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PREZENTAREA SCRISORILOR

din agricultură DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI

LA CULES CONSILIULUI DE STAT,

ȘI SEMĂNAT!
NICOLAE CEAUSESCU

7

Ambasadorul R. F. a Germaniei

ÎNTÎRZIERILE DATORATE PLOILOR POT FI RECUPERATE

Marți, 21 septembrie, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe dr. 
Erwin Wickert, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca-

litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Fe
derale a Germaniei în Republica 
Socialistă România. (Cuvîntările 
rostite, în pag. a Vil-a).

In prezent, eforturile oamenilor 
muncii de pe ogoare sint canalizate 
spre executarea volumului mare de 
lucrări de sezon, legate de slringe- 
rea la timp și fără pierderi a cultu
rilor Urzii și insâmințarea griului. 
Momentele recoltării și insămințări- 
lor au constituit, și in anii trecuți, 
prilejuri de mobilizare activă a for
țelor și mijloacelor agriculturii. Dar 
in această toamnă ele îndeamnă la un 
plus de atenție, de exigență și răs
pundere pentru a recupera timpul 
pierdut datorită ploilor reci și per
sistente, pentru stringerea, pină la 
ultimul kilogram, a recoltei de po
rumb, cartofi, legume, fructe, stru
guri, pentru a nu se pierde nimic, 
absolut nimic din producția acestui 
an rodnic. In acest scop este necesar 
ca organele de partid, de stat și a- 
gricole. mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii să asigure organizarea ju
dicioasă a muncii, folosirea întregii 
capacități de lucru a mijloacelor me
canice și mai ales a celor de trans
port Lucrătorii ogoarelor știu să pre- 
țuiască cum se cuvine sprijinul a- 
cordat de stat, materializat și in ac
tuala perioadă, intre altele, prin tri
miterea unui număr suplimentar de 
camioane și alte mijloace pentru 
transportul recoltei. Este firesc ca 
acestea să fie intens utilizate, să 
contribuie efectiv la dezaglomerarea 
lucrărilor, la transportul și depozi
tarea produselor in pătule, magazii 
sau la bazele de recepție. Cea mai 
mare grijă trebuie acordată depozi
tării recoltei in condiții corespunză
toare. măsurilor pentru conservarea 
fără pierderi a întregii recolte.

In aceste zile, cind întregul activ 
de partid din agricultură, toți lucră
torii ogoarelor sint angrenați efectiv 
in campania agricolă este nevoie ca 
fiecare activist de partid și de stat, 
specialiștii agricoli să aducă un aport 
direct, substanțial la îmbunătățirea 
activității in fiecare unitate agricolă, 
să adopte un stil de muncă concret, 
operativ, eficace, sâ nu se mulțumeas
că cu constatarea și transmiterea lip
surilor și deficiențelor, ci să facă to
tul pentru a le inlătura imediat, pen
tru a da un curs normal lucrărilor.

In aceste zile trebuie să se acorde 
prioritate lucrărilor privind recolta
rea, eliberarea și pregătirea terenu
lui pe suprafețele destinate insămin- 
țării griului, insilozarea furajelor care 
nu suferă nici o aminare, culesul le
gumelor, fructelor și strugurilor pen
tru a evita deprecierea acestor pro
duse perisabile, transportul rapid la 
•’azele de recepție a produselor con
tractate cu statul etc.

Participant la ședințele activului 
de partid din agricultură, toți lucră
torii ogoarelor, după ce au dezbătut 
temeinic sarcinile cuprinse în scri
soarea adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu desfășura
rea campaniei agricole de toamnă, 
au trecut la aplicarea în viață a pro
gramelor întocmite. In legătură cu

aceasta se relevă însemnătatea ex
cepțională a măsurilor pentru obți
nerea unei recolte ?nari de griu in 
anul viitor. Amplasarea griului pe 
cele mal potrivite terenuri, utilizarea 
semințelor din soiurile adecvate și 
cu valoare biologică recunoscută, a- 
plicarea diferențiată a îngrășăminte
lor și pregătirea patului germinativ 
la un nivel calitativ ireproșabil tre
buie să se respecte cu rigurozitate. 
Pentru *'
primul 
simțită 
noapte, . „ __ _ _____ _____
nizatorilor șl cooperatorilor.

Volumul mare de lucrări de sezon.

aceasta este nevoie ca. în 
rind, specialiștii să-și facă 
prezența, din zori șl pină in 
pe ogoare, in mijlocul meca-

caracterul urgent al acestora, faptul 
că îndeosebi la recoltat sint de exe
cutat foarte multe lucrări manuale, 
impun ca organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare să a- 
corde atenție, zi de zi, controlului și 
îndrumării concrete pe teren, să con
ducă nemijlocit întreaga activitate in 
campania agricolă de toamnă. Oame
nii muncii din agricultură au in față 
sarcini mari și urgente, dar și mij
loace și posibilități superioare ani
lor trecuți pentru a asigura succesul 
deplin al lucrărilor de strîngere a 
actualei recolte și de pregătire a ce
lei viitoare.
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Ambasadorul Republicii Costa Rica
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit în cursul zilei de ieri pe Ben
jamin Nunez Vargas, care și-a pre-

zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Costa Rica la București. (Cuvîn
tările rostite, în pag. a Vil-a).

Marți, 21 septembrie, a avut loc 
la Comitetul Central al partidului 
o întîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, cu mem
bri ai Uniunii Scriitorilor.

Au fost prezenți tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
șeful secției de propagandă a C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au participat membri ai condu
cerii Uniunii Scriitorilor, ai aso
ciațiilor scriitorilor din țară, ai Co
mitetului P.C.R. al Uniunii Scriito
rilor, redactori-șefi ai publicațiilor 
literare și cultural-sociale din Ca
pitală și din țară, scriitori și cri
tici literari români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, 
directori de edituri, reprezentanți 
ai presei.

Intîinirea a fost consacrată ana
lizării modului în care Uniunea 
Scriitorilor acționează pentru tra
ducerea în viață a programului 
privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare mar- 
xist-lcninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii, program care se dezbate în 
prezent în adunări de partid în 
întreprinderi, la sate, în instituții, 
în plenarele lărgite ale organizații
lor de partid orășenești, munici-

pale și județene, întrunind adeziu
nea totală a comuniștilor, aproba
rea caldă a oamenilor muncii.

Intîinirea a fost, de asemenea, 
consacrată examinării unor proble
me legate de pregătirea viitoarei 
Conferințe pe țară a Uniunii Scrii
torilor.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, Aurel Mi- 
hale, scriitor, Mircea Radu Iacoban, 
secretar al Asociației scriitorilor 
din Iași, Constantin Chiriță, scrii
tor, secretarul Comitetului P.C.R. 
al Uniunii Scriitorilor, Aurel Ba- 
ranga, dramaturg, Pop Simion, 
scriitor, Eugen Barbu, scriitor, re- 
dactor-șef al revisțel „Săptămîna 
culturală a Capitalei", Adrian Pău- 
nescu, poet, redactor-șef adjunct al 
revistei „Luceafărul", Nichita Stă- 
nescu, poet, redactor-șef adjunct al 
revistei „România literară", Titus 
Popovici, scriitor, Alexandru An- 
drițoiu, poet, redactor-șef al revis
tei „Familia", A. E. Baconsky, poet, 
Al. Oprea, critic, redactor-șef al re
vistei „Manuscriptum", Eugen Jebe- 
leanu, poet.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a subliniat sarcini
le ce stau în fața Uniunii Scriito
rilor, a tuturor celor care își des
fășoară activitatea în domeniul li
teraturii, In vasta acțiune de educa
ție socialistă a maselor, pentru 
crearea unor opere care prin înaltul 
lor mesaj să slujească idealurile so
cialismului, poporul, națiunea noas
tră socialistă, adueîndu-și contri
buția la formarea omului nou, fău
ritor al societății socialiste multila
teral dezvoltate.

ÎN ZIARUL DE AZI
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BINTE AL COMUNIȘTILOR • SA PĂSTRĂM NEALTE

RATA BOGĂȚIA FOLCLORULUI ROMANESC • FAPTUL

DIVERS • SPORT

PAGINA A V-A

ISTORIE

CU NUME

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți la amiază pe amba
sadorul Indiei la București, S. Than,

cu prilejul plecării definitive 
acestuia din țara noastră.

La primire a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

• Relatări ale corespondenților noștri privind des
fășurarea lucrărilor agricole de toamnă.

• Recomandările Institutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice.

a

CONLUCRAREA GENERAȚIILOR
imperativ al progresului
științei românești
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casa de bani

Cei care vin în 
responsabilitate:

— Care credeți că sint carac
teristicile esențiale ale membri
lor eșalonului „mai virstnic" in 
procesul de creație unic ?

Convorbire cu acad. Nicolae TEODORESCU

SEMICENTENARĂ

LA UZINA

DE SIMBOL

Prestigiul și
— N-am cunoscu*  dificultățile adaptării in practi

carea medicinii la țară, despre care fusesem avertizat 
încă din facultate. N-am avut ca „adversari" nici 
doftoroaiele satului, nici lipsa aparatajului medical. 
M-am bătut insă cu altceva : cu răul pe care o coleaă 
de-a mea — nici nu vreau să-t pronunț numele I — 
l-a făcut profesiei de medic, aici. Un rău pe care nici 
o facultate nu ne-a învățat cum să-l învingem.

Am retransens. aproape cuvint cu cuvint, o parte 
din cele ce mi-o spus un medic din județul Vrancea : 
tovarășul Octavian Țiglea. Om cu ani de muncă intr-o 
circumscripție sanitară mărginașe, „fără tren și au
tobuz la scară, cu noroaie și ierni aspre care parcă 
nu se mai terminau". Cu oameni vrednici insă care 
au nevoie de medic, ca ori
unde. Este exact „amănuntul" 
pe care nu l-a înțeles cu des
tui ani în urmă o colegă a 
doctorului Octavian Țiglea 
(Fusese acolo înaintea lui : cu 
docarul cu care a venit să-și io

PICĂTURA DE CERNEALA
in primire portul, tot cu acela a și plecat). Se mal 
vinturaseră cițiva pe aici — medici sau învățători

locul lut poartă pe umeri o dublat 
__________  pe lingă cea a funcției — și pe aceea 

de a repara prejudiciul moral cauzal demnității pro
fesiei sau locului de muncă de către predecesorul 
respectiv. Actul acesta reparator reprezintă una din 
primele obligații ale noului venit. Simpla dezavuare 
a predecesorului nu poate înlocui munca proprie, ba 
uneori — dat fiind că predecesorul nu e de față și e 
vorbit in lipsă, pe la spate — mai mult strică. Presti
giul nu se poate reface decit prin fapte, prlntr-o 
muncă luată de la capăt

Greșită e șt atitudinea _____  — . .. .
„prestigiului profesional", se solidarizează din oficiu 
cu orice element dubios numai pentru că aparține 

aceleiași meserii. Un ciubucar, 
unul care primește bacșișuri, 
un altul care lasă omul bol
nav să se chinuiască, sau poa
te chiar să înfrunte moartea, 
și pleacă de la post — toți a- 
ceștia întinează prestigiul 

cu ei înseamnă a milita contra

OMUL FATĂ IN FAJĂ 
CU EL ÎNSUȘI...

acelora care. In numele

Recentele documente de partid privind îmbunătățirea activității politlco- 
ideologice și de educație marxist-leninistă au determinat o vie efervescență 
in rindul oamenilor de știință. Intre altele, stăruie in dezbaterile acestora 
aspecte ale relațiilor dintre diferite generații de cercetători, a căror impor
tanță e apreciată, firesc, atit din punct de vedere profesional, cit și al impli
cațiilor lor etice, de o deosebită însemnătate social-politică. în legătură cu re
sorturile profunde ale acestor relații, cu contribuția specifică a fiecărei genera
ții la patrimoniul comun al creației tehnico-științifice din țara noastră, am so
licitat opiniile unui savant cu experiență, care a condus și conduce colective 
de specialiști, tineri și virstnici, academicianul NICOLAE TEODORESCU. di
rectorul Centrului de calcul al Universității din București, care ne-a spus :

colective științifice cu o compozîțit 
diversă, am constatat că devine indis
pensabilă precizarea specificului con
tribuției fiecăreia dintre aceste cate
gorii, în scopul îmbinării lor armo
nioase, al sporirii randamentului 
muncii de cercetare.

— Sarcinile generale ale îmbună
tățirii educației comuniste și reco
mandările făcute in mod direct știin
ței noastre de către secretarul gene
ral al partidului indică cu pregnanță 
direcția principală de acțiune pe acest 
tărim : ridicarea conștiinței comuniste 
a întregului front de cercetare în 
planul cunoașterii și al practicii. Ur
mările binefăcătoare vor fi vizibile 
în însuși modul de a ne concepe și 
desfășura activitatea. în corelație cu

Virilul u ---- - - ■
tineri — de unde și vorba oamenilor de prin partea 
locului * Veneau o dată cu cocorii și plecau cu ei".

N-am aflat cum s-au petrecut lucrurile in celelalte 
domenii, dar „cocorii" care au vîslit in văzduhul cir
cumscripției medicale vrincene au făcut un rău 
imens Au lovit in prestigiul muncii de medic Au 
minat încrederea oamenilor in doctorul lor. Adăpostit 
înir-un sat din Vrancea sau intr-o clinică din mima 
Capitalei, acest prestigiu n-a venit de la sine. El s-a 
constituit prin efortul unui întreg șir de generații, 
prin chinul și splendoarea multor zile fi nopți de 
căutări și satisfacții, de sacrificii, bucurii și eșecuri, 
lingă patul de suferință al bolnavilor sau la labora
torul de cercetări

Episodul povestit de medicul Țiglea poate fi ln- 
ttlnit, din păcate șf sub alte înfățișări. Se întîmplă, 
de pildă, ca uneori un om «ă fie schimbat dintr-un 
post. Pentru greșeli, pentru neconfirmarea încrederii.

breslei. A te solidariza 
propriului prestigiu

Cei care vorbesc despre prestigiu au dreptate : 
e vorba de o valoaie reală. Acolo unde prestigiul pro
fesiunii e bine consolidat in conștiințe, lucrurile merg 
mai ușor, sfaturile sint urmate mai lesne, prestigiul 
se vădește o putere care acționează.

