la prima vede
re, dar care iși dezvă
luie adevăratele di
mensiuni acolo, la fața 
locului. Așezarea, pe 
care o descoperi m- 
tr-una din zonele îm
pădurite cu conifere șl 
fagi din munții Slove
niei. se situează pe un 
traseu esențial al in
dustriei iugoslave : si
derurgia. Acest traseu 
inserează, alături de 
Râvne, pe aceleași 
coordonate economice 
fundamentale, in suita 
ponderii lor industria
le, Zenița. Skopje. 
Nikșici, Smederevo, 
Jesenița, Sisak.

Istoricește vorbind, 
siderurgia iugoslava se 
poate considera că a 
luat startul de la Râv
ne, deși Zenița este 
cea care poartă acum 
blazonul de „cetate a 
siderurgiei". Metaforic 
enunțat insă, de la 
Râvne se poate afirma 
că pornește arborele 
genealogic al siderur
giei țării.

în urmă cu peste 350 
de ani, in micul atelier 
de la Râvne na Ko- 
roșkem. amenajat con
form procedeelor teh
nologice ale acelor 
vremuri, un maistru 
făurar și cu echipa sa 
reușeau să realizeze 
primele șarje de oțel 
intr-o accepție apro
piata de ceea ce se în
țelege astăzi prin a- 
ceastă noțiune. Lua 
naștere, astfel, una din 
cele mai vechi oțelării 
din Slovenia și poate 
din această zonă a Eu
ropei. Și anii scurși au 
innobilat oțelul pro
dus la Râvne prin 
meșteșugul generații
lor de făurari. Râvne 
a devenit de-a lungul 
timpurilor o emblemă 
renumită a oțelurilor 
de calitate superioară. 
Geografia oțelăriilor 
de aici va cunoaște un 
capitol nou. de impor
tanță deosebită, o dată 
cu modernizarea, dez
voltarea și perfecțio
narea procesului teh
nologic din anii Iugo
slaviei socialiste. Oțe- 
larii de la Râvne au 
sărbătorit anul trecut

trei «ecole și jumătate 
de existență a între
prinderii lor print r-un 
„vernisaj" semnifica
tiv : darea in folosință 
a unui nou cuptor e- 
lectric. El s-a adăugat 
celorlalte capacități de 
producție moderne 
care au amplificat di
mensiunii*' întreprin
derii : alte două noi 
cuptoare electrice, uh 
laminor bluming, pre
cum și o serie de uti
laje care au permis 
realizarea unui volum 
sporit de produse fi
nite de oțel.

Dar noile capitole 
din biografia vechilor 
oțelării slovene consti
tuie numai un exem
plu din numeroasele

CORESPONDENTA. 
DIN BELGRAD

care ilustrează in mod 
grăitor actualele preo
cupări din domeniul 
industriei siderurgice a 
Iugoslaviei.

t Tratată cu atenție 
inegală in decursul a- 
nilor, poate și din 
cauza părerii că pro
ducția metalelor nefe
roase are mai mari 
perspective datorită 
bazei de materii prime, 
siderurgia și-a propus 
in ultima vreme să 
recupereze terenul, să 
se situeze la nivelul 
posibilităților și nece
sităților economiei so
cialiste a țării și să 
devină veritabila co
loană vertebrală a in
dustriei. Ea și-a în
scris in program preo
cupări spectaculoase. 
De la capacitatea de 
2 700 000 de tone de 
oțel, cit urmează să se 
realizeze anul acesta, 
producția trebuie sâ 
ajungă in 1975 la a- 
proape 5 milioane tone.

Perspectiva Înfăp
tuirii acestui obiectiv 
esențial pentru econo
mia Iugoslaviei socia
liste o aflăm la Zeni- 
ța. Marele combinat 
din Bosnia și Herțego- 
vina trăiește in pre
zent momente de am- 
ple prefaceri, de dez- 

1 voltare și moderniza- 1

re. Datorită noilor In
stalații construite mu 
care vor fi construite, 
peste trei ani Zenița 
urmează să furnizeze 
40 la sută din întreaga 
cantitate de oțel pro
dusă in Iugoslavia, iar 
această producție a- 
nuală se va dubla in 
cursul viitorilor zece 
ani.

Inventarul noilor o- 
biectivc m curs de 
construcție, care vor 
spori capacitatea com
binatului Zenița. este 
în acest sens semnifi
cativ. Numărul furna
lelor va crește de la 
trei la patru, al bate
riilor de cocs de ia 
cinci la șase. Combi
natul va fi dotat cu o 
oțelărie cu converti- 
zoare și cu laminoare 
de profile fine și spe
ciale.

La toate acestea 
adaugă viitoarea uzina 
siderurgică de la Lju- 
bia, care odată termi
nată va asigura mă
rirea producției com
binatului Zenița cu 
1 500 000 de tone de
oțel anual.

Am enunțat pină 
acum preocupările ac
tuale și de viitor din 
două puncte cheie ale 
itinerarului siderurgiei 
iugoslave, dc-a lungul 
căruia insă cel puțin 
alte patru, tot atit de 
cunoscute. înregistrea
ză și vor înregistra in 
anii următori Însem
nate prefaceri. Este 
vorba dc combinatul 
metalurgic Boris Ki- 
drici din localitatea 
muntenegreană Nik
șici, ca și de cel din 
Skopje, sau oțelăriile 
din Sisak, precum și 
de întreprinderea si
derurgică din Smede
revo, care a cunoscut 
și ea recent un eveni
ment edificator : darea 
in folosință a primu
lui furnal de mare ca
pacitate.

Situate In zone ale 
țării aflate la un nivel 
foarte diferit de dez
voltare, toate aceste 
obiective siderurgice 
vor cunoaște o nouă 
pondere pe harta in
dustrială a țării, con
tribuind la sporirea 
capacității economice a 
Iugoslaviei socialiste.

George IONESCU

Germa-

IN CITEVA RINDURI
• FOTBAL. — In campionatul u- 

nional de fotbal, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a întrecut cu 6—0 formația 
Dinamo Tbilisi, Zenit Leningrad a în
vins cu 2—0 pe Pahlakor Tașkent, iar 
Karpati Lvov a terminat la egalitate 
1—1 cu Neftci Baku.