— Prestigiul e un fond comun, al nostru. îmi 
spunea un tinăr medic, o comoară colectivă ținută 
intr-o casă de bani fără cheie. Trebuie să știi combi
nația, cifrul — și ușa se deschide. Fiecare profesionist 
cunoaște cifrul. Orice om al meseriei poate adăuga 
la valorile care sint înăuntru, sau poate sâ mai 
scoată din ele. E pe încredere Cind cineva micșo
rează bogăția prestigiului. încercăm toți o durere si 
o pierdere. Trebuie să veghem activ ca lucrul să 
se petreacă mai rar și ca vinovății sâ fie pedepsiți 
mai des.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
In numele poporului vietnamez și al guvernului Republicii Democrate 

Vietnam mulțumesc în mod sincer poporului român, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socialiste România pentru simpatia cordială și 
bunele sentimente exprimate față de poporul nostru în legătură cu recen
tele inundații.

Aceste sentimente constituie un ajutor prețios din partea Consiliului 
de Stat, guvernului și poporului frate român, care încurajează puternic 
poporul nostru să depășească cu hotărîre toate dificultățile în vederea li
chidării rapide a urmărilor inundațiilor, stabilizării vieții în toate dome
niile, dezvoltării producției și conducerii rezistenței patriotice împotriva 
agresiunii americane, pentru victoria totală.

TON
Președintele

celelalte compartimente ale societă
ții noastre și in raport cu știința din 
întreaga lume. Studiate cu atenție, 
documentele sugerează și modalități 
concrete de desfășurare a acestui in
tens proces de informare și formare, 
la care vor participa toate generațiile 
științei românești. De altfel, cînd vor
besc despre „generația mea", îmi 
place să înțeleg prin ea pe toți cer
cetătorii consacrați sau pe cale de 
consacrare, tineri sau vîrstnici, care 
ne străduim să satisfacem cerințele 
specifice etapei actuale, sub aspectul 
evoluției disciplinelor pe plan mon
dial și al nevoilor științei și econo
miei naționale.

— Totuși, o delimitare in func
ție de virstă și experiență 
există...

T. ILIE

DUC THANG
Republfcii Democrate 
Vietnam

— Fără îndoială. Ca matematician, 
obișnuit cu dozările cit mai exacte, 
aș menționa citeva categorii : cei 
ajunși la un înalt nivel de consacrare, 
la vîrsta „memoriilor" și tratatelor, 
să zicem ; alții, consacrați, lucrînd 
încă activ în diferite colective ; apoi 
eșalonul viguros al celor care iși con
solidează o reputație in știință, evo- 
luind de mai mqjți ani independent ; 
tinerii m plin proces de forma
re ș.a. Aflîndu-mă frecvent în si
tuația de a coordona activitatea unor

— In primul rînd, rezultatele pe 
care le-au obținut in trecut și care 
constituie, adesea, o bază indispensa
bilă a dezvoltării actuale. Ba, mai 
mult, uneori apar și ca puncte de 
pornire fertile pentru inițierea unor 
noi cercetări și aplicații. Afirmația 
poate fi ilustrată cu numeroase exem
ple din domeniul meu de activitate, 
cercetarea matematică, care se află 
astăzi intr-un evident proces de ex- 
perimentalizare (in sensul că tot mai 
multe teme impun utilizarea calcula
torului electronic, în vederea apro
pierii rezolvărilor date de realitățile 
și parametrii economici concreți). Ea 
este valabilă, cu atit mai mult, pen
tru științele tehnice. Pe de altă parte, 
„vîrstnicii" aduc in procesul de crea
ție științifică un plus de competență 
teoretică, o măiestrie experimentală 
însușită in forme avansate. Aceasta 
determină ca abordarea cutezătoare a 
unor aspecte sau domenii noi să se în
temeieze pe o anume siguranță ce le-o 
conferă experiența. Personal, m-am 
apucat acum să cercetez aspecte noi, 
cum sint cele ce țin de teoria coduri
lor, fiind convins că ele vor fi Îm
brățișate și dezvoltate ulterior de mal 
mulți cercetători Pe această linie, în 
primul rind în calitate de cercetător 
și apoi ca director al Centrului da 
calcul al Universității din București,

Convorbire realizată de 
Teodor CAZACU

(Continuare in pag. a Vl-a)

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai profundă recunoștință amabilele felicitări 
adresate de Excelența Voastră cu ocazia proclamării independenței sta
tului Qatar,

Doresc să transmit Excelenței Voastre cele mai sincere urări de să
nătate și fericire, iar guvernului șl poporului Republicii Socialiste Ro
mânia urări de progres și prosperitate, exprimîndu-mi, totodată, speranța 
deplină în dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre.

AHMED BIN All AL-THANI
Emirul statului Qatar

Excelenței Sale Locotenent MOUSSA TRAORE
Președintele Comitetului Militar de Eliberare Națională, șeful statului 

și Președintele guvernului Republicii Mali
Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței 

Republicii Mali, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporu
lui român, precum și al meu personal, exprim Excelenței Voastre cele 
mai calde felicitări și urări de fericire personală, iar poporului malian 
succes în dezvoltarea economică și socială a patriei sale.

Cu înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românie
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Spiritul unității și frăției 
celor ce muncesc - 

parte integrantă 
a convingerilor comuniste

Conștiința de militant 
revoluționar să caracterizeze 

fiecare membru 
de partid!

pe
Tr. Mia Palatului culturi! din Te 

Mure? a avut loc vineri, 17 septem- 
brie, plenara lărgită cu activul a 
Comitetului județean de partid Mu
reș, consacrată dezbaterii programu
lui adoptat de conducerea partidului, 
pe baza propunerilor elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, In ve
derea perfecționării activității poli
tico-ideologice, de educare a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii. 
La lucrările plenarei a luat parte 
tovarășul Janos Fazekas. membru al 
Comitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Lucrările plenarei au prospectat, 
riguros și metodic, activitatea orga
nizațiilor de partid din județ, s-au 
desfășurat intr-un spirit analitic, 
sub semnul înaltei responsabilități 
a comuniștilor pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a celor ce 
muncesc.

Sinteză a dezbaterilor care au avut 
loc anterior in organizațiile de 
partid din județ, informarea prezen
tată de tovarășul Nicolae Vereș, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, a reliefat elementele poziti
ve. demne de preluat și dezvoltat din 
munca politică, ideologică și cul- 
iural-educativă a organelor și orga
nizațiilor de partid, stăruind in ace
lași timp asupra principalelor nea
junsuri care se cer înlăturate pen
tru a se imprima un caracter mai 
pronunțat formativ acțiunilor consa
crate dezvoltării conștiinței socialiste 
a tuturor celor ce muncesc. Printre al
tele. informarea a relevat necesitatea 
ca organizațiile de partid să asigure 
crearea unui climat spiritual activ, fa
vorabil promovării și cultivării pe 
scară tot mai largă a unei atitudini 
înaintate față de muncă și avutul ob
ștesc, pentru combaterea concepțiilor 
retrograde, străine de ideologia noas
tră. Informarea a criticat caracterul 
discontinuu, de campanie sau ab
stract al activității politico-educati
ve, ușor de detectat m munca unor 
organizații de partid din întreprin
deri. unități agricole sau din in
stituții cu profil cultural-educativ, 
manifestările de formalism în des
fășurarea adunărilor generale, a in- 
vățămintului de partid. Dezvăluind 
cauzele acestor neajunsuri și ținind 
seama de observațiile și propunerile 
formulate in adunările generale ale 
organizațiilor de partid, informarea 
a preconizat elaborarea unui plan 
unitar, cuprinzător, de activitate po- 
litico-educativă cu caracter de con
tinuitate și cu prevederi diferenția
te, in funcție de cerințele și condi
țiile fiecărui Ioc de muncă : reeva
luarea și folosirea cu eficiență 
sporită a unor forme și mij
loace ale muncii politico-educative 
cum sint dialogul pe teme actuale 
ale politicii partidului dintre comu
niști și ceilalți oameni ai muncii, dez
baterile pe teme ideologice și e- 
ducative din adunările de partid, 
agitația vizuală ; inițierea unor 
ample acțiuni de muncă patriotică 
la care să fie antrenați toți cetățenii, 
și îndeosebi tineretul.

In încheiere, vorbitorul a arătat că 
organizațiile de partid din județ au 
trecut la transpunerea în practică a 
programului de educare comunistă 
a intregului popor adoptat de con
ducerea partidului, comuniștii fiind 
hotăriți să înlăture deficiențele ce 
diminuau forța mobilizatoare a dife
ritelor acțiuni întreprinse, să ridice 
pe un plan superior întreaga activi
tate poliiico-ideologică.

In cuvîntul lor, participanții la 
discuții au relevat unanim însem
nătatea principială și practică deose
bită a dezbaterii de către întregul 
partid a problemelor îmbunătățirii 
activității politico-ideologice și cul
tural-educative, parte integrantă a 
operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, in lu
mina sarcinilor stabilite de Congre
sele al IX-lea și al X-lea ale 
partidului. Mai mulți vorbitori, intre 
care tovarășii Vaier Giurgiu, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Sighișoara, Ion Cimpean, se
cretarul comitetului ce partid de la 
întreprinderea „Electromureș". Mihai 
Gliga, secretarul comitetului de 
partid de la Complexul pentru pre
lucrarea lemnului Rughin, au sub
liniat necesitatea de a se imprima ac
tivității politico-educative un caracter 
concret, eficient, care să-și găseas
că expresie in creșterea conștiinței 
socialiste a oamenilor, să insufle for
ță dinamizatoare eforturilor consa
crate dezvoltării bazei tehnico-maie- 
riale a noii orinauiri, îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor economice, 
valorificării depline a tuturor resur
selor materiale și umane. Realizarea 
obiectivelor de înaltă responsabilitaie 
socială pentru prezentul și viitorul 
patriei prevăzute in programul de e- 
ducare comunistă adoptat de condu
cerea partidului — a spus tov. 
Liviu Sebestyen, secretar al co
mitetului județean de partid — pre
supune schimoări structurale in 
stilul de muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid. Se impune ca 
fiecare activist de partid, fiecare ca
dru de conducere din economie și 
din aparatul de stat, toți comuniștii 
să fie prezenți in permanență in mij
locul oamenilor, să gaseasca operativ 
soluții pentru ca munca politică să 
devină mai convingătoare, mobiliza
toare. Programul de educație comu
nistă adoptat de conducerea parti
dului — au remarcat tovarășii Ioachim 
Hațegan, prim-secreLar al Comitetu
lui orășenesc de partid Reghin, și 
Teodor SpineaDu, secretarul comite
tului de partid de la Combinatul chi
mic Tirnăveni — implică ridicarea, pe 
o treaptă superioara a combativității, 
a spiritului revoluționar al tuturor 
comuniștilor, eliminarea hotărită din 
practica muncii educative a oricăror 
manifestări de formalism. In activita
tea noastră politico-ideologică trebuie 
să explicăm clar și convingător prin
cipiile aflate la baza concepției noas
tre despre viață și societate, să mili
tăm pentru ca ele sa determine con
duita de zi cu zi a fiecărui cetățean.

In intervențiile lor, tov. Jakab Istvân, 
«ecretar al Comitetului municipal de 
partid Tg. Mureș, Liviu Corla pre- 
ședințele C.A.P Bogate de Mure». 
Hans WeHmann, președintele consi
liului județean al oamenilor munc-i 
de naționalitate germană, au relevat, 
intre altele, că rezolvarea marxist- 

Icninistfi a problemei naționale con
stituie una din cuceririle definitorii 
ale socialismului din România, un 
rezultat firesc al politicii marxist-le- 
ninlste consecvente a partidului nos
tru, care a determinat mutații profun
de in modul de a gindi al oameni
lor, consolidarea frăției dintre toți 
cei ce muncesc, indiferent de națio
nalitate.

— Meleagurile mureșene ale pa
triei sint o vie expresie a unității 
care s-a creat in țara noastră intre 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, uni
tate de tip nou. socialist — a spus dr. 
Antalffy Andrus, președintele consi
liului județean al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară. Este fi
resc, deci, ca in viața noastră poli
tică să ocupe un loc important preo
cuparea pentru întărirea mai de
parte a acestei unități frățești, com
baterea hotărită a oricăror manifes
tări naționaliste — care, sub orice 
formă, sint străine ideologiei noas
tre — educarea consecventă a tu
turor cetățenilor în spiritul dragos
tei fierbinți față de patria comună, 
in spiritul patriotismului și, totodată, 
al internaționalismului socialist în
suflețiți și călăuziți de orientarea po
litică și ideologică clară trasată de 
secretarul general al partidului nos
tru. vom situa in centrul activității 
consiliului nostru educarea oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară in 
spiritul prieteniei și unității frățești 
cu poporul român. Pentru aceasta 
este necesar să explicăm, mai cu
prinzător și profund, politica națio
nală justă, măsurile luate de partid 
și guvern pentru asigurarea depli
nei egalități in drepturi, pentru in- 
florirea vieții spirituale a naționalită
ților conlocuitoare, ca și a întregului 
popor. Este o îndatorire pe care con
siliul nostru trebuie să și-o asume 
cu un spirit mai activ, mai comba
tiv, corespunzător sarcinii fundamen
tale care ii revine.