• BASCHET. — La Subotica și

întrece- 
feminin

Backa Topola au continuat 
rile campionatului european _ 
de baschet, pentru echipele de juni
oare. Iată rezultatele tehnice : 
U.R.S.S.-Polonia 63—45 ; Israel-Sco- 
ția 84—33 ; Italia-Belgia 47—33 : Un- 
garia-Olanda ’ T> -’~ r""~
ți a 120—33 ;
62—40.
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de ordin politic, contribuind in mod 
direct, concret, la consolidarea bazei 
materiale a coexistenței pașnice intre 
state cu orinduiri diferite, la promo
varea păcii. Schimbind intre ei valori 
materiale și spirituale, cooperind in 
producție, in dezvoltarea științei, oa
menii se cunosc mai bine, iși dau 
mai bine seama de interdependența 
dintre națiuni, de necesitatea unui 
climat de pace și înțelegere, pe care 
dezvoltarea legăturilor economice il 
presupune și il reclamă. Este evident 
că tocmai extinderea schimburilor co
merciale a creat primele breșe in zi
durile de neîncredere și suspiciune

63—46 : Bulgaria-Elve-
Ccnos.iovacia-Iugoslavia
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larg, fără bariere și discriminări, 
pentru lărgirea colaborării și coope
rării internaționale. Este o politică 
ce răspunde in cel mai inalt grad in
tereselor vitale ale poporului român, 
intereselor cauzei socialismului, pro
gresului general al popoarelor.

Așa cum este cunoscut, in centrul 
activității economice externe a 
României se află colaborarea econo
mică, pe multiple planuri, cu toate 
țările socialiste — atit cele mem
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cit și cele care nu 
fac parte din acest organism. Româ
nia pornește de la convingerea ne-

In perioada 19 iulie — 30 au
gust are loc Tirgul de vară, de
venit de acum traditional. El 
constituie un bun prilej de eco
nomii pentru orice cumpărător 
de îmbrăcăminte și încălțămin
te de vară. In acest scop, ma
gazinele de specialitate sint a- 
provizionate cu un bogat sorti
ment de mărfuri de sezon.

In întreaga perioadă cit ține 
Tirgul de vară, cumpărătorii 
respectivelor mărfuri de sezon 
beneficiază de reduceri de pre
țuri pină la 30 la sută.
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organizații, constituie o chemare la 
intensificarea colaborării cu toate 
celelalte state.

Partidul și statul nostru acționează 
in direcția extinderii relațiilor eco
nomice cu țările in curs de dezvol
tare, susținind lupta popoarelor pen
tru consolidarea independenței lor 
naționale, pentru valorificarea bogă
țiilor naturale în folosul pro
priu și lichidarea subdezvoltării, îm
potriva politicii colonialiste și neo- 
colonialiste. pentru afirmarea inte
reselor proprii, pentru cauza progre
sului.

Totodată, România iși dezvoltă

Dezvoltarea largă a schimburilor economice 
între toate statele globului — 

imperativ al progresului și păcii
ale „războiului rece*. Comerțul mon
dial s-a afirmat cu un deschizător de 
drum spre normalizarea relațiilor Po
litice dintre state, spre promovarea 
securității și păcii popoarelor. Iată 
de ce nimeni nu se poate pronunța 
astăzi pentru relații de coexistență 
pașnică și colaborare internațională, 
fără a accepta ideea dezvoltării 
schimburilor economice intre toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
social-politic.

Țară in plin avint economic, cu o 
dezvoltare multilaterală care ii per
mite o participare tot mai intensă la 
circuitul economic mondial, promo
toare activă a unei politici de destin
dere, pace și colaborare internațio
nală, România se pronunță cu fer
mitate șl acționează In permanență 
pentru lărgirea relațiilor el economi
ce cu alte state, pentru multiplicarea 
acordurilor economice, comerciale, 
tehnico-științifice, pentru un comerț

strămutată că prin așezarea lor pe 
temelia egalității in drepturi intre 
parteneri, a avantajului și ajutoru
lui tovărășesc reciproc, relațiile cu 
aceste țări pot și trebuie să ofere un 
exemplu de conlucrare rodnică intre 
națiuni, asigurindu-se astfel dezvol
tarea economică a fiecărei țări, în
florirea fiecărei națiuni socialiste și 
totodată creșterea potențialului eco
nomic al ansamblului țărilor socialiste, 
afirmarea superiorității noii orindu
iri. întărirea pozițiilor socialismului 
in lume, sporirea forței sale de a- 
trac (ie. în acest spirit, țara noastră 
a participat la elaborarea Programu
lui complex de activitate al C.A.E.R, 
— aprobat in unanimitate la recenta 
sesiune de la București a Consiliu
lui — care constituie un -vast plan 
d-.‘ acțiune pentru amplificarea rela
țiilor de colaborare intre țările 
membre și, totodată, prin reafirma
rea caracterului deschis al acestei

relațiile cu toate țările lumii, fără 
deosebire de sistem social, potrivit 
politicii sale consecvente de promo
vare activă a coexistenței pașnice, in 
interesul destinderii și înțelegerii in
ternaționale.

La baza relațiilor sale economice 
cu toate statele lumii, România a- 
șează statornic șl neabătut principi
ile respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, egalității in 
drepturi, avantajului reciproc, re
cunoașterii dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe resursele și pe roa
dele muncii sale. Aceste principii se 
afirmă tot mai mult in ansamblul 
relațiilor internaționale ca singure in 
măsură să asigure desfășurarea unor 
legături sănătoase, inclusiv coopera
rea economică fructuoasă între state, 
să slujească țelurilor păcii.

Afirmarea României ca factor dina
mic in diviziunea internațională a

R. P. ALBANIA

Progrese importante 
in domeniul chimiei

TIRANA 3 (Agerpres). — în peri
oada 1966—1970, in Albania s-au ob
ținut progrese evidente in domeniul 
chimiei, ca urmare a construirii unor 
fabrici de îngrășăminte, acid sulfuric, 
sodă calcinată și caustică. Construi
rea in anii următori de noi între
prinderi. printre care o uzină de 
P.V.C.. și modernizarea altor ramuri 
ale industriei chimice pun in fața 
cercetătorilor din acest domeniu sar
cini importante. în 1971 șl anii urmă
tori, scopul principal al lucrărilor de 
cercetare va fi studierea materiilor

prime existente pentru a tace o eva
luare a resurselor țării și a găsi căii? 
cele mai raționale pentru punerea lor 
in valoare. După cum relatează agen
ția A.T.A., in prezent, in Albania <- 
xistă toate posibilitățile ca, pornind 
de la materiile prime existente — 
minereuri și materii prime de origine 
animală și vegetală — sâ fie asimi
lată producția unor articole de sin
teză organică și anorganică, de mase 
plastice, substanțe chimice pure și 
produse farmaceutice.
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muncii este evidențiată de sporirea 
volumului schimburilor țării noastre 
într-un ritm mult superior creșterii 
comerțului mondial, de faptul că as
tăzi întreținem relații comerciale cu 
peste 110 state, de extinderea pe care 
au căpătat-o mai ales în ultimii ani 
formele noi, variate do colaborare eco
nomică, cum sint cooperarea in pro
ducție și in domeniul desfacerii pe 
piețele partenerilor sau pe terțe 
piețe, conlucrarea tehnico-științifidâ 
etc. Țara noastră consideră esen
țial și urmărește consecvent ca in 
toate aceste cazuri colaborarea să ser
vească intereselor tuturor părților, să 
nu știrbească in nici un fel suverani
tatea țărilor participante. Viața con
firmă că pe această cale relațiile re
ciproce se dezvoltă cu succes, se adin- 
cește prietenia dintre țări și popoare, 
cauza destinderii are numai de ciș
tigat.

Voința fermă a țării noastre de a 
extinde colaborarea economică inter
națională, principiile judicioase po
trivit cărora înțelegem să se dezvol
te această colaborare și-au găsit de
plină reflectare și in recenta lege cu 
privire la activitatea de comerț exte
rior, de cooperare economică și teh- 
nico-științifică a Republicii Socialiste 
România, care oferă un cadru juridic 
adecvat cerințelor actuale ale dezvol
tării economiei naționale precum și 
participării tot mai intense a țării 
noastre la circuitul economic interna
țional. —

Din aceeași dorință de a amplifica 
relațiile economice in sprijinul adin- 
cirii procesului de destindere, al 
stabilirii încrederii intre state, de a 
consolida premisele afirmării libere, 
de sine stătătoare, a tuturor popoa
relor pe arena vieții internaționali _ 
decurge și activitatea constructivă a 
României In cadrul O.N.U.. al orga
nismelor sale și in alte foruri Interna
ționale cu prilejul dezbaterii proble
melor cooperării economice. Sint cu
noscute, astfel, propunerile României 
in favoarea comerțului liber, nestin
gherit, al țărilor in curs de dezvol
tare. rezoluția adoptată la ultima se
siune a Adunării Generale a O.N.U.. 
la propunerea României, privind ne
cesitatea cooperării economice șl teh- 
nico-științifice între națiuni, ca și 
alte rezoluții in același sens prezen
tate de țara noastră in cadrul Comi
siei Economice pentru Europa.

Deși, în ultima vreme, tendințele 
pozitive prevalează tot mai mult in 
viața economică internațională, din 
păcate mai există și manifestări con
trare, cercuri reacționare, imperia
liste care persistă tn politica de fri- 
nare a relațiilor economice, urmăresc 
să impiedice emanciparea economică 
suverană a unor state, să le mențină 
in sfera dependenței, in stare de

subordonare și de subdezvoltare eco
nomică, conform scopurilor lor de do
minație și dictat. In acest context, 
se înscriu, in primul rind, practicile 
insidioase ale neocolomalismului de 
promovare a unor schimburi neechi
valente, încheierea unor acorduri li
mitative in ce privește anumite pro
duse de bază, alte acțiuni menite să 
îngrădească posibilitățile de lăr
gire a comerțului. Continuă tot
odată sâ fie folosită o gama 
largă de practici imperialiste, in
gerințe flagrante in treburile in
terne ale statelor — de la presiune 
și șantaj financiar și economic pinâ 
la încercările de a imprima un ca
racter unilateral economiei unei țări 
sau alteia, de „a-i prescrie" cu cine 
poate avea sau nu relații economice, 
de a-i impune, in mod arbitrar, ca
lea dezvoltării economice, dc a frina 
dezvoltarea forțelor de producție. 
Natura imperialismului se dezvă
luie in încercarea acestuia de a uti
liza comerțul și cooperarea econo
mică și tehnico-științifică ca mijloc 
complementar al politicii de forță, 
de a recurge la represalii economice, 
la amenințări împotriva altor țări.

Trebuie, de asemenea, avut în ve
dere că dezvoltarea relațiilor inter
naționale, reciproc avantajoase, pre
supune luarea in considerare a inte
reselor fiecăreia dintre părți, nece
sitatea nu numai de a vinde, dar și 
de a cumpăra, efortul continuu pen
tru o balanță echilibrată a schimbu
rilor. in genere, explorarea și prac
ticarea acelor metode care pot să 
ducă la activizarea și nu la stag
narea relațiilor economice.

România condamnă cu ’ hotărl- 
re fenomenele negative și ana
cronice. care mai persistă in 
domeniul vieții economice inter
naționale și sint de natură să împie
dice dezvoltarea normală a relațiilor 
economice dintre state ; ea militea
ză ferm pentru abolirea oricăror 
practici, tentative sau tendințe, fla
grante sau disimulate, ale cercurilor 
imperialiste care știrbesc dreptul su
veran al popoarelor de a ho
tărî singure asupra destinului lor.

Și in viitor, România socialistă va 
desfășura o politică de largă coope-, 
rare economică cu toate țările lumii, 
in spiritul egalității în drepturi și 
avantajului reciproc ; va milita pen
tru curățirea terenului relațiilor 
internaționale de orice obstacole 
care îngreunează cursul lor normal, 
iși va aduce contribuția la amplifi
carea circuitului economic interna
tional - cu convingerea fermă că a- 
ceasta slujește nu numai progresului 
poporului șj țării noastre, dar și in
tereselor întregii societăți umane.

Viorel POPESCU
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GENEVA

DEZARMAREA-0 CERINȚĂ 
EXPRIMATĂ TOT MAI ENERGIC 
DE UN MARE NUMĂR DE STATE

CUVÎNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE
GENl VA 3 (Agerpres). — La Geneva n avut Ioc. marți, o nouă ședință 

a Comitetului pentru dezarmare, în cadrul căreia a luat euvintul am
basadorul Ion Datcu, conducătorul delegației române.