Problemele variate ale muncii de 
educare comunistă a tineretului au

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Mureș

stat, de asemenea, în centrul dez
baterilor plenarei. Tov. Ion Titea, 
inspector general al inspectoratu
lui școlar județean, prof. Lapohos 
Jânos, rectorul Institutului pedago
gic, Gâlpăl Zsuzsa, președinta comi
tetului județean al temeilor, Eugen 
Trimbițaș, prim-secretar al comite
tului județean U.T.C., Teodor Mihu, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Tirnăveni, și Iuliu Moldovan, 
președintele comitetului județean 
pentru cultură și artă, au reamintit 
responsabilitățile deosebite pe care Ie 
au deopotrivă școala, universitatea, 
familia, organizațiile U. T. C și de 
pionieri în pregătirea pentru muncă 
si viață a tinerilor. Ei au criticat 
tendința unor profesori și învățători 
de a despărți in mod artificial activi
tatea instructivă de cea educativă, 
anumite manifestări de apolitism în 
viața școlară, acceptarea ca o fatali
tate a „rebuturilor" in munca edu
cativă. subliniind necesitatea ca toți 
factorii educativi să-și concentreze 
atenția asupra manifestărilor de in
disciplină, delăsare in muncă, de 
chiul, de imitare a unor mode străi
ne nouă — chiar dacă asemenea ma
nifestări sint sporadice.

In deplin consens, scriitorii Hajdâ 
Gyozo și Romulus Guga, Csorba An
dras, directorul Teatrului de stat din 
Tg. Mureș, loan Pop, redactor-șef 
al ziarului „Steaua Roșie* 4, și-au ex
primat totala adeziune față de ce
rința relevată de conducerea de 
partid ca literatura și arta, întreaga 
creație spirituală să exercite o mai 
mare forță de influențare în procesul 
modelării conștiințelor.

In cuvîntul său, scriitorul Sflto An
dras arăta intre altele : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea odată : 
..Noi vrem ca arta și literatura să 
fie puse in slujba poporului, să se 
scrie și sâ se creeze pentru clasa 
muncitoare, pentru țărănime, pentru 
intelectualitate, pentru toți oamenii 
muncii". Fraza aceasta simplă și cla
ra exprimă o cerință pe cit de reală, 
pe atit de normală. Cine ar fi acel 
scriitor care ar dori să scrie pentru 
o lume necunoscută, pentru un viitor 
îndepărtat care o să-1 descopere ? Nu 
cred câ ar putea exista real
mente un asemenea scriitor — care 
să-și merite acest nume. Dezidera
tul partidului și intențiile noastre 
se intilnesc deci. Vorbitorul a cri
ticat, totodată, unele creații literare 
și spectacole teatrale facile, moder
niste cu orice preț, subliniind că 
este de datoria criticii literare să 
combată cu mai multă fermitate orice 
abdicări de Ia menirea firească a 
artei de a sluji țelurile educației co
muniste.

Intr-o amplă cuvîntare rostită la 
încheierea discuțiilor din plenară, to
varășul JANOS FAZEKAS a a- 
rătat că dezbaterea de către întregul 
partid a problemelor îmbunătățirii 
activității "politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamertilor muncii 
este o acțiune de o importanță și 
semnificație deosebite in viața socie
tății noastre socialiste, menită să a- 
jute pe fiecare comunist să înțelea
gă in profunzime răspunderile spo
rite care-i revin ca participant activ 
la elaborarea și traducerea in viață 
a politicii partidului și statului nos
tru. Referindu-se la concluziile ce 
s-au desprins din lucrările plenarei, 
vorbitorul a remarcat câ ele relie
fează spiritul de înaltă responsabili
tate cu care comuniștii din județul 
Mureș privesc sarcinile ce le revin in 
îndeplinirea programului de perfec
ționare a activității politico-ideologice 
adoptat de conducerea partidului pe 
baza propunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Obiectivul fundamental al perfec
ționării întregii activități de educare 
comunistă a oamenilor muncii — a 

subliniat tovarășul Jânos Fazekas — 
constă in a determina ca factorul 
conștiință sâ iși exercite cu mai 
multă putere și eficiență rolul de 
torță motrice In dezvoltarea socială. 
De aici rezultă că îndatorirea princi
pală a tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, a tuturor comuniș
tilor din întreprinderi, de la sate, din 
instituții este aceea de a acționa 
concret pentru conducerea și îndru
marea unitară a activității politico- 
ideologice și cultural-educRtive, pen
tru folosirea eficientă a tuturor for
melor și mijloacelor care slujesc 
educației comuniste, pentru promo
varea unui stil de muncă novator, in 
concordanță cu noile sarcini și con
diții in care se desfășoară procesul 
complex de formare a omului nou, cu 
o conștiință înaintată, cu o înaltă 
pregătire politică și profesională.

Insistind asupra sarcinilor ce revin 
in acest sens organizațiilor de partid 
din județ, vorbitorul a relevat ne
cesitatea însușirii temeinice de către 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — a politicii interne și externe 
a partidului nostru, a problemelor 
teoretice de mare actualitate ale con
strucției socialiste. In acest context, 
tovarășul Jânos Fazekas s-a oprit pe 
larg asupra politicii naționale, mar- 
xist-leniniste, promovate de partidul 
nostru, subliniind caracterul profund 
internaționalist al acestei politici, al 
întregii activități interne și externe 
a partidului nostru. Pentru noi, mem
brii Partidului Comunist Român — a 
spus vorbitorul — este o mindrle 
faptul că partidul nostru a știut sâ 
fie întotdeauna un model de interna
ționalism, faptul că secretarul nostru 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, desfășoară perso
nal o rodnică activitate teoretică și 
practică pentru dezvoltarea și aplica
rea neabătută a principiilor interna
ționalismului proletar, constituind in 
acest sens un exemplu de consec
vență și principialitate revoluțio
nară. La Congresul al X-lea al 
partidului, formulind teza nece
sității obiective a dezvoltării armo
nioase a tuturor județelor țării, to
varășul Ceaușescu a subliniat că în
deplinirea acestui deziderat major 
răspunde, totodată, cerințelor aplică
rii consecvente a politicii naționale, 
de asigurare a deplinei egalități iu 
drepturi intre toți ’ cetățenii țării. 
Cei care compară viața econo
mică și socială a orașelor Tirgu- 
Mureș, Sfintu-Gheorghe, Miercurea 
Ciuc, Odorhelul Secuiesc, Gheor- 
ghieni, Tirgu-Secuiesc, nemaivorbind 
de altele, cu situația lor de acum 
șase ani, pot intr-adevăr aprecia ma
rea importanță teoretică și practică 
a acestei teze, și o vor putea apre
cia și mai mult după ce vom înfăptui 
planul cincinal 1971—1975.

în orașul Tg.-Mureș, prietenia ro- 
mâno-maghiară, unitatea de luptă 
dintre români și maghiari are rădă
cini vechi, trainice. In acest oraș, 
unde MADOSZ-ul și-a adoptat pro
gramul său consacrat cimentării re
lațiilor de prietenie și frăție intre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare, pe baza egalității in drep
turi. in acest oraș, unde intilnirea 
intelectualilor comunișli și progre
siști maghiari din 1934 a lansat che
marea de unire cu forțele democra
tice române, se cuvine să declarăm 
că naționalitatea maghiară din 
România a fost, este și va fi întot
deauna, alături de întregul popor 
român, un luptător sigur și consec
vent in minunata operă de construire 
a socialismului și comunismului, in 
întărirea independenței și suverani
tății patriei comune. Nu există forță 
care ar putea zdruncina frăția și uni
tatea noastră cu poporul român.

N’a'yionalitatea maghiară sprijină pe 
deplin, fără rezerve, politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru. Naționalitatea maghiară din 
România nu are altă politică decît 
aceea a Partidului Comunist Român ; 
ea are un singur conducător, și acesta 
este Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest 
partid este partidul nostru al tutu
ror, al românilor, ca și al maghia
rilor, al germanilor, al tuturor oa
menilor muncii. din România socia
listă ; acest partid ne chezășuiește 
existența noastră națională și socia
lă, viitorul nostru comunist.

In continuare, vorbitorul a făcut o 
cuprinzătoare analiză a activității or
ganizațiilor de partid din instituțiile 
de invățămlnt, cultură și artă ale ju
dețului, a sarcinilor de mare răspun
dere ce revin acestora, subliniind câ 
ele sint chemate să-și reconsidere in 
spirit critic munca desfășurată, tre- 
cind neintirzlat la punerea ei în con
cordanță cu obiectivele stabilite in 
programul de educație comunistă a- 
doptat de conducerea partidului.

Aprobarea și satisfacția cu care 
comuniștii, întregul nostru popor au 
primit programul de măsuri initiat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fer
mitatea cu care s-a și trecut la a- 
plicarea lui — a spus vorbitorul in 
încheiere — arată că există toate con
dițiile pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității de educare 
comunistă a oamenilor muncii.

După adoptarea planului de. mă
suri supus dezbaterilor plenarei, in în
cheierea acesteia, participanții au a- 
dresat COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă în care se 
spune intre altele: „Activul Comite
tului județean Mureș al P.C.R., dezbă- 
tind cu spirit de răspundere, cu o 
înaltă exigență comunistă activitatea 
ideologică, politico-educativă desfă
șurată de organele șl organizațiile de 
partid din județ în lumina amplului 
program de educare comunistă pro
pus de dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, iși exprimă 
aprobarea și adeziunea deplină față 
de măsurile stabilite, totalul atașa
ment față de politica partidului. Ca 
și pină acum, comitetul județean de 
partid, organele și organizațiile de 
partid vor milita pentru întărirea 
rindurilor partidului In jurul condu
cerii sale înțelepte și Încercate, pen
tru adinclrea spiritului de nezdrunci
nată frăție a poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare".

Dumitru TÎRCOB 
DEAKY Lorând

Partlclplnd la plenara lărgită cu 
activul a Comitetului județean de 
partid Tulcea, am recunoscut intre 
cei de față oameni care prin profe
siile lor sugerau Înfățișarea înnoită, 
in continuă transformare a județu
lui : erau reprezentați aci atit comu
niștii din localitățile „de pe apă", din 
Deltă, cit și cei din „localitățile" plu
titoare pe mări și oceane — traule- 
reie de pescuit oceanic românești, 
ca și constructori ai noului și moder
nului municipiu Tulcea, ai uzinei de 
alumină, care incepe de pe acum să 
capete contururi. Indiferent insă de 
virstă și de profesii, participanții la 
plenară — reptezentind organizațiile 
de partid din județ, pe cei peste 
28 000 comuniști din Tulcea — și-au 
concentrat atenția asupra dezbaterii 
cu inaltă răspundere a sarcinilor ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid in lumina amplului program 
de educare comunistă elaborat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Asemenea 
fluviului care-și adună afluenții, in 
acest cadru s-a colectat și și-a găsit 
expresie hotărîrea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din județul 
Tulcea de a înfăptui integral măsurile 
adoptate de conducerea partidului in 
scopul îmbunătățirii muncii politico- 
ideologice și cultural-educative. La 
lucrările plenarei a luat parte tovară
șul Vasile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R.

Un efect stimulator pentru crearea 
climatului de critică și autocritică, 
de exigență partinică in evaluarea 
rezultatelor, a căilor și metodelor fo
losite in domeniul educației comu
niste, dar mai cu seamă pentru sta
bilirea mijloacelor de a ridica la un 
nivel superior activitatea consacrată 
dezvoltării conștiinței maselor, l-a 
avut, la debutul lucrărilor plenarei, 
informarea prezentată de tovarășul 
Teodor Coman, prim-secretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R.

Se poate spune că informarea a 
reflectat cu pregnanță faptul că dez
baterile care au precedat plenara co
mitetului județean de partid au con
tribuit simțitor la îmbunătățirea 
muncii politico-educative, au avut un 
puternic efect mobilizator. declan- 
șind în toate organizațiile de nariid 
un ascuțit spirit combativ. în a- 
celași timp, in informare au fost 
abordate deschis, principial. ne
ajunsurile existente incă in munca 
educativă, au fost trasate direcțiile 
de acțiune in vederea înlăturării lor. 
a ridicării activității organizațiilor de, 
partid lâ nivelul exigențelor' < etapef 
actuale.

Dacă am încerca să extragem ideea 
dominantă din multitudinea aspecte
lor relevate în informarea prezen
tată de primul-secretar al comitetu
lui județean de partid, am putea 
spune că ea a constat în sublinierea 
necesității ca munca politico-educa
tivă să cultive tot timpul și pretu
tindeni — in unitățile economice din 
industrie și agricultură, în instituții 
— principialitatea comunistă, spiritul 
militant, revoluționar, combativitatea 
împotriva neajunsurilor de orice fel. a 
oricăror mentalități și atitudini re
trograde, străine ideologiei și eticii 
socialiste. Eficiența acestei munci se 
măsoară în primul rind prin contri
buția adusă la dezvoltarea atitudinii 
Înaintate față de muncă și față de 
avutul obștesc, față de îndatoririle so
ciale, aceasta ' constituind trăsătura 
definitorie a fizionomiei spirituale a 
omului nou al societății noastre.

In acest context s-au arătat ma
surile concrete întreprinse de comi
tetul județean de partid în vederea 
creșterii rolului adunărilor generale 
de partid — ca mijloc eficient de e- 
ducare partinică, revoluționară a co
muniștilor — organizării și desfășu
rării, la un nivel calitativ superior, 
a invățămintului de partid, intensifi
cării muncii politice și cultural-edu
cative de masă prin activizarea tutu
ror formelor și mijloacelor existente, 
antrenarea tuturor instituțiilor și fac
torilor care trebuie să contribuie la 
educarea comunistă a maselor.