După ce a relevat că evoluția gene
rală a tratativelor de la Geneva re
clamă necesitatea Intensificării efor
turilor in direcția dezarmării, dele
gatul român a spus : In contrast cu 
situația de stagnare care persistă pa 
planul tratativelor de dezarmare, in 
lume continuă un proces nestăvilit de 
escaladare a înarmărilor, de acumu
lare a unor stocuri uriașe de mij
loace de distrugere, care constituie 
o primejdie pentru viața tuturor na
țiunilor, o grea povară ce apasă pe 
umerii tuturor popoarelor. In dez
acord flagrant cu aspirațiile funda
mentale, de pace și progres ale po
poarelor, cursa inarmărilor alimen
tează tensiunile și conflictele, ser
vind Interesele cercurilor imperialis
te. politica lor de forță, asuprire șl 
dictai, de amestec in treburile inter
ne ale altor state. Apar, de aceea, in
tru totul legitime cerințele tot mal 
energice ale popoarelor de a se trece 
de la declarații generale in favoarea 
dezarmării la acțiuni practice pe 
calea reducerii și eliminării perico
lului de război, a încetării cursei 
înarmărilor și a dezarmării.

In dorința de a-și aduce contribu
ția Ia eforturile în direcția dezarmă
rii — a spus vorbitorul — guvernul 
român a prezentat la 5 martie 1970 
un grup de propuneri vizind realiza
rea neintirziată a unor măsuri efec
tive de încetare a cursei înarmărilor 
și de dezarmare, care, prin conținu
tul lor, își mențin deplina actuali
tate.

între acestea — a subliniat el — se 
numără propunerea referitoare la în
ghețarea și reducerea bugetelor mili
tare ale tuturor statelor, a cărei ac
tualitate a fost relevată și de alte 
state, inclusiv in cadrul dezbaterilor 
din acest an.

O cerință exprimată lot mai ener
gic de un mare număr de state, in
tre care si România, se referă la 
transpunerea in viață a priorității si 
urgenței general recunoscute de care 
trebuie să se bucure măsurile de 
scoatere in afara legi și lichidare a 
tuturor armelor nucleare. România 
se pronunță pentru angajarea de 
tratative efective asupra dezarmării 
nucleare și susține inițierea de ne
gocieri laborioase vizind adoptarea 
unor asemenea măsuri ca : interzi
cerea folosirii armelor nucleare, crea
rea de zone dcnuclearizate in dife
rite regiuni ale lumii, insolite de ga
ranții de securitate adecvate, înceta
rea experiențelor subterane cu arme 
nucleare, sistarea producției de as - 
menea arme, inclusiv a fabricării de 
materiale fisionabile destinate sco
purilor militare șl transferarea 
stocurilor existente pentru utilizări 
pașnice, reducerea treptată și, în 
cele din urmă, lichidarea totală a 
arsenalelor de arme atomice și a 
mijloacelor de transportare la tlntă 
a acestora. România atribuie, de ase
menea. o deosebită importanță elabo
rării unui acord de interzicere a fo
losirii armelor nucleare — măsură 
rare ar netezi drumul pentru trece
rea la alte acțiuni eficace de dezar
mare nucleară.

In procesul actual de amplificare 
e acțiunilor pentru întărirea legali
tății internaționale, pentru așezarea 
relațiilor dintre națiuni pe temelia 
normelor eticii șl dreptului — a 
subliniat !n continuare reprezentan
tul român — se reliefează semnifi
cațiile profunde ale propunerii a- 
vansate de guvernul român in Comi
tetul de la Geneva privind asuma
rea, printr-un instrument cu forță 
obligatorie și vocație universală, a 
unor angajamente ferme de ncre- 
rurgere la forță șl Ia amenințarea cu 
folosirea ei, și de neamestec, sub nici 
o formă și in nici o împrejurare, în 
treburile interne ale altor state.

In opinia delegației române, a 
spus reprezentantul țării noastre. In 
etapa actuală se resimte necesitatea 
ca organismul pentru dezarmare de 
’a Geneva să-și aducă contribuția la 
progresul acțiunilor tinzind la stabili
rea de zone denucleanzate in diver- 
s? părți ale lumii. In acest sens, gu
vernul român militează hotărit pen
tru transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și colaborării, liberă de 
arme nucleare, fără baze militare 
străine, acționează pentru ca popoa
rele balcanice, invățind din experi
ența Istoriei, să găsească drumul co
laborării, al unirii, pentru a asigura 
întărirea păcii și cooperării in această 
parte a Europei.

Referindu-se apoi la chestiunea in
terzicerii armelor chimice și bacte
riologice (biologice), șeful delegației 
tării noastre a spus : România, care 
a prezentat, alături de alte țări socia-

Spre normalizarea 
relațiilor dintre 
Chile și Bolivia

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Reprezentanți ai guvernelor 
chilian și bolivian s-au intilnit in lo
calitatea Arica din Chile pentru a 
examina probleme privind asigurarea 
accesului Boliviei la portul chilian 
Antofagasta șl a tranzitului de măr
furi. Agenția Prensa Latina relatează, 
in legătură cu această intilnire. că 
șeful delegației chiliene, ministrul lu
crărilor publice, Pascual Barraza, a 
declarat câ au fost examinate o serie 
de proiecte privind facilitarea acce
sului și a tranzitului de mărfuri-boll- 
viene prin acest port.

întilnirea de la Arica este aprecia
tă in cercurile politice din cele două 
țări ca un pas in direcția normaliză
rii relațiilor chiliano-boliviene. După 
cum se știe, de peste zece ani, rela
țiile diplomatice dintre cele două sta
te alnt rupte. In ultima vreme, o- 
ficlalități ale ambelor țări s-au decla
rat In favoarea examinării posibilită
ților de normalizare a relațiilor.

liste, propuneri concrcic In materie, 
abordează această problemă in lumi
na poziției sale de principiu, conform 
căreia toate mijloacele de nimicire in 
masă, fără excepție, trebuie puse «n 
afara legii, eliminate din arsenalele 
militare. Tara noastră considera deo
sebit de important ca acordul pe care 
îl negociază in prezent comitetul să 
se integreze organic, ca un pas efec
tiv. in cadrul eforturilor pentru in
terzicerea tuturor armelor de nimi
cire in masă, a celor nucleare, înR- 
inte de toate, conținiud clauze ex
prese in acest sens.

Totodată, România consideră nece
sar ca atenția comitetului să fie ori
entată. paralel, și spre domeniul im
portant al măsurilor parțiale gene
ratoare de încredere, a căror înfăp
tuire ar contribui nemijlocit la pro
movarea destinderii ți colaborării 
pașnice, la eliminarea tensiunii și 
conflictelor, râsfringindu-se pozitiv 
asupra ansamblului tratativelor c!e 
dezarmare. In acest sens — a spus 
rc prczentantul țârii noastre — gu
vernul român se declară neabătut 
pentru interzicerea creării de noi ba
ze militare și a amplasării de noi 
arme nucleare pe teritoriul altor sta
te. lichidarea bazelor militare de oe 
teritoriile străine, retragerea trupe
lor străine in limitele granițelor lor 
naționale, desființarea simultană a 
blocurilor militare, renunțarea la e- 
fcctuarea dc manevre militare pe te
ritoriul altor state, abținerea de la 
demonstrații de forță și de la orice 
acte care generează încordarea și 
stimulează înarmările, impiedicind 
progresul pe calea dezarmării.

Relevi nd interesul manifestat In 
ultimul timp al membrilor Comitetu
lui pentru problema dezarmării re
gionale. delegatul român a subliniat 
utilitatea unor măsuri privind redu
cerea dc forțe armate și armamente 
in Europa, precum și necesitatea ca 
asemenea măsuri, care fac parte in
tegrantă din procesul înfăptuirii des
tinderii și securității europene. Inte- 
resind deci toate țările continentului, 
să ținâ seama de interesele legitime 
ale tuturor statelor europene.

Evidențiind că dezarmarea constl- 
tuie o operă de interes general, re
prezentantul român a expus apoi 
punctul dc vedere al țârii noastre 
privind necesitatea de a se crea ca
drul care să permită ca toate țările 
care doresc să-și poată expune punc
tele de vedere in problemele dezar
mării. inclusiv de la tribuna comi
tetului. In acest context, a arătat el 
în încheiere, o acțiune de mare în
semnătate pentru progresul eforturi
lor de dezarmare, pentru examinarea 
și adoptarea unor măsuri cuprinză
toare de stăvilire a cursei înarmă
rilor ar reprezenta-o convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor.

CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALA 

ÎMPOTRIVA BOMBELOR 
ATOMICE ȘI CU HIDROGEN 

încheierea sesiunii 
preliminare

TOKIO 3 — Corespondentul Ager
pres, Florea Țuiu, transmite : La To
kio s-au incheiat marți lucrările ce
lei de-a 17-a sesiuni preliminare a 
Conferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, or
ganizată de Gensuikyo (Consiliul ja
ponez împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen).

Participants au adoptat o rezoluție 
în care se arată că „cea de-a 17-a 
conferință sprijină pe deplin lupta 
dreaptă a popoarelor indochineze îm
potriva agresiunii S.U.A. și pentru 
salvarea lor națională. Ea sprijină, 
totodată, in mod ferm inițiativa ce 
pace in șapte puncte prezentată de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud". Par- 
ticipanții au adopîat de asemenea un 
apel care se pronunță pentru conti
nuarea cu fermitate a luptei Împo
triva armelor atomice și cu hidrogen.

Lucrările conferinței continuă în 
orașul Hiroșima.

INTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
DUMITRU POPESCU CU TOVARĂȘUL 

<* 

SVIETIN MIATOVICI
BELGRAD 2. — Corespondentul A- 

gerpres, G. Ionescu, transmite : Marți 
a avut loc la Belgrad o intilnire intre 
tovarășul Svietin Miatovici, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., aflat ia 
odihnă in Iugoslavia.

Cu acest prilej, tovarășul Svietin 
Miatovici a oferit un dejun în cinstea 
tovarășului Dumitru Popescu. La In
tilnire și dejun, desfășurate Intr-o 
atmosferă deosebit de caldă, tovără
șească, a participat ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, Vastle Șandru.

Vizita tovarășului Petre Blajovici

în R. D.
BERLIN 3 — Corespondentul nos

tru, ȘL Deju, transmite : Președinte
le Comitetului de stat pentru eco
nomia și administrația locală din 
Republica Socialistă România, Petre 
Blajovici. a sosit într-o vizită ofici
ală la Berlin, in fruntea unei dele
gații.

Pe aeroport, oaspetele român a 
fost întimpinat de ministrul pentru 
Îndrumarea și controlul consiliilor

Germană
regionale ?1 unionale din R.D.G., 
Fritz Scharfenstein, și de alte per
soane oficiale.

Intre cei dot miniștri au început 
convorbiri privind probleme de inte
res comun.

Fritz Scharfenstein a oferit In cin
stea delegației române o masă, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

Convorbire intre premierul Italiei și liderii 
centralelor sindicale

ROMA 3 (Agerpres). — Premierul 
italian, Emilio Colombo, s-a intilnit 
marți seara cu liderii celor trei cen
trale sindicale din Italia — C.G.I L.. 
C.I.S.L. și U.I.L. — in Încercarea de 
a găsi o rezolvare problemelor difi
cile pe care le ridică situația actuală 
economică și socială din țară. Intr-o 
declarație dată publicității la Roma 
se spune că aceste convorbiri au 
drept scop să se ajungă la „însă

nătoșirea economiei și la apărarea 
locurilor de muncă".

Cifrele date publicității recent de 
Institutul italian de statistică relevă 
că producția industrială a țării s-a 
redus cu cinci la sută in prima ju
mătate a anului 1971, după o decadă 
de stagnare. In același timp, numă
rul șomerilor este in creștere, iar in
vestițiile productive nu au sporit po
trivit prevederilor.

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 3 (Agerpres). — Curtea 

Supremă a Siguranței de Stat din 
Siria a pronunțat marți sentința de 
condamnare la moarte in contumacie 
in cazul a cinci foști lideri politici 
sirieni, acuzați de complot Împotriva 
regimului — anunță agenția siriană 
de informații, citata de Reuter și 
France Pressp. Printre condamnați se 
numără generalul Amin EI-Hafez, 
fost șef de stat al Siriei intre anii 
1963—1966, care trăiește in prezent in 
exil, Michel Afiak, membru fondator 
și fost secretar general al Partidului 
Baas, Shibli Al-Aysami, fost secretar 
general adjunct al Partidului Baas 
din Siria. Sentințele au fost pronun
țate la capătul unui proces intentat 
unui număr de 99 de persoane și care 
a durat zece luni. Alți acuzați au to^t 
condamnați la pedepse pe diferite 
termene.