— Dezbaterea programului adoptat 
de conducerea partidului a însemnat 
pentru fiecare dintre noi un profund 
proces de autoanaliză, de verificare a 
atitudinii noastre față de îndatoririle 
ce le avem — spunea in plenară 
tovarășul Ion Andronache, prim- 
seeretar al Comitetului municipal de 
partid Tulcea. Spre deosebire de tre
cut, cînd anumite fenomene negative 
și mentalități înapoiate erau tratate 
cu duhul blindeții, de această dată, 
apucături străine eticii comuniste — 
cazuri de indolență, de como
ditate, de lipsă de fermitate și de îm
păcare cu neajunsurile — au fost su
puse unor critici severe. Este inadmi
sibil să ne împăcăm cu mentalitatea 
că dacă intr-un loc sau altul rezul
tatele economice sint pozitive în
seamnă că totul e in ordine, că pu
tem fi liniștiți. La întreprinderea de 
industrializare a peștelui, rezultate
le economice pe ansamblu sint meri
tuoase. Dar tot aici s-au înregis
trat știrbiri aduse avutului obștesc. 
Organizația de partid s-a limi
tat pină acum la discuții dul- 
cege, la sfaturi „că nu e fru
mos să furi", nu a făcut o problemă 
serioasă din fiecare caz de acest fel, 
nu a mobilizat opinia publică. Cu fe
nomene negative ne întilnim frecvent 
pe șantierele de construcții. Nu este 
admisibil să le privim cu ușurință, 
mai ales in condițiile cînd municipiul 
beneficiază in acest cincinal de mi
liarde de lei investiții, cind termenele 
și calitatea obiectivelor pe care le ri
dicăm depind de răspunderea oame
nilor, de disciplina lor, de atitudinea 
lor față de muncă și de avuția po
porului.

Spiritul militant, revoluționar nu se 
manifestă in mod declarativ, ci în ac
țiune, prin atitudine fermă, intransi
gentă față de fenomenele negative. 
Intr-un asemenea spirit, participan
ții la plenară au scos la iveală unele 
manifestări străine eticii noi, combă- 
tindu-le cu tărie. Tov. Nicolae Mihai, 
procuror-șef al procuraturii județe
ne, arăta că o arhitectură atit de 
vastă cum este cea pe care ne-o o- 
feră Imaginea construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate nu 
se poate realiza fără o activitate 
conștientă, responsabilă din partea 
fiecărui cetățean și mai cu seamă a 

fiecărui membru de partid. Aceasta 
implică preocupări pentru munca e- 
ducativă din partea tuturor cadre
lor de conducere. întilnim Insă destui 
conducători de unități care socot că 
datoria lor este de a se ocupa numai 
de Îndeplinirea planului și subesti
mează obligația ce o au de a educa 
colectivul, de a încetățeni o atitudine 
înaintată fată dc muncă la cei cu 
care lucrează.

Cum bine se știe, județul Tulcea 
se află intr-un plin proces de dezvol
tare, de industrializare. Crește zilnic 
detașamentul clasei muncitoare. In 
aceste condiții, o problemă de căpete
nie a muncii politice desfășurate de 
organizațiile de partid o constituie e- 
ducarea noilor muncitori, convinge
rea lor că o dată cu edificarea obiec
tivelor noi trebuie să se edifice ei 
inșiși, ca oameni noi, cu o etică mun
citorească înaintată. Aceasta cu al it 
mai mult cu cit. așa cum arătau in 
plenară tovarășii Alexandru Rfzu, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Tulcea al U.T.C.. Alexandru Gavri- 
liuo, președintele U.J.C.A.P.. Tudor 
Tuțuianu, președintele C.A.P Războ- 
ieni. Nicolae Popa, director al între
prinderii de industrie locală — Tul
cea. sau Vasile Simbetcanu. redactor 
al ziarului local, se constată încă fe
nomene de indisciplină tn muncă, de 
fluctuație accentuată a muncitorilor 
pe șantiere, de instabilitate a tineri
lor specialiști la locurile unde sint re
partizați. Astfel de fenomene denotă 
goluri in conținutul muncii po
litico-educative de masă desfășurată 
de organele și organizațiile de partid 
și asupra cărora s-ar fi justificat să 
se fi reflectat mai mult in olenară.

în cadrul dezbaterilor a fost puter
nic subliniată importanța folosirii în
tregului arsenal al formelor si mij
loacelor muncii politico-educative din 
care unele — do certă valoare, veri
ficate in practică — au fost abando
nate in mod nejustificat. Referindu-se 
la realitățile din organizațiile de 
partid și colectivele din care fac 
parte, tovarășii Toni Jecu, membru

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Tulcea

de partid din ilegalitate. Grigore Cu- 
culis, directorul Casei de cultură a 
sindicatelor din Tulcea, Maria Sma- 
randa, maistru la fabrica de conser
ve de legume și fructe. Tănase Boșcu, 
secretar al consiliului județean al 
sindicatelor. Cristina Mocănescu, pre
ședinta comitetului județean al fe
meilor, ?lndrci Bereza, maistru la 
S.M.A. Valea Nucarilor. Anton Nico
lae, directorul direcției sanitare ju
dețene. ș.a, au stăruit asupra necesi
tății intensificării muncii politice de 
la om la om, in legătură nemijlocită 
cu problemele producției, a îmbunătă
țirii muncii agitatorilor, a extin
derii diferitelor forme de agita
ție vizuală. îndeosebi a celor sa
tirice, cu țintă precisă. Au fost, 
de asemenea, evidențiate modali
tăți de îmbogățire a conținutu
lui invățămintului de partid, de 
sporire a combativității lui. A reieșit 
clar, din cuvîntul vorbitorilor, ideea 
că toate aceste forme, ca și altele, 
iși sporesc eficiența numai in mă
sura in care sint raportate direct 
la preocupările oamenilor, la modul 
de a gindi și a se comporta in pro
ducție, în activitatea obștească, ca și 
în viața personală.

Condițiile specifice așezărilor din 
Deltă — indeDărtate una de alta, izo
late, cu mijloace de comunicație re
duse — reclamă multă suplețe in 
munca de informare politică, folosi
rea unor forme ingenioase, incit di
feritele evenimente interne și interna
ționale să poată fi aduse rapid la cu
noștința oamenilor. Este o problemă 
care a fost mai puțin dezbătută in 
plenară, dar care merită toată atenția 
din partea comitetului județean de 
partid.

Atenția mai multor vorbitori, prin
tre care tovarășii Ion Mitachc, locții
tor al secretarului comitetului de 
partid din comuna Pecineaga, Dom- 
nica Lăzărcanu, profesoară la liceul 
„Spiru Haret", Dumitru Burada, di
rectorul cabinetului județean de 
partid, Maria Lascu, directoarea șco
lii ' generale din comuna Mahmudia, 
Nicolae Ficlist, secretarul comitetu- 
lul^comunal de partid din Jurilovca, 
a fost concentrată asupra caracte
rului ofensiv pe care trebuie să-l 
aibă munca politică de masă. S-a 
arătat că ea nu poate fi „sezo
nieră", nu poate avea „pauze", 
ci trebuie să fie permanentă, desfă
șurată „cu nerv" și pasiune revolu
ționară. în această ordine de idei, in 
cirnpul de Interes al vorbitorilor s-au 
aflat problemele legate de eliminarea 
improvizației și formalismului în ac
tivitatea cultural-educatlvă la sate, 
pentru a se imprima mai multă con
cretețe și forță de convingere unor 
activități desfășurate la căminele 
culturale și casele de cultură. A fost 
relevată totodată necesitatea de a se 
găsi o variată gamă a metodelor și 
formelor folosite în propaganda 
atelst-științifică.

In cuvîntul lor, vorbitorii s-au o- 
prit cu deosebire asupra acelor as
pecte ale muncii politico-educative 
prin intermediul cărora organizațiile 
de partid sint chemate să dezvolte 
conștiința socialistă a oamenilor, să 
formeze trăsăturile proprii omului 
nou, înaintat, capabil să amplifice 
cuceririle prezentului.

Lulnd cuvîntul la încheierea dezba
terilor plenarei, tovarășul VASILE 
PATILINEȚ s-a referit pe larg la 
concepția partidului nostru pri
vind opera de construcție a noii so
cietăți ca un tot unitar : punind 
temeliile tehnico-materiale ale noii 
orinduiri, partidul este preocupat în 
același ‘timp, intr-un înalt grad, de 
dezvoltarea conștiinței socialiste, de 
generalizarea eticii inaintate, de cul
tivarea spiritului de responsabilitate 
civică, intr-un cuvint — de făuri
rea unui om nou, pe măsura cerințe

lor societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Arătind că măsurile elaborate de 
secretarul general al partidului in 
scopul îmbunătățirii activității ideo- 
logice-educative se Înscriu pe linia 
traducerii consecvente in viață a ho- 
tăririlor Congreselor al IX-lea și al 
X-lea ale P.C.R., vorbitorul a relevat 
faptul că aplicarea acestor măsuri va 
determina o mai viguroasă dezvol
tare a întregii noastre vieți spirituale, 
un puternic curent prielnic mersului 
înainte, accelerarea progresului eco
nomic, social și cultural al societății 
noastre.

Referindu-se, in continuare, l-a 
desfășurarea dezbaterilor din cadrul 
plenarei Comitetului județean de 
partid Tulcea, arătind că ele s-au 
distins prin spirit militant, prin 
exigență și combativitate partini
că — ceea ce le-a conferit o deose
bită valoare educativă — vorbitorul 
a insistat asupra necesității de a se 
asigura, in continuare, o tot mai pro
fundă înțelegere a documentelor de 
partid, a spiritului lor, precum și a 
exigențelor care decurg din ele. în fe
lul acesta, organizațiile de partid iși 
vor putea îndeplini in mod corespun
zător marile îndatoriri, atit de preg
nant subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in desfășurarea muncii 
politico-educative, astfel ca fiecare 
comunist — indiferent de funcția pe 
care o deține și de locul său de 
muncă — să se afirme în toate 
împrejurările ca om de avangardă, 
purtător al concepțiilor inaintate, 
militant activ și intransigent pentru 
înfăptuirea liniei politice a partidu
lui nostru, care reprezintă marxism- 

’.eninismul ^aplicat creator la condi
țiile țării noastre

Faptul că în plenară au fost re
levate în mod critic și autocritic u- 
nele fenomene negative, cum ar fi 
acte de indisciplină, atitudini neco
respunzătoare ale unora față de 
muncă și față de avutul obștesc, ca
zuri de neindeplinire a sarcinilor 
profesionale sau obștești, apucături 
de căpătuială ca și persistența unor 
mentalități retrograde — a spus vor
bitorul — arată că se mai găsesc 
membri de partid, unii chiar cu 
funcții de răspundere in conducerea 
unor instituții sau unități economice, 
care au lacune serioase in pregătirea 
lor politico-ideologică și care nu-și 
înțeleg încă pe deplin obligațiile ce 
le revin față de partid, față de so
cietate.

Atitudinile înapoiate, ca .și mani
festările de automulțumire, de como
ditate și superficialitate, cu îndrep
tățire combătute energic în plenara 
de astăzi, vor trebui să se afle 
tot timpul sub focul concentric al 
spiritului combativ revoluționar al 
comuniștilor.

Referindu-se pe larg la căile și 
mijloacele de care dispun organele 
și organizațiile de partid pentru îm
bunătățirea activității de educație 
comunistă, vorbitorul a acordat o 
deosebită atenție problemelor privind 
perfecționarea stilului de muncă. Ac
țiunile politico-educative ce se în
treprind trebuie să aibă o țintă pre
cisă, să țină seama de specificul fie
cărui loc de muncă, să cuprindă in 
sfera lor pe fiecare cetățean, 
fie el pe șantier, in fabrică, 
pe nave sau in așezările cele mai 
îndepărtate din Delta ; numai in acest 
fel ele vor putea avea un puternic e- 
cou in conștiința oamenilor. In acest 
context, vorbitorul a relevat necesita
tea ca educarea comunistă, patriotică 
a tinerei generații — elevi sau tineri 
aflați in cirnpul muncii — să fie 
considerată de toți comuniștii ca o în
datorire de prim rang : ținind seama 
de marea forță de înrîurire a exem
plului personal, comuniștii sint che
mați să ofere tinerilor un model viu 
de atitudine față de muncă, de con
duită în viață. In procesul “ vast 
și complex de făurire a conști
inței socialiste, de sporire a respon
sabilității sociale a fiecăruia, de afir
mare a spiritului militant, partinic, ca 
trăsătură distinctivă a întregii noastre 
activități, a întregii noastre vieți — a 
spus vorbitorul — ne inspirăm mereu, 
ca dintr-o sursă inepuizabilă, din e- 
xemplul luminos pe care ni-1 oferă 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — întruchi
pare a înaltei conștiințe revoluționare 
marxist-Ienintste, a legăturii vii. per
manente cu masele de oameni ai 
muncii și a receptivității față de ne
voile lor, patriot înflăcărat, etalon al 
devotamentului și dăruirii totale cu 
care militantul comunist slujește in
teresele partidului, ale poporului

în încheierea cuvintării sale, tova
rășul Vasile Patilineț a arătat că spi
ritul de exigență partinică, de res
ponsabilitate in care s-au desfășurat 
dezbaterile din plenara comitetului 
județean ‘de partid întăresc convinge
rea că organizația județeană de partid 
Tulcea își va onora cu cinste sarcinile 
ce îi revin in domeniul călirii revo
luționare a membrilor de partid, for

mării omului nou și dezvoltării conști
inței socialiste a maselor.

într-o atmosferă de puternică însu
flețire, participanții la plenară au a- 
dresat COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă in care, in
tre altele, se arată : „Programul a- 
doptat de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. reprezintă- un ghid va
loros în munca noastră de ridicare a 
rolului conducător al organizațiilor de 
partid, de promovare a spiritului 
muncitoresc, militant în toate com
partimentele vieții sociale, pentru tri
umful principiilor eticii noastre co
muniste. Analizîndu-ne munca in lu
mina exigențelor puse in fața activi
tății politico-ideologice, a orețioaselor 
Indicații pe care ni le-ati dat, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a- 
sigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, că-vom fo
losi toată priceperea și capacitatea 
noastră de muncă și nu vom orecu- 
peți nici un efort pentru educarea 
membrilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii în spiritul dragostei șl 
devotamentului față de partid șl față 
de patria noastră socialistă, al dăru
irii in muncă și apărării cuceririlor 
revoluționare".