★
AMMAN 3 (Agerpres). — Hauhem 

al Dabbas, reprezentantul iordanian 
la Consiliul unității economice arabe

(organism alcătuit din delegați al 
R.A.U., Irakului, Iordaniei, Kuwei
tului, Siriei și Republicii Arabe Ye
men). a prezentat un memorandum 
în care protestează împotriva ho- 
tăririi Irakului și Siriei de a închide 
granițele cu Iordania, anunță surse 
oficiale de la Amman. Reprezentan
tul iordanian a menționat că închi
derea frontierelor respective repre
zintă o măsură care violează preve
derile ce reglementează activitatea 
Consiliului unității economice arabe.

★
AMMAN 3 (Agerpres). —Consiliul 

de Miniștri iordanian s-a întrunit 
luni seara, sub președinția primului 
ministru, Wasfi Tall, pentru a exa
mina reorganizarea aparatului gu
vernamental.

Totodată, la Amman a fost dat 
publicității un decret care prevede 
pedepse extrem de severe, pină ia 
condamnarea la moarte, pentru cei 
care vor divulga secrete de stat vre
unei puteri străine.

ÎN SENATUL S. U. A.

Raport privind implicarea
C.I.A. în războiul din Laos

WASHINGTON 3 (Agerpres). — Comisia pentru problemele externe a 
Senatului S.U.A. a dat publicității luni un'raport secret, cenzurat in preala
bil de Pentagon, asupra implicării și cheltuielilor Agenției Centrale de In
vestigații (C.I.A.) in Laos.

Potrivit documentului. Statele U- 
nita sint angajate direct in războiul 
civil din Laos, care „este condus in 
majoritatea cazurilor de către Am
basada S.U.A, la Vientiane prin im
plicarea profundă a Agenției Cen
trale de Investigații". In raport se 
apreciază că. in scopul desfășurării 
activității sale in Laos, C.I.A. și-a a- 
locat pentru anul fiscal în curs, care 
a început la 1 iulie, suma de 347 mi
lioane de dolari. Anul trecut, C.I.A. a 
cheltuit, de asemenea, o sumă ase
mănătoare pentru susținerea unor 
efective militare de aproximativ 
20 000 de oameni și finanțarea unui 
contingent de trupe tailandeze com
pus din 4 800 militari care participă

la războiul civil din Laos. în aceste 
cifre nu sint incluse fondurile acor
date de S.U.A. Laosului în cadrul 
programului de asistență economică 
și militară și nici cheltuielile pentru 
finanțarea raidurilor de bombarda
ment ale aviației americane asupra 
obiectivelor strategice și zonelor con
trolate de forțele Pathet Lao. Ulti
mele se ridică, după aprecierile unor 
congresmeni, la circa 2 miliarde do
lari.

Raportul a fost întocmit de doi 
membri ai comisiei, senatorii James 
Lowestein și Richard Moose, care au 
întreprins, la sfirșitul lunii aprilie 
a.c., o vizită de informare la fața 
locului.

agențiile d® presă transmit:
Ciu En-Iai, Preml9rol Cons|- 

liulul de Stat al R. P. Chineze, șt 
Pai Șlan-kuo, ministrul comerțului 
exterior, au avut o întrevedere și o 
convorbire cordială, prietenească cu 
membrii delegației comerciale gu
vernamentale a Republicii Arabe U- 
ni1e, condusă de Mohamed Merze- 
ban, ministrul economiei și comerțu
lui exterior, aflată in • ~ "
Chineză, informează 
Nouă.

vizită in R.P. 
agenția China

Comunicatul
privire la vizita în R. P. D. Coreeană 
a unei delegații guvernamentale din 
Republica Sierra Leone, condusă de 
Kamara-Taylor, ministru de finanțe 
și secretar general al Congresului în
tregului popor, a fost dat publicității 
Ia Phenian. In timpul șederii la Phe
nian, delegația a fost primită de Kim 
Ir Sen, premierul Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene. Comuni
catul relevă că părțile au căzut de 
acord să extindă și pe viitor relațiile 
bilaterale în domeniul politic, econo
mic și cultural.

comun cu

Secretarul general al 
ONU U Thant, l-a informat pa 
președintele Consiliului de Securitate 
pe luna in curs, intr-o scrisoare pu
blicată la New York, că țările mem
bre ale Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.) i-au adresat o cerere 
oficială de convocare a Consiliului de 
Securitate, la 27 septembrie, în ve-

„APOLLO-15"
ACTIVITATE DE CERCETARE 

Șl CARTOGRAFIERE A LUNII
HOUSTON 3 (Agerpres). — Da

vid Scott, James Irwin și Alfred 
Worden au reluat marți, după 
ora 17.00 (ora Bucureștiului), ac
tivitatea de cercetare și carto
grafiere a Lunii. Aparatura in
stalată la bordul cabinei de co
mandă permite o explorare com
plexă a aproximativ 20 la sută 
din suprafața selenară. Toate 
sistemele de la bordul navei se 
află în stare de funcționare 
bună.

In timpul șederii pe Lună, as- 
tronauții David Scott și James 
Irwin au efectuat trei misiuni in 
afara navei, timp de 18 ore 37 
de minute și 9 secunde, parcur
gând in total 28,1 kilometri.

Centrul de control de la Hous
ton a comunicat că după cupla
rea modulului lunar ,,Falcon" cu 
cabina de comandă „Endeavour11 
au survenit cîteva dificultăți. 
Din cauza semnalării unei creș
teri a presiunii in tunelul care 
leagă cele două nave, operațiu

nea de separare a modulului lu
nar a trebuit să fie aminată cu 
aproape două ore.

După ce au verificat Instala
țiile aflate in tunelul ce separă 
cele două nave, astronauții de 
pe „Apollo-15" „nu au constatat 
nimic anormal". Nu au putut insa 
stabili cauza schimbării presiunii 
in tunel. Au fost continuate in 
același timp pregătirile In vede
rea separării modulului lunar de 
nava de comandă.

La ora 3,24 (ora Bucureștiulu^ 
a fost pornit motorul cabinei de 
comandă pentru efectuarea ma
nevrei de despărțire de modulul 
lunar, care s-a desfășurat in 
condiții bune.

La ora 5,04 (ora Bucureștiului' 
modulul lunar s-a prăbușit pe 
Selene. Șocul produs de căderea 
sa a fost înregistrat de seismo- 
metrele instalate in cursul mi
siunilor ,, Apollo-12“, ,,Apollo-14“ 
și ,.Apollo-15" și transmise sta
țiilor terestre.

0 nouă zi selenară 
pentru „LUN0H0D-1“ 

)
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In i 

regiunea „Mării Ploilor" a in- ) 
ceput o nouă zi selenară, a zecea ț 
pentru laboratorul automat auto- i 
propulsat sovietic „Lunohod-1". 1 
La 2 august a avut loc o nouă l 
ședință de legături radio, obți- f 
nindu-se informații telemetrice ț 
despre funcționarea aparatelor 1 
și sistemelor de bord. Cu acest 1 
prilej s-a stabilit că lunohodul a l 
suportat bine condițiile grele ale < 
nopții selenare. Presiunea at- j 
mosferici din interiorul labora- i 
torului este normală, iar tempe- > 
ratura in compartimente este \ 
de plus 20 grade C. în aceeași i 
zi, de pe Pămint a fost transmi- ] 
să comanda de deschidere a ba- ( 
teriilor solare pentru încărcarea ’ 
acumulatoarelor. ț

După cum transmite agenția t 
T.A.S.S., legăturile cu lunohodul 1 
sint stabile, iar experiențele cu 
ajutorul lui pe suprafața Lunii 
continuă.

I

In vederea strîngerii relațiilor dintre Chile și G.R.P., 
Clodomiro Almeyda, ministrul de externe al Republicii Chile, a avut, tn tim
pul vizitei pe care a făcut-o la Havana, o convorbire cu Nguyen Minh Phyong, 
ambasadorul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud în Cuba. Cu arest prilej, ministrul de externe chilian a exprimat, 
In numele guvernului său, sprijinul față de noile propuneri In șapte puncte 
prezentate în cadrul convorbirilor de la Paris In problema Vietnamului de către 
reprezentanții G.R.P. Referindu-se la dezvoltarea In viitor a relațiilor dintro 
Chile și Republica Vietnamului de sud, Clodomiro Almeyda a declarat că 
guvernul Unității Populare șl președintele Salvador Allende și-au dat conslm- 
țămlntul la crearea unui birou de informații al G.R.P. la Santiago de Chile. 
Această hotărlre, a spus Almeyda, a fost adoptată in vederea adlncirll Înțe
legerii reciproce și Întăririi legăturilor de prietenie șl solidaritate militantă 
dintre popoarele din Chile și Vietnamul de sud, în lupta comună împotriva 
imperialismului, in numele păcii, al independenței naționale și democrației.independenței naționale și democrației.

dorea dezbaterii problemei situației 
din Namibia. In scrisoare se preci
zează că cererea a fost prezentată se
cretarului general în urma avizului 
Curții Internaționale de Justiție de 
la Haga din 21 iunie 1971 și ea este 
în conformitate cu hotărirea din 23 
iunie a.c. a Adunării șefilor de stat 
și guvern ai țărilor membre ale 
O.U.A.

gram concret de introducere a unor 
măsuri prin care să se evite, In viitor, 
repetarea unor asemenea catastrofo 
aeriene.

După demisia directoru
lui general al Agenției pen
tru autoapărare, BPreciats 
semnificativă, întrucit dezvăluie o si
tuație periculoasă pentru folosirea 
spațiului aerian nipon, prea solicitat 
de avioane militare japoneze și ame
ricane. premierul Eisaku Sato a con
vocat guvernul intr-o ședință extra
ordinară. In cadrul reuniunii guver
namentale a fost dezbătut un pro-

La sediul Ambasadei 
U.R.S.S. din Helsinki ■ 
loc marți cea de-a 7-a reuniune tn 
cadrul convorbirilor sovieto—ameri
cane privind limitarea cursei Înarmă
rilor strategice (S.A.L.T.) Următoarea 
reuniune se va desfășura vineri, la 
sediul Ambasadei S.U.A.

La Moscova <Jeschl’ «« 
de-a 15-a adunare generală a Uniu
nii internaționale de geodezie și geo
fizică, la care participă numeroși oa
meni de știință din peste 60 de țări. 
Din România, la lucrările adunării 
participă acad. Sabba Ștefănescu.

Dili LUMEA CAPITALULUI
Muncitori portughezi pe drumul

de restriște el exilului

Șeful statului sudanez, 
generalul Gaafar El Numeiry, a pro
cedat marți la o remaniere a guver
nului — anunță agenția Reuter, citind 
agenția M.E.N. Au fost cooptați In 
guvern o serie de noi miniștri. E*rln- 
tre aceștia se află Mansour Khaled, 
numit ministru al afacerilor externe. 
Tot în cadrul remanierii, Abel Aller 
a fost desemnat ministru pentru pro
blemele Sudului, Moussa El Mouba- 
rak a devenit ministru al muncii, Iar 
fostului vicepremier, Zein El Abdin 
Abdel Kader, i s-a ‘încredințat porto
foliul comunicațiilor.

10 persoane au mu
rit arse de vii in locul 
numit „Le Muret" din 
departamentul Landes, 
situat in sud-estul 
Franței, in urma cioc
nirii unui microbuz 
supraaglomerat cu o 
autocisternă încărcată 
cu petrol. Pasagerii 
erau muncitori portu
ghezi și membrii fami
liilor lor, veniți 
Franța in căutare 
lucru.

Accidentul scoate 
evidență drama 
care o trăiesc munci
torii lusitani. In pro
pria lor țară, teroarea 
instaurată de regimul 
Caetano ii sufocă. Cele 
mai elementare forme 
de manifestare a de
mocrației sint interzi
se. Tineretul muncitor 
al țării este forțat să 
se inroleze in armata 
colonială și totodată 
constrins să participe, 
în „teritoriile de peste 
mări", la rușinosul răz
boi dus impotriva miș
cării de eliberare. Țara 
este complet aservită 
marilor monopoluri, 
iar lipsa de lucru a de
venit acută. Manifes
tațiile de protest ale 
proletariatului sint re
primate cu multă 
brutalitate. Numeroși

în 
de

GUATEMALA

Situația grea în care 
trăiește poporul guate
malez nu contenește 
să se înrăutățească. 
Statisticile publicata 
de O.N.U. ,1 O.S.A. 
(Organizația Statelor 
Americane) scot în 
relief faptul că in a- 
ceastă țară 70 la sută

muncitori putrezesc în 
temnițele portugheze.