Constantin MORARU 
Tudorel OANCEA

iFAPTUL 
I DIVERS
| Deși
| accidentul 
| n-a avut loc...
IAbia plecat din stația C-F.R.

Timișoara-sud, trenul de marfă 1 28961/28962 s-a oprit la citeva
minute in plin cimp și, la sem
nalele dale de șeful de tren și 
de acar, a revenit in stație la 

I linia a Il-a. Ce se intimplase ? 
I Impiegatul de serviciu, Nicolae 
• Radu, dirijase eronat trenul spre 
I Stamora, cind, de fapt, acesta 
I trebuia să fie îndrumat spre Bu- 
| zlaș 1 Seslzind greșeala, mecani- 
Icul a revenit cu trenul in stația 

de pornire. Tocmai la timp. Pen
tru că același impiegat dirijase 
intre timp spre Stamora și tre- 

Inul personal 1701. Doar datorită 
prezenței de spirit a mecanicu
lui a fost evitat un accident care 

I putea avea urmări tragice. Pen
tru grava neglijență dovedită în 
timpul serviciului, impiegatului 
Nicolae Radu și acarului Ion I Hațegan li s-au desfăcut con
tractele de muncă, Iar șeful sta
ției C.F.R. Timișoara-sud, Du- 

Imitru Petre, care nu și-a con
trolat subalternii, a fost schim
bat din funcție.

I Exces de...
I ospitalitate
I La cooperativa agricolă de 
I producție din comuna Șincal 

(Mureș) funcționează de mai 
mulți ani o cantină. Se pare insă 
că personalul cantinei dovedea

I un adevărat exces de ospitalita- 
I te. Astfel, cu ocazia unui control 
1 s-a constatat existența unui mi

nus in gestiune de 10 000 lei. 
Suma, după cum au dovedit cer
cetările, provenea din neincasa- 
rea, pe parcursul unui an, a me
selor servite de către unele per
soane din cadrul cooperativei 
sau diverși delegați perindați 

Iprin unitate. în urma controlu
lui. s-a întocmit o listă a debi
torilor, urmind ca toți cel care 

I„au uitat" să facă plata la vre
mea cuvenită să fie invitați să 
treacă pe la casierie. Bineînțeles, 

Inu vor fi scutite de „scadență" 
nici gazdele ospitaliere pe banii 
cooverativei agricole.

I Un frasin
I monumental
I In comuna Horea, satul Fexi- 

cet (Alba), se află un frasin neo
bișnuit. înalt de 21,5 metri șl 
avind o tulpină cu diametrul de 
1,10 metri, frasinul păstrează o 
excelentă stare de vegetație. 
Cercetări recent întreprinse au 
stabilit că virsta sa aproxima- 

. tivă este de 200 de ani. Foru- 
I rile de resort au propus ocro- 
I tirea sa ca monument al naturii.

I Cum faceți 
I focul?

Timpul mai rece din ultimele 
Izile a determinat-o pe soția lui 

Florea Stan din Filipeștii de 
Pădure să facă focul in casă. A 
adus cițiva cărbuni și i-a aprins. 

Ifără a mai controla insă daca 
soba este curățată. Peste noapte, 
încăperea a fost inundată de 

Ifum și gazele emanate de căr
bunii aprinși, femeia și trei co
pii fiind puternic intoxicați. Nu- 

Imai printr-o împrejurare ferici
tă ei au fost salvați de la o 
moarte sigură. Internați in spl- 

I talul din Filipeștii de Tlrg, toți 
I primesc acum îngrijirile necesa- 
• re. Intimplarea suscită insă o 
I întrebare, lama se apropie. Ați

pregătit cum se cuvine sobele in 
așteptarea ei ?

! Recordul 

| erorilor

I Judecătoria municipiului Brăi
la deține, se pare, un record 
unic. Aici se află aproape 100 de

I cauze vizind soluționarea unor 
greșeli strecurate in diverse acte 
de stare civilă — naștere, căsă- 

Itorie, decese, moșteniri. Pot fi 
intilnite nume ca Vitilă, în Ioc 
de Vintilă, Puia în Ioc de Puiu, I Crăciun in loc de Petre (!) ele. ,
date de naștere eronate : 1921 in 
loc de 1920, 1914 in loc de 1920 

Iși așa mai departe, toate provo-
cind mari pierderi de timp și 
cheltuieli inutile celor ce sint 

Inevoiți să le repare. Recordul 
erorilor îl dețin salariații Con
siliului popular municipal Bra- 

Ișov, apoi cei de la consiliile 
populare comunale Tudor Vla- 
dimirescu, Tichilești și altele. I Evident, fiind vorba de superfi
cialitatea cu care unii salariați 
iși îndeplinesc sarcinile de ser- I viciu, credem că forurile de re
sort aii datoria să acorde celor 
vinovați ..premiile" cuvenite.

j Rubricâ redactotd de :

IGheorghe DAVID
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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Toate forțele din agricultură 
LA CULES SI SEMĂNAT!2

VOM FACE TOTUL
PENTRU REUȘITA 

LUCRĂRILOR AGRICOLE
Scrisoarea tov’arâșului Nicolae 

Ceaușescu, adresată lucrătorilor din 
agricultură, constituie un puternic 
indemn la întărirea răspunderii tu
turor pentru executarea lucrărilor 
agricole la un nivel calitativ supe
rior.

Plenara Comitetului județean de 
partid Ilfov, la care a participat și 
activul de partid din agricultură, a 
adoptat un program de măsuri con
crete pentru colectivele de muncă 
din unitățile agricole de stat și coo
peratiste. în prezent ne preocupăm 
de aplicarea lui in viață, punct cu 
punct în toate cele 125 de comune 
din județ au fost trimiși să sprijine 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă activiști de partid, specialiști 
din organele județene.

Deosebita concentrare de forțe și 
mijloace are ca scop grăbirea recol
tării pe o suprafață care totalizează 
peste 420 000 ha cu porumb, floarea- 
soarelui. sfeclă de zahăr, legume și 
alte culturi. O atenție deosebită se 
acordă recoltării culturilor de pe su
prafețele unde urmează să se insă- 
mințeze griu. Este adevărat că ploile 
abundente din ultima sâptâmină au 
intirziat stringerea recoltei, dar toc
mai de aceea s-au luat măsuri supli
mentare pentru recuperarea rămine- 
ril In urmă. Forțele existente în 
unitățile agricole din județul nostru 
pot recolta zilnic, în medie. 4 500 ha. 
din care mecanizat 2 000 ha. Rezultă 
că perioada de recoltare nu va dura 
mai mult de 45 de zile bune de lu
cru.

Acordăm o mare atenție transpor
tului recoltei din cimp, cit și depozi
tării ei in bune condiții. Pentru 
a se evita risipa și manipulările inu
tile, cit și folosirea mai eficientă a 
forțelor de muncă și a mijloacelor de 
transport, s-a stabilit ca paralel cu 
recoltatul să fie livrate direct din 
cimp cantitățile de produse contrac
tate cu statuL

Această lună este o lună de virf 
atit pentru industrializarea legume
lor, cit și pentru aprovizionarea de 
iarnă a populației. De aceea s-au luat 
măsuri in vederea protejării și re
coltării cu prioritate a acelor pro
duse care. In eventualitatea unor că
deri de brumă, sint expuse deprecie
rii. Pentru o mai bună aprovizionare 
a pieței se creează stocuri de legume 
care să poată fi livrate cind ploile 
nu permit recoltarea și transportarea 
din cimp a acestora.

In vederea asigurării cantităților de 
furaje suculente, ctt Și pentru a eco
nomisi o bună parte din concen
trate, am luat măsuri să se însilo- 
zeze toate culturile destinate prin 
planul de producție acestui scop ; o 
însemnată cantitate de coceni de po
rumb in stare suculentă, cit și alte 
resturi vegetale, cum sint colete 
de sfeclă, resturi și tulpini din gră
dinile de legume și altele.

Pentru Insămințări au fost execu
tate arături pe o suprafață de 125 000 
ha, din cele 179 000 ha cit urmează a 
fi insămințate in această toamnă.

ceea ce reprezintă 70 la sută din 
plan. Pină acum au fost pregătite 
in condiții optime și sint gata pentru 
însămințat 87 000 ha. întreaga canti
tate de sămință este asigurată și a 
fost verificată la Laboratorul pentru 
controlul semințelor. De asemenea, 
toate cele 1 200 de semănători ce vor 
lucra la insămințat sint reparate și 
revizuite ; au fost făcute probe cu 
sămința in vederea reglării și func
ționării lor in bune condiții. Multe 
unități din județul nostru au început 
semănatul culturilor pentru masă 
verde și a orzului, urmind să Înceapă 
și semănatul griului. Putem afirma 
că sint asigurate toate condițiile ne
cesare pregătirii terenului și însă- 
mințării in bune condiții agrotehnice 
a culturilor păioase.

întreaga activitate pentru realiza
rea sarcinilor cuprinse in scrisoarea 
secretarului general al partidului se 
desfășoară sub conducerea și îndru
marea comitetului județean de partid 
și a organizațiilor de partid de la 
sate. Nu vom precupeți nici un efort 
pentru deplina reușită a lucrărilor a- 
gricole de toamnă, fiecare organiza
ție de partid va ști să Îndrume șl 
să mobilizeze cadrele de conducere, 
specialiștii, mecanizatorii, țăranii coo
peratori pentru a obține o recoltă 
bogată in anul viitor.

Constantin ANCA
secretar al comitetului județean 
Ilfov al P.C.R.

Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice recomandă:

în primele două decade ale lunii septembrie au căzut precipitații 
mari care au însumat peste 80 litri pe metru pătrat în partea centrală 
și nordică a Munteniei și în partea de vest a Moldovei, peste 110 li
tri, în zona dealurilor, 30—50 litri în Dobrogea și cîmpia de 
vest a țării și 60—70 litri in restul zonelor. In zonele din sud-vestul 
țării aceste ploi au refăcut deficitul de umiditate din sol, acumulin- 
du-se acum cite 200—300 metri cubi de apă la hectar. S-A ASIGU
RAT ASTFEL UMIDITATEA NECESARA INSAMINȚARII ÎN BUNE 
CONDIȚII A GRIULUI, RĂSĂRIRII ȘI DEZVOLTĂRII PLANTE
LOR. în unele județe din zona subcarpatică — Argeș, Dîmbovița, 
Prahova, Buzău — partea de nord a județului Ilfov, parțial în județele 
Bacău, Neamț și Suceava solul este puternic îmbibat cu apă. In 
celelalte zone cantitățile de apă din sol sînt apropiate de limitele 
optime și creează condiții deosebite pentru executarea insămînțări- 
lor.

în noua situație creată de ploile abundente din ultima perioadă, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită lucrărilor de pregătire a te
renului și a semănatului. Condițiile favorabile trebuie folosite din 
plin pentru a face lucrări Ia un înalt nivel tehnic, pentru obținerea 
unor recolte mari.

CUM TREBUIE FĂCUTĂ PREGĂTIREA TERENULUI

CA LINIE GENERALA, LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE A TERE
NULUI PENTRU SEMĂNĂTURILE DE TOAMNA TREBUIE EXE
CUTATE DIFERENȚIAT, avîndu-se in vedere toate situațiile care se 
întiinesc în unitățile agricole.

DUPĂ PREMERGĂTOARE TIMPURII. îndată ce terenul se zvintă 
se lucrează cu discul cît mai superficial, deschis la maximum, per
pendicular pe direcția lucrărilor precedente. în felul acesta se reali
zează șl o bună nivelare. Ultima discuire înaintea semănatului se 
face în agregat cu grapa cu colți, în curmezișul direcției de înain
tare a mașinilor de semănat.

Pe terenurile umede, pentru a evita bătătorirea pămîntulut, nu se 
folosește nici tăvălugul și nici grapa stelată.

DUPĂ PREMERGĂTOARE TÎRZII. Unde terenurile au exces de 
apă, la recoltat să se evite bătătorirea pămintului. După recoltare este 
necesar să se taie tulpinile de floarea-soarelui sau de porumb cit mai 
de jos și să se curețe terenul de resturile vegetale. Unde terenul este 
îmburuienit și bătătorit se face o arătură mai în față și se pregă
tește patul germinativ cu discul urmat de grapa cu colți, urmărin- 
du-se o nivelare cit mai bună. Acolo unde sînt terenuri ușoare ș! 
curate se poate lucra numai cu discul. în acest scop se lucrează re
petat cu discul deschis, ultima discuire făcindu-se în agregat cu grapa 
cu colți, perpendicular pe direcția de semănat.

CUM TREBUIE EXECUTAT SEMĂNATUL
1 ■ r

Pe măsura pregătirii patului germinativ, pe arăturile făcute din 
vreme să înceapă semănatul orzului și în continuare al griului, res- 
pectîndu-se epoca optimă. în noile condiții, determinate de umezeala 
mare din sol, se cere să se acorde o atenție mai mare densității la 
semănat. Soiurile autohtone (Excelsior, Dacia, Favorit, București) so 
seamănă cite 400 de boabe germinabile la metru pătrat; soiul Be- 
zostaia, cu o înfrățire mai mică, se seamănă cite 500 boabe germi
nabile la metru pătrat. Date fiind condițiile de umiditate foarte favo
rabile, acolo unde terenul s-a pregătit în condiții ireproșabile, este 
recomandabil ca semănatul să se facă numai cu 300 de boabe pe 
mp pentru soiurile autohtone și cu 400 pentru Bezostaia. Adîncimea 
optimă de semănat trebuie să fie ceva mai mică decît obișnuit, în jur 
de 5—6 cm.

Aceste recomandări trebuie aplicate diferențiat, ținîndu-se 
seama de condițiile specifice din fiecare unitate agricolă, 
de pe fiecare solă în parte. Hotărîtor pentru obținerea unor 
recolte mari este să se facă lucrări de cea mai bună cali
tate, iar semănatul să se încheie în limitele timpului optim.

SE ACȚIONEAZĂ ENERGIC ÎN TOATE JUDEȚELE CUM
BOTOȘANI •

REPEDE, DAR BINE! EXISTA
TOATE CONDIȚIILE

După cum 
Mircea Feti, 
al Direcției „ 
Botoșani, specialiștii de la județ. îm
preună cu cei din unitățile agricole 
controlează zilnic stadiul de coacere 
a porumbului și, pe porțiunile unde 
acesta a ajuns la maturitate, este 
recoltat. Operativ, produsele sint 
transportate cu autocamioanele, re
morcile și atelajele de care dispun 
unitățile agricole.

O preocupare deosebită se mani
festă pentru asigurarea tuturor con
dițiilor in vederea insămințării griu
lui la un nivel calitativ corespun
zător cerințelor acestei culturi. S-au 
executat arături pentru însămințările 
de toamnă pe 51 la sută din supra
fețe. Se apreciază că această lucrare 
trebuie intensificată in următoarele 
zile. în vederea accelerării ritmului 

,1a arături, 190 elevi din anul III din 
școlile de mecanici agricoli și 180 
de cooperatori aflați la cursurile de 
scurtă durată pentru calificare in 
profesia de mecanici agricoli lucrea
ză ziua pe tractoare, la arat și ln-

ne Informează inginerul 
director general adjunct 
generale a agriculturii

sămlnțat, pentru a crea posibilitatea 
mecanizatorilor de a lucra in schim
buri prelungite cu 4—6 ore.

De citeva zile, sub directa supra
veghere a specialiștilor a început in
sămințarea griului de toamnă, pe 
tarlalele din timp stabilite. Specia
liștii urmăresc zilnic pregătirea pa
tului germinativ și funcționarea se
mănătorilor, manifestind exigența 
cuvenită pentru calitatea lucrărilor. 
Activitatea ce se desfășoară in jude
țul Botoșani asigură reușita campa
niei agricole. în unele unități se mai 
manifestă unele neajunsuri referitoa
re la funcționarea unor mașini agri
cole, intirzieri la condiționarea se
mințelor și greutăți in aplicarea În
grășămintelor din cauza nelivrării la 
timp a cantităților repartizate. Pu
ternica mobilizare de forțe și mij
loace la recoltat și semănat creează 
condiții pentru executarea acestor 
lucrări la timpul optim, la nivelul 
exigențelor cerute de agrotehnica 
modernă.

de produse agricole sau la insămin
țări.

In vederea executării In cele mai 
bune condiții a insămințărilor de 
toamnă s-a definitivat planul de am
plasare a culturilor, Iar terenurile 
care vor fi insămințate se vor elibe
ra pină cel mal tirziu la 1 octombrie. 
De asemenea, pină la aceeași dată 
vor fi pregătite pentru însămințat 
cel puțin 70 la sută din suprafețe.

— Spre deosebire de alți ani, 
spunea directorul general al Direc
ției județene agricole, în această 
toamnă cea mai mare parte din griu 
va fi însămințatâ pe terenuri care 
au fost cultivate cu plante bune pre
mergătoare. Totodată, suprafețele pe 
care se vor insâmința păioasele vor 
fi din vreme eliberate și pregătite. 
Pină la 20 septembrie s-au executat 
arături pe o suprafață de 41 560 hec
tare, iar 37 190 hectare, adică jumă
tate din suprafața care se va însă- 
mința cu griu, a și fost pregătită.

Aure! POP
corespondentul „Scînteii"

’-BACĂU ’

BIHOR

GRAFIC ZILNIC

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii'

PENTRU FIECARE MIJLOC DE TRANSPORT
în toamna acestui an, in județul 

Bihor vor trebui transportate de pe 
cimp peste 1 500 000 tone diferite pro
duse agricole. în acest scop toate 
autovehiculele, rutierele, aproape 
1 000 tractoare și toate atelajele 
existente au fost mobilizate la 
transportul produselor agricole. Toa
te unitățile agricole au fost îndru
mate din timp să pună in perfectă 
stare de funcționare atelajele, re
morcile, camioanele de care dispun. 
Totodată, mijloacele de transport,

atit auto cît și hipo, vor fi utilate 
pentru a transporta și oocenii de pe 
cimp. De asemenea, pentru remor
cile de tractoare s-au confecționat 
Înălțătoare.

Pentru folosirea rațională a fiecă
rui mijloc de transport s-a prevăzut 
întocmirea graficelor de lucru pe 
fiecare zi. De asemenea, s-au luat 
măsuri și pentru folosirea atelajelor 
de la membrii cooperatori. Pină la 
terminarea recoltatului s-a interzis 
folosirea autovehiculelor și atelajelor 
în alte scopuri in afara transportului

La cooperativa agricolă Brănești, județul Ilfov, porumbul recoltat din cimp 
cu grijă în pătule sau transportat la baza ae

PE PRIMUL
CALITATEA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR!

O atenție specială se va acorda 
calității lucrărilor de insămințare a 
griului — cerință de însemnătate pri
mordială pentru obținerea unei re
colte bogate. La cooperativa agri
colă din comuna Sâucești, care a ob
ținut in acest an cea mai mare pro
ducție de griu pe județ (aproape 
3 700 kg in medie la hectar) am in- 
tilnit o activitate febrilă. în vreme 
ce sute de țărani cooperatori lucrau 
la recoltatul cartofilor, la însilozatul 
porumbului, mecanizatorii semănau 
de zor orzul. Ing. Vasile Munteanu, 
președintele cooperativei, aflat in 
mijlocul tractoriștilor, ne-a spus că 
acolo unde semănatul s-a făcut in 
perioada optimă și la ccl mai bun 
nivel calitativ s-au obținut producții 
de peste 5 000 kg griu la hectar. 
„Pentru ca in anul care vine să cu
legem recolte bogate, spunea pre
ședintele. am pregătit pentru semă
nat mai mult de jumătate din supra
fața planificată pentru griu, am fer
tilizat 100 ha, urmind ca pe celelalte 
parcele ingrășămintele să fie admi
nistrate o dată cu executarea ultimu

este cîntârit cu 
recepție

atenție și depozitat

PLAN —

nișești, Parincea, bunăoară, nu a fost 
pregătită pină acum nici o palmă de 
pămint pentru semănat, iar cele din 
Ardeoani și Bucșești nu au trimis 
nici pină acum probe la laborator 
pentru controlul semințelor. Sint ca
zuri izolate, dar spre care trebuie

să-și Îndrepte 
specialitate, 
respective 
lalte.

atenția organele de 
pentru ca și unitățile 

să meargă in pas cu cele-

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii'

VA EVOLUA
VREMEA

lui discuit". Experiența cooperatori
lor din Sâucești, împărtășită la ple
nara cu activul din agricultura ju
dețului, a fost îmbrățișată și de alte 
cooperative agricole. Mărturia o con
stituie activitatea intensă pe care am 
intilnit-o și pe ogoarele cooperative
lor din Traian, Păucești, Fărăoani, 
Buhoci, Secuieni. La Mărgineni, me
canizatorii au terminat semănatul 
secarei pe întreaga suprafață plani
ficată și acum lucrează la pregătirea 
terenului pentru semănatul griului.

Din datele existente la Direcția 
agricolă rezultă că pină la această 
dată cooperativele din județul Bacău 
au executat arături pe jumătate din 
suprafața de 40 200 ha ce va fi insă- 
mințată in această toamnă. Din aces
tea, aproape 8 000 hectare sint pre
gătite pentru semănat. De asemenea. 
97 la sută din cantitatea de să
mință necesară este condiționată și 
controlată, corespunzind normelor de 
calitate.

Mai sint. ce-i drept, unele unități 
unde pregătirile pentru semănat în- 
tirzie. La Ungureni. Vultureni. Stă-

VASLUI

RECOLTAREA-PÎNĂ LA 15 OCTOMBRIE 
SEMĂNATUL-ÎN 12 ZILE

Coooerotorii din Lehliu, iudetul lalomifo, ou amploiat o importanta ,uprofo)â cu gnu dupâ porumb. Aceasta l-a determinat sa treaco de urgenjo Io 
recoltatul porumbului si eliberarea terenului pentru a se putea oro ,i semăna (fotografia dm stingo). Grâmezi do porumb cit vezi cu ochii, care stau 
wb cerul hber INCA ÎNAINTE DE VENIREA PLOILOR, fard ca cineva sd se intereseze de soarta For. De altfel porumbul a Început chiar sâ mucegd- tosca R^X ca o asemenea imagine (fotografi, din dreapta), 0^.10^'or P* terenunl. Inshtutulu, de cerceta,, P9"'™^9^9,

în scopul bunei desfășurări a lu
crărilor de toamnă, la nivelul Direc
ției generale agricole Vaslui s-au 
constituit 9 colective care contro
lează și îndrumă activitatea din uni
tățile cooperatiste și de stat, situind 
pe primul plan al preocupărilor am
plasarea corespunzătoare a semănătu
rilor de griu, buna funcționare a uti
lajelor necesare însămînțării și 
transportului, inmagazinarea in con
diții optime a produselor recoltate, în
deosebi a porumbului. După situația 
operativă centralizată la direcția ju
dețeană agricolă rezultă că primele 
zeci de mii ha cu diferite culturi 
au fost recoltate, dar pe cea mai 
mare suprafață urmează să se intre 
acum la strinsul recoltei. Ținind 
seama de forțele existente în uni
tățile agricole, de sprijinul pe care 
mii de tineri il dau prin muncă pa
triotică se apreciază că pină in ju
rul datei de 15 octombrie se va ter
mina culesul, cu excepția sfeclei de 
zahăr care are incă posibilitatea să

se mai dezvolte. Acolo însă unde 
s-au amplasat culturile de griu și 
sfecla va fi recoltată pină la 25 
septembrie.

Pentru insămințarea griului s-au 
revizuit toate tractoarele și mașinile. 
Pe tarlalele cooperativelor agricole și 
ale I.A.S.-urilor vor lucra 700 se
mănători, toate in bună stare de 
funcționare. Se estimează că în circa 
12 zile de lucru pline de la declan
șarea campaniei să se termine in- 
sămințatul.

Datorită ploilor din ultimele patru 
zile, in citeva zone din județ s-au 
creat bălți care împiedică recoltarea 
și executarea arăturilor de toamnă. 
Pentru evitarea băltirilor s-au luat 
măsuri de evacuare a apei. îndeosebi 
pe suprafețele destinate culturilor de 
griu, atit cu contribuția țăranilor 
cooperatori, cît și prin munca volun- 
tar-patriotică a cetățenilor.

V. IĂNCU
corespondentul „Scînteii"

ARGEȘ

GRÎUL —PE CELE MAI POTRIVITE TERENURI
La Comitetul județean de partid 

Argeș a avut loc o ședință de in
structaj cu lucrătorii din aparatul de 
partid și de stat, inginerii, tehnicie
nii și reprezentanții conducerilor u- 
nităților agricole din comunele jude
țului pentru declanșarea de urgență 
a lucrărilor ce se impun a fi efectu
ate in acest sezon : recoltarea porum
bului și celorlalte culturi de toamnă, 
precum și insămințarea griului.

în fiecare C.A.P. a fost stabilit pla
nul de amplasare a griului, urmărin- 
du-se evitarea monoculturil, a tere
nurilor expuse băltirilor și infestate 
de boli sau dăunători. întreaga su
prafață eliberată de 32 621 hectare * 
fost arată și s-au fertilizat cu lngră-

Îăminte chimice circa 20 000 hectare, 
nsămînțările vor începe de la o zi 
la alta, imediat după ce se va zvinta 
terenul și va putea suporta mașinile 

agricole. S-au dat noi indicații de a 
se face proba semănătorilor la cape
tele de tarlale in scopul realizării u- 
nei densități corespunzătoare la cul
tura griului.

în ce privește recoltatul porumbu
lui și celorlalte culturi de toamnă, 
In fiecare unitate agricolă au fost al
cătuite grafice la executare a lucră
rilor, in funcție de urgența eliberării 
suprafețelor respective și a forței de 
muncă existente.

Gh. C1RSTEA
corespondentul „Scînteii"

In legătură cu evoluția vremii, 
tov. Const| Stoica, șeful secției 
de prevedere a timpului din In
stitutul de meteorologie și hi
drologie, ne-a declarat :

După ploile abundente din ul
timele zile, vremea a devenit 
frumoasă in toată țara. In 
cursul zilei de marți, 21 septem
brie, in sudul și vestul țării ce
rul a fost senin, iar în rest pu
țin noros. Dimineața, în unele 
zone din Transilvania s-a pro
dus ceață. Această evoluție a 
vremii este determinată de pă
trunderea în zona țării noastre 
a unui front de aer mai cald și 
mai uscat. în cursul zilei de ieri, 
temperaturile au urcat la 22 
grade in sud. Datorită radiației, 
in timpul nopții temperaturile 
scad mult. Astfel, in cursul nop
ților de 21—22 septembrie vor 
fi posibile condiții pentru produ
cerea brumelor în zonele delu
roase și in depresiunile intra- 
montane. Izolat se vor semnala 
brume șl în cimpiile de vest șl 
sud ale țării. Pentru a se cu
noaște cu exactitate unde este 
pericol de brume — așa cum s-a 
mai arătat — trebuie să se facă 
precizări locale. în acest scop, cel 
puțin în perioada de avertizare se 
va determina, cu ajutorul unui 
termometru așezat pe suprafața 
solului, temperatura de la ora 20. 
Cind temperatura de la supra
fața solului, la această oră, co
boară sub 8 grade, cerul fiind 
senin, iar viatul nedepășind 
3—4 m/sec. se va da prima a- 
vertizare locală, iar citirile de la 
termometru vor continua din 
oră in oră. Dacă temperatura 
coboară înainte de apariția zori
lor și cerul se menține senin se 
dă alarma și se aprind grăme
zile fumigene.