Tot mai mulți oa
meni ai muncii, pentru 
a scăpa de teroarea de 
nesuportat și împinși 
de dorința de a găsi 
de lucru, părăsesc clan
destin țara.

Emigrația portughe
ză vizează, în primul 
rind, Franța, îngroșind 
rindurile muncitorilor 
străini din această 
țară. Clnd găsesc — cu 
greu — de lucru, imi
granții portughezi sint 
nevoiți să presteze 
muncile cele mai gre
le. Concedierea ii a- 
menintă ca o „sabie a 
lui Damocles". Nesi
guranța zilei demiine 
are repercusiuni asu
pra Întregului lor mod 
de viață. * 
privință, 
britanic 
dă amănunte zgudui
toare. Pentru acești 
muncitori — scrie zia
rul — nu poate fi 
vorba de un domiciliu 
stabil. Ei trebuie să 
fie in orice moment 
gata de plecare intr-o 
altă regiune, și de a- 
ceea „locuiesc" în ba
răci făcute din lemn și 
butoaie de tablă. Imi
granții „mai norocoși"

In această 
cotidianul 

„Guardian"

în ce privește găsirea 
unui loc de muncă re
lativ stabil trăiesc în 
mahalalele orașelor, in 
cocioabe insalubre și 
în clădiri dărăpănate. 
Fiecare familie, oricit 
de numeroasă ar fi, 
ocupă o singură came
ră. Asistența medicală 
ca și cea socială sint 
aproape inexistente. 
Bolile răspindite în 
mijlocul lor seceră mai 
ales copiii.

Condițiile inumana 
de viața ale muncito
rilor străini, intre care 
portughezii ocupă u- 
nul dintre cele mai in
grate locuri, a stirnit 
indignarea proletaria
tului francez. Acesta 
s-a constituit în gru
pe de ajutorare a mun
citorilor străini, care 
se ocupă cu organiza
rea de acțiuni menite 
să ducă la rezolvarea 
problemelor asistenței 
medicale și sociale 
pentru proletarii ve
niți din alte țări, ur
măresc să obțină pri
mirea copiilor acestora 
in școli și grădinițe. 
InCă o dată solidarita
tea oamenilor muncii 
iși spune cu fermitate 
euvintul.

T. PRELIPCEANU

La Budapesta *soslt ministrul 
comerțului exterior al Finlandei. 
Olavi Mattila, la invitația colegului 
său, Jozsef Blro. In aceeași zi, cel 
doi miniștri au semnat un document 
cuprinzind măsuri concrete pentru 
stimularea cooperării dintre firma 
ungare și finlandeza — informează 
agenția M.T.L

Lucrările de reconstruc
ție în zonele afectate de cu
tremurul de la 8 iulie 89 d99' 
fășoară în toate provinciile chilieno, 
In majoritatea orașelor și localități
lor care au avut de suferit, viața • 
revenit la normal. Paralel cu ridica
rea unor locuințe provizorii, guvern-il 
Unității Populare a trecut la înfăptui
rea unui larg program de reconstruc
ție a zonelor devastata.

0 parte din documentele 
oficiale și cele personale 
aparținînd lui ,ohn Kenned^ 
fost președinte al S.U.A., au fost 
date publicității. Documentele cu
prind in total 5 700 000 pagini, pre
cum și numeroase benzi de magneto
fon. Multe din aceste documente re
levă influența pe care a avut-o Lyn
don Johnson, pe atunci vicepreședin
te al S.U.A., asupra politicii externa 
americane din acea perioadă.

subnutrită
din populație este 
subnutrită și măcinată 
de boli ; din 1 000 de 
copii, peste 300 mor 
înainte de a împlini 
un an. De altfel, in 
Guatemala media de 
viață nu depășește 45 
de ani. Aceasta se da
torează, de

PARIS 3 (Agerpres). — Șofe
rii de autobuze din orașul Tou
louse au declarat luni o grevă 
de 24 de ore, in semn de pro
test impotriva măsurilor adop
tate de administrația locală, 
care atrag după ele concedieri 
în rindurile personalului de de
servire.

asemenea,

șl faptului că In Gua
temala lipsește o re
țea de ocrotire a să
nătății ; un medic re
vine la peste 5 500 de 
locuitori. Potrivit ace
lorași surse, 90 Ia 
sută din populație 
este analfabetă.

HAGA 
crătoril portului olandez 
sterdam au constituit un comi
tet de solidaritate cu lupta re
vendicativă a muncitorilor por
tuari din Glasgow, care ie află 
în grevă.

3 (Agerpres). — Lu- 
Am-

Formarea noului guvern 
al R.D.P. a Yemenului.In Rs* 
publica Democratică Populară a Ye
menului a fost format un nou gu
vern, condus de premierul All Nasser 
Mohamed. Dintre cei 12 membri al 
noii echipa ministeriale fac parte, 
printre alții, Mohamed Abdallah Us- 
heish, vicepremier pentru probleme 
economice și ministru de finanța, 
Mohamed Salem Awlaqy, ministru 
de externe, Mohamed Saleh Mutei, 

Hasanministru de interne, Anis
Yehia, ministrul economiei șl Indus
triei. Portofoliul apărării este păstrat 
de premier. Totodată, Consiliul Su
prem al Poporului a desemnat un 
nou Consiliu Prezidențial, condus da 
fostul președinte al acestui organism, 
Salim Rabaya A1L

In urma ploilor toren
țiale care s-au abătut asupra unor 
regiuni din vestul Iranului, 40 da 
persoane și-au pierdut viața. Autori
tățile Iraniene au anunțat că zeci de 
localități au fost afectate de inun
dații. Au fost adoptate măsuri ur
gente pentru trimiterea de ajutoare 
și medicamente in zonele rinistrate.

Muncitorii care au ocupat >antierel. naval. „Upper Clyde Shipbuilding- (Scofia) tn timpul unul miting
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