In zilele următoare, mai precis 
intre 22 și 26 septembrie, vremea 
va fi frumoasă și va continua 
să se încălzească. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse in
tre 20 și 25 de grade, in zo
nele de șes, iar cele minime nu 
vor cobori sub 5 grade. Perico
lul brumelor se va restrînge, 
semnalindu-se îndeosebi in zo
nele depresionare intramontane. 
Intre 26 septembrie și 1 octom
brie, timpul va fi frumos Ia 
începutul intervalului, dar apoi 
cerul se va înnora și va ploua 
incepind cu partea de vest a 
țării. Ploile se vor extinde trep
tat și in celelalte zone. In 
această perioadă, temperaturile 
vor scădea ușor, însă maxima 
se va menține destul de ridi
cată, ajungind In jur de 20 de 
grade In zona de clmpie șl 
14—15 grade In cea de deal.
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OMUL FA ȚĂ ÎN E4 ȚĂ CU EL ÎNȘUȘL.
_.îl ascultăm pe Cornel Suva : 

„Meserie 7 Păi am Învățat cu toții 
aici, la „Autobuzul" : Aurel de la Du
mitru, Eugen 
la Eu

toți... După cum 
tul de lung...".

Lingă apusele 
nr» muncitor de 
o privire mobilă

de la Aurel, Ștefan de 
:n, Tudora de la ștefan, eu de 

Niculina de la noi 
vedeți, un lanț des-
lui Cornel Sava — 
statură măruntă, cu 
ce trădează potenția- 

nu mai poți alătura 
metaforă. Lanțul, lung, trainic, 
uie ceea ce numim obișnuit 

;ara de aur a fiecărei profesii. 
Fiecare virstă a trecut prin epoca 
uceniciei, pentru ca la riadul el să 
inițieze alta. Verigile de aur s-au al
cătuit astfel, in această ștafetă conti
nuă. o ștafetă văzută, silind pentru 
prestigiul binemeritat al autobuzelor 
și microbuzelor 
românești. La 
scara tuturor pro- 

brățara 
» aur,

felul 
Cornel 

constituie

r-

gat pe dedesubt, m-am făcut luntre 
și punte, și gata. Pină la orele 10, 
merge»». Nu-i vorbă că eram șl eu 
grăbit. Nu știam ce-l cu Ștefan.

— Ce-i cu el ?
— Ștefan e in comitetul sindicatu

lui. A mers In Constanța, unde uzina 
are o vilă pe litoral, cu treburi, 
„Închidă sezonul". A răcit, cred, pe 
'eren, că uite, de citeva zile tot 
temperatură...

.. Dialog mire Coslache Anton, șef 
de brigadă, și Gheorghe Sava :

— îți amintești cind ai criticat-o 
pe Niculina, fata dumitale 7

— Cind 7
— Ei. cum. chiar nu ții minte ?
— Nu uita că sint „de pensie"... și 

mai slăbește memoria omului.
— Era un moment important...
— Gata, știu. Mie ml se părea că

să
cu

fesiilor, 
aceasta, de 
numită In 
lui de < 
Sava, __  __
o năzuință a mii 
fi mii de tineri 
care muncesc cu 
rivnă s-o dobln- 
dească, să-l a- 
dauge noi stră
luciri. Este zba
terea firească a 
eșaloanelor proas
pete care preiau 
schimbul, punc
tul de incidență 
* generațiilor 
fiind tocmai 
cest moment 
aențial de 
mit ere a 
riențel jl 
ria de 
proaspete, 
rite să se 
pe acest vast te
ritoriu al muncit 

...Povestește Gh. 
Nenciu, secreta
rul comitetului 
de partid al uzi
nei : „Cind ' * 
Gheorghe 
zici 
Nu, nu cred 
exagerez cu 
mic. E aici 
1953, cind s-a 
prima piatră 
uzinei. Avea 
tunci vreo douăzeci de ani de muncă. 
Bun muncitor. Ca profesie, vreau 
să zic. Bun activist pe linie de partid. 
Ani de zile a muncit in bi
roul organizației de bază din secție. 
Bun și ca părinte. A știut ce și cum 
să facă pentru ca copiii lui să devină 
oameni. Intr-un cuvint, Sava este — 
nu, nu vă mirați de acest prezent — 
și acum dintre cei „de bază". Chiar 
dacă a ieșit la pensie".

M-am mirat totuși pentru că nu 
știam multe lucruri. După ce le-am 
aflat insă...

— In privința lui Dumitru Sava aș 
putea sa mă pronunț cu exactitate
— ne spune Costache Anton, șef de 
brigadă la montaj final. Eram aici 
cind a intrat să învețe meserie. A 
venit de acasă cu educație de fabrică. 
Știți, sint tradiții care se moștenesc 
din tată in fiu. Asta in măsura in 
care este dovedită grija cuvenită 
pentru ca ceea ce-i bun și demn in 
comportare să nu se risipească fără 
rost Dumitru acum e reglor, la mon
tajul final. Cum iși îndeplinește în
datoririle pe acest loc de muncă ? 
„Unde a pus Mitică mina nu mai e 
nevoie de control" — zic oamenii. 
Cam așa l-aș putea înfățișa pe tova
rășul nostru Dumitru Sava.

N-am putut să stăm de vorbă cu 
Dumitru Sava pentru că era in con
cediu, la Govora. De fapt, chiar dacă 
am fi stat de vorbă nu știm dacă 
ne-ar fi spus, de pildă, că pe lingă 
el deprinde acum meseria Tase Ni- 
colae. înaintea lui Tase au mai fost 
destui. Căci munca asta de reglaj la 
..Autobuzul" nu-i ca oricare. Ajung 
la ea numai cei care au „in singe" 
știința exactității, setea organică pen
tru lucrul trainic și bine făcut, ne
măsurata bucurie a muncii, a me
seriei practicate cu pasiune. Nu știm 
apoi dacă Dumitru Sava ne-ar fi 
Înfățișat ceva din silința lui pentru 
a-1 disciplina pe Alexandru Bastar, 
reglor și dinsul, pregătit profesional, 
„rămas insă in urmă la capitolul dis
ciplină muncitorească".

Spunem toate acestea deoarece am 
auzit că Dumitru Sava este un om 
modest, care lasă faptele să vorbeas
că in locul lui. Niciodată nu spune că 
a făcut totul, e mereu angajat in 
competiția pentru exactitate tehnică 
și realizarea acelei armonii profesio
nale și morale ce-i face pe oameni 
demni de stimă și prețuire in Româ
nia socialistă.

— N-aș vrea să observați ceva 
neobișnuit in tot ce am să vă spun, 
ne spune Tudora Sava-Dumitrache. 
Sint în al șaisprezecelea an de mun
că la „Autobuzul". Din aceștia, șase 
i-am făcut ca lăcătuș. Atunci l-am 
cunoscut pe actualul meu soț, munci
tor reglor. Ne-am plăcut și ne-am 
căsătorit. Dacă m-am gindit vreodată 
să merg in altă uzină ? De ce ? — în
treb. Nu zic că n-am avut obstacole. 
Sint și acum. Dar omul trebuie să știe 
că are puterea să le treacă. Uite, mai 
la Început munceam la un lucru care 
nu-mi prea ieșea. O margine de alu
miniu, cu o „inimă" de plastic, ce 
vine montată in exteriorul carose
riei. Nu izbuteam să așez „inima" 
asta la locul ei. Am mers la Ștefan 
sau poate la Mitică. Nu mai țin minte 
cu precizie. Am meșterit împreună o 
sculă și. gata. Cred că, aici, in fa
brică, am învățat un lucru de bază 
in existența mea ca om : să nu de
zarmez la prima incercare, la primul 
obstacol. Omul are foarte multă pu
tere. și cind ajunge să învețe acest 
adevăr e și mai puternic.

...îl găsim pe Gheorghe Sava la un 
banc de lucru, cu un morman de ro- 
bineți mărunți Gri - cei din fontă, 
galbeni — strălucitori cei din bronz.

— Ne așteptam să vă găsim acasă, 
tovarășe Sava !...

— Și cui să las gurile de acetilenă 
șl de aer comprimat ? Apoi :

— De lăsat, am cui să le las. Că 
s-as ridicat atiția în urma noastră. 
Dar parcă nu mă lasă inima.

— De ce ? — întrebăm noi.
— Păi, după 1 Mai trebuia să ies 

Ia pensie. Uzina însă mi-a zis : „Noi 
sintem mulțumiți de treaba care ai 
făcut-o. Dacă vrei, și poți, n-avem 
nimic Împotrivă să mai lucrezi. Cit 
vei crede de cuviință". Eu ? Păi eu la 
fel gindeam. Sint legat de tot ce-i 
aici. Am rămas.

— Vă vine greu, vă vine ușor, to
varășe Sava ?

— Ușor, pentru că aproape 20 de 
ani aici am lucrat Răspunderile pro
ducției sint insă din ce in ce mai 
mari. Uite, ieri a „căzut" un disc 
Trebuia reparat urgent M-am bă-

a- 
e- 

trans- 
expe- 
lnfu- 

energii 
hotă- 

afirma

zici
Sava, 

statornicie, 
că 

ni
di n 
pus 

a
a-

MUNCITOR DESTOINIC.
PĂRINTE RESPONSABIL,
EDUCATOR ISCUSIT

DECI UN
COMUNIST

nu prea respectă colectivul. Da, i-am 
zis citeva atunci... (Deschidem noi o 
paranteză. Nu numai atunci Niculina 
Sava-Boțog a făcut cunoștință cu 
vorba aspră poate, dar dreaptă. A 
fost și o împrejurare cind toți Sava 
— Ștefan, Dumitru. Cornel etc — au 
judecat-o pe Niculina pentru un im
pas intervenit in viața de familie. 
Atunci Niculina a zis : „Țineți mai 
mult la Boțog decît la mine". „Ținem 
la adevăr" — i-au replicat și Dumi
tru, și Ștefan, și Cornel. Acum ? Căs
nicia Niculinei merge bine. Familia 
s-a mărit cu o fetiță. Soțul, muncitor 
destoinic, mai are citeva luni și în
cheie specializarea în străinătate. 
Viața de familie și cea de uzi
nă merg mină in mină, condiționin- 
du-se reciproc, aflind mereu noi 
puncte de incidență din care iau pu
terea necesară pentru un ritm nor
mal, firesc).

— Dar atunci cind Eugen ?...
— Ce-a fost atunci ?

Ceva, cu o categorie in plus, 
mi se pare...

— Sigur. Trebuia să-mi amintesc 
asta. Vine Eugen la mine și-mi zice : 
„N-o mai scot la capăt cu banii". „Și 
ce vrei să faci ?“ „Păi, tot în aceeași 
categorie ?...“. „De ce nu te si
lești ? — ii zic. Ia nu mai lipsi de la 
treabă. Meserie, da, știi. Dar fii și 
om !“ El, nu, că să intervin să pri
mească a IV-a. „Nu intervin nică
ieri. Dacă nu poți să te schimbi, mai 
exact, dacă nu vrei, pleacă de aici 
că ne faci de rușine „Bine. O să 
plec".
- Si ?
— Și a plecat.
Justificindu-se, deși nu i-a cerut-o 

nimeni :
— Eu nu puteam interveni. Nu-mi 

era nici la indemină 
drept. înțelegeți ?

— înțelegem
— Ca să fie și mai 

vorbă — fiecare să-și 
gur munca. De aici vin și dreptul, și 
bucuria, și demnitatea. Munca dă pre
țul omului.

și nu era nici

clar : eu am o 
cinstească sln-

...Avea dreptate Tudora Sava-Du- 
mitrache : nu-i nimic deosebit în 
toate aceste episoade înfățișate. Poa
te doar un lucru : că toți acești Sava, 
de la uzina „Autobuzul" din Capitală, 
sini o singură familie. Tatăl 
Gheorghe Sava — și-a adus aici, sub 
ochii lui, o bună parte din cel nouă 
copii ai săi. Le-a supravegheat pașii 
in profesie, a trăit cu ci bucuriile și 
eșecurile, i-a ajutat și i-a mustrat 
atunci cind se abăteau de la dru
mul drept pe care acest om a mers 
o viață de om. încolo ? într-adevăr, 
nimic deosebit. La intervale precise, 
cite un Sava s-a căsătorit. Nu de 
mult s-a mai născut un nepot — al 
11-lea în această familie de munci
tori. Ștafeta meseriei a fost preluată 
de fiecare, cum s-a ridicat in virstă, 

de la cel care 
înaintea lui o 
preluase de la al
tul. Iar o dată cu 
tainele profesiei, 
și codul scris și 
nescris al familiei 
— comportarea 
demnă, de mun
citor al zilelor 
noastre. respon
sabil pentru locul 
încredințat in so
cietate. răspun
zător pentru tot 
ce se intimplă in 
jurul lui. Am pu
tea spune că a- 
ceastă zestre — 
profesională și 
morală — Gheor
ghe Sava a știut 
să o Înrădăcineze 
in viața și exis
tența fiecăruia 
din familie.

Lui Gheorghe 
Sava ii este greu 
să părăsească u- 
zina in care sint 
și fiii lui, care-i 
duc mai departe 
nu numai numele 
ci și prețuirea de 
om demn, de me
seriaș exigent, de 
om cu o concepție 
înaintată despre 
muncă și viață, 
de comunist. 
Gheorghe Sava 
a ajuns la anii 
pensiei Ia puțină 
vreme _

s-a născut cel de-al 11-lea nepot. Ce 
va deveni acesta ? Ce vor deveni 
ceilalți ? E greu să prevezi de pe 
acum !...

Un lucru este insă limpede : vor 
fi oameni destoinici. Chezășia ? Cli
matul moral din familia Sava, ținuta 
demnă, muncitorească a membrilor 
ei. Familia Sava, prin tot ceea ce o 
definește, confirmă încă o dată vala
bilitatea unui vechi adagiu : „In pro
cesul educației nu transmiți nici ceea 
ce știi, nici ceea ce vrei, transmiți 
ceea ce ești". „Bătrinul" Sava — atit 
de tinăr sufletește, atit de viu, de. 
dinamic — a ințeles că cea mai pre
țioasă zestre pe care o poate da co
piilor săi este o educație temeinică, 
solidă, o educație care să valorifice 
permanent tot ceea ce viața i-a dat 
bun, tot ceea ce l-a învățat partidul. 
El a ințeles că procesul educației este 
un proces complex, de multe ori com
plicat, un proces îndelung care pune 
la încercare inteligența și iscusința 
unui om, răbdarea, fermitatea, con
secvența sa ; educația nu se reali
zează prin conferințe disparate, fie 
ele cit de frumoase, ci este rodul a 
nenumărate zile, puse una lingă alta, 
zile in care el a transmis ceea ce 
este. Făptura lui unică nu s-a dife
rențiat ; cu aceeași răspundere și-a 
tratat activitatea de partid, muncii in 
fabrică, îndatoririle de părinte. Fiii și 
fiicele ii seamănă. Ei sint un certi
ficat viu pentru iscusința pedagogică 
a comunistului Gheorghe Sava. • 

...Tudora spunea că nimic deosebit 
nu-i in toate acestea. Avea dreptate. 
Ne aflăm, de fapt, în fața unei fa
milii care sugerează in esență simbo
lul marii familii muncitorești, unde 
virtuțile morale și profesionale sint 
transmise de la o generație la alta, 
unde bucuriile zilnice sint izvorîte 
din munca zilnică, pasionantă, pen
tru clădirea prezentului și viitorului 
României socialiste.

după ce

Iile TANASACHE

ULCIORUL
Șl APA

Un articol publicat recent 
in coloanele „Scinteii" avea 
ca temă un pasibil antidot 
împotriva parazitului social, 
a individului care știe să 
profite de minune de fieca
re avantaj al societății pri
mind intr-mia, acumulind ai 
neoferind in schimb nimic, 
sau aproape nimic. Nu bă
nuiam, scriind acele rin- 
duri. că articolul izvorit 
dintr-o simplă observație a 
vieții va suscita, in rindu- 
rile cititorilor, atitea ecouri.

Un cititor ploieștean a în
tocmit un adevărat inventar 
al parazitismului social, pe 
puncte și categorii, dovedin- 
du-se un necruțător obser
vator, plin de vervă satirică 
și de un neînduplecat simț 
al dreptății. îi cheamă Gh. 
Stoicescu șl stă in strada 
Lupeni nr. 44. Corespon
dența sa grăia in tilcuri, 
mal mult cu zimbet de ana
list ironic, dar niciodată cu 
îngăduință sau toleranță 
gratuită. Cerea un „insecti
cid forte pentru ca acești 
noi și iscusiți paraziți să fie 
scoși din stupul nostru so
cialist așa cum scot și albi
nele trintorli care se nasc în 
rîndurlle lor". Apoi a tre
cut la o critică necruțătoare 
la adresa profitorilor care 
vinează numai situații per
sonale și nu fac nimic pen
tru colectivitatea în care 
trăiesc.

In urma unei alte scrisori, 
m-am dus la Galați, să cu
nosc un tinăr inginer, șeful • 
unei secții mecanice la „Na- 
vrom“, posesorul unei bio
grafii dintre cele mai pasio
nante. Al nouălea fiu intr-o 
familie de muncitori gălă- 
țeni h devenit, aproape din 
adolescență, activist de par
tid, a absolvit politehnica 
gălățeană și, după îndelun
gate servicii aduse „Navro- 
mului", s-a întors la Galați 
unde, la cererea lui expri
mată cu insistență, a rămas 
să lucreze in mijlocul celor 
printre care a crescut. Are 
doi copii, soția care și-a 
legat viața și munca tot de 
ființa Dunării, o nepotolită 
pasiune pentru dreptate și 
adevăr, care l-au făcut iubit 
de oameni. Timp de șâse ani 
director al „Navromului" 
din Giurgiu, inginerul Tu- 
doran Gurău a făcut ca, a- 
lături de tovarășii săi din 
portul dunărean, unitatea pe 
care o conducea să cîștige 
de cinci ori consecutiv di
ploma de fruntașă pe ra
mură.

Apoi, deodată, a devenit 
„un caz"... îmi relatează 
toată „povestea" fără nici o 
plăcere, vorbele i le scot 
parcă cu cleștele, îl doare 
ceva și nu vrea să-și mai a- 
mintească de asta, dar drep
tatea lui a ieșit la suprafață 
ca untdelemnul pe apă și, 
cind și-a văzut-o, nu s-a 
bătut cu pumnii în piept, 
ci a zimbit cu amărăciune, 
îmi arată o hirtie primită 
la 15 august 1970 de la Mi
nisterul Transporturilor, di
recția Personal și învăță- 
mint : „Vă facem cunoscut 
că, în baza Legii nr. 1/1970 
art. 13 pct. b., conducerea 
Departamentului Transpor- 
turi-Auto, Navale și Aerie
ne a aprobat sancționarea 
disciplinară a dvs. cu 
„Avertisment" și retragerea 
indemnizației de conducere 
pe lunile august, septembrie

și octombrie a.c., pentru mo
dul abuziv cum ați aplicat 
sancțiunea disciplinară că
pitanului de vas Birișteică 
Gheorghe precum și încer
carea de a ascunde lipsa dv. 
de principialitate în salari
zarea sus-numitului. Vi se 
atrage in mod serios atenția 
pentru a Înlătura pe viitor 
astfel de procedee necores
punzătoare față de salariați! 
in subordine". Două semnă
turi : Lepădat și Vlădescu. 
Omul a primit „avertismen
tul", a cerut clarificarea si
tuației, dar reclamantul său, 
căpitanul de remorcher Bi
rișteică, îl „lucrase" vreme 
de trei luni umblind de la 
Ana la Caiafa, uzind de fe
lurite „relații" și, mai a- 
les, profitlnd de faptul că 
tinărul director nu era prea 
bine văzut de un fost direc
tor ministerial pentru dez
văluirea unei situații critice 
din transporturile fluviale, . 
(care au provocat apariția 

unui articol in ..Scinteia" dLn 
25 februarie 1970) și că fuse
se chemat la departament 
unde i se făcuse o „salată" 
cu ou și cu oțet, bătindu-i-se 
cu pumnul in masă că, dacă 
nu iși bagă mințile in cap și 
mai furnizează presei date 
critice la adresa direcției, 
va fi dat afară „cu tinichele 
de coadă".

Tocmai atunci zăngănea 
niște tinichele pe culoarele 
ministerului Gheorghe Bi
rișteică, tunînd și fulgerind 
Împotriva • lui Tudoran 
Gurău și a unui întreg co
lectiv de conducere care 
nu iși găsise altceva mai 
bun de făcut decit de a-1 
persecuta pe el, cinstitul ca 
un prunc, curat ca lacrima, 
nepătat ca o floare, cavaler 
fără teamă și reprdș al 
..dreptății" in ghilimele ob
ținută pe seama nedreptății 
fără ghilimele. Și Birișteică. 
falsul „persecutat", a ciști- 
gat. atunci. Cinstitul a rămas 
cu pagube și hoțul cu profi
tul. Căci Birișteică fusese âe 
patru ori sancționat pentru 
diverse matrapazlicuri, con
trabandă. acte indlsciplinare 
și navigație după bunul 
plac. Sancțiuni meritate, 
dar anulate de „organele" 
de anchetă trimise „de suș“ 
cu indicația sâ-I salveze pe 
„bietul om" de intransigen
ța directorului cu „atitudine 
neco’-espunzătoare față de 
salariațli In subordine". Prin 
hotărîrea direcției ministe
riale. acesta era obligat să-1 
reinstaleze personal pe că
pitanul de vas Gheorghe 
Birișteică pe bordul remor
cherului „Tecuci", prezen- 
tlndu-1 ca „om cinstit și co
rect" sancționat pe degeaba 
de un întreg colectiv de 
conducere al unei întreprin
deri care, pasămite, fusese 
indus in eroare. Conform 
indicațiilor, directorul a 
plecat la Galați, nu fără o 
adincă mihnire in suflet, 
iar Birișteică a fost repus 
in „drepturi".

Numai că ulciorul nu 
merge de multe ori Ia apă 
și fierul rău tot piere. La 
27 Iulie, rubrica „Faptul di
vers" a „Scinteii" dezvă
luia arestarea căpitanului 
...Gheorghe Birișteică de pe 
remorcherul „Tecuci" în 
cabina căruia, dosite prin 
pereți, s-au descoperit măr
furi de contrabandă in va
loare de vreo 55 000 lei, „a-

facerea" unui singur drum 
de cursă scurtă.

Tinărul inginer ar putea 
fi mulțumit. Viața i-a dat 
dreptate. Mai sint niște for
malități de pus la punct — 
cum ar fi, de pildă, ridica
rea sancționării — etica e- 
lementară o cere, dar asta 
lămîne treaba celor două 
semnături de pe adresa Mi
nisterului Transporturilor.

Nu știu ce au simțit cei 
care 11 scoseseră față curată 
pe Gheorghe Birișteică, ve
teran al profitorilor cu 
„pile", atunci cind au citit 
știrea despre arestarea lui. 
Cunosc insă opinia celor 
de la „Navrom“-Giurgiu 
despre cele intimplate și. 
conform acestora, lucru
rile nu se puteau ter
mina altfel. Dacă s-ar fi ți
nut cont de opinia lor încă 
din timpul anchetării „ne
dreptății" care, pasămite, i 
se făcuse lui Birișteică, poa
te că nu s-ar fi ajuns aici. 
Dar, fiecare pasăre pe lim
ba ei piere, și profitorul cu 
„pile", ascuns sub o mască 
de principialitate și invo- 
cind „relații", nu putea ter
mina decit la rubrica faptu
lui divers.

Orieît ar părea de ciudat, 
profitorul învață uneori 
să-și folosească proptelele 
încă din duiosul sin al fa
miliei. Prima „pilă" sint cei 
de-acasă, tatăl, mama, un 
frate ajuns, un văr, cum
nat, naș, oricine care simte 
că „sîn^ele âpă riu se face" 
și este gata să sară in aju
torul celui ce „vrea de-o 
mie, dar nu poate decit 
de...".

Profesorul inginer Ștefan 
Popescu din Galați imi vor
bea despre necesitatea des
fășurării educației marxist- 
leniniste încă din sinul fa
miliei. „Familia, imi spunea 
el, nu poate ii o insulă izo
lată de societate, o cutie de 
conserve pentru vechile a- 
pucături intr-un mecliu ge
neral al exigenței. Un cu
noscut, om foarte ciudat, 
și-a neglijat îndelung copi
lul care este un student 
slab. Aflind de metoda in
trodusă de noi in învăță- 
mintul politehnic — îndru
marea directă a unui mic 
grup de studenți — mi-a 
vorbit cu înflăcărare des
pre necesitatea și importan
ța „sprijinirii" băiatului 
său, neințelegind că profe
sorul ii poate îndruma fiul 
numai pe baza însușirilor 
prealabile, in direcția for
mării unui bun specialist în 
domeniul ales, fără favori
tisme, fără transformarea 
îndrumării in „pilă" sau 
rampă specială de lansare 
in viața socială, suplinind 
astfel lipsa unor însușiri pe 
care timp de 18 ani tatăl 
nu s-a îngrijit să i le for
meze".

...Ulciorul nu merge de 
multe ori la apă și nu există 
unealtă, fie ea chiar pilă, 
căreia să nu i se uzeze din
ții. Așa a fost cu Birișteică, 
așa a fost și cu alții. Ră- 
mine însă amărăciunea unul 
om nedreptățit ; este tocmai 
motivul pentru care depis
tarea și eradicarea unor a- 
semenea întimplări rămine 
ca un permanent comanda
ment moral.

Ioan GRIGORESCU

In acest moment, chiar dacă m-ar 
lua la pumni Casius Clay, ori chiar 
Pometcu al nostru, n-aș putea să vă 
explic ce înseamnă l.F.L.G.S. Las 
scrisoarea cu l.F.L.G.S. de-o parte 
și formez numărul 11 94 90. Ii sărut 
dreapta centralistei și-o rog să-mi dea 
interior 260. Interiorul e ocupat. Pină 
se eliberează îl rog pe un coleg 
la Industrie să-mi explice ce 
aeamnă l.F.L.G.S.

— Precis nu știu nici eu. Dar 
ce te interesează ?

— Acest l.F.L.G.S., cu sediul 
București, are un șantier la Sintim- 
bru Băi (Harghita). Un sondor, Spi
ridon Păun, a văzut niște nereguli 
și a sesizat Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor...

— Și?
— Lucrurile fiind grave, foarte ur

gent s-a deplasat la fața locului un 
colectiv format din trei activiști ai 
consiliului sindical județean. După 
anchetă i s-a trimis lui Spiridon Păun 
adresa nr. 803'1971, prin care i se 
face cunoscut că da, a avut dreptate, 
in cele ce a sesizat la București, și-l 
asigură că vor lua măsuri.

— Și? S-au luat măsuri ?
— Da, dar invers. Șeful șantierului 

a început să-l plimbe de la o echipă 
la alta, ca pină la urmă... Acum, 
omul, căruia prin adresa 803 i se face 
cunoscut că are dreptate, e pe 
„liber"...

— Să mă interesez ce înseamnă 
l.F.L.G.S. ?

— Te rog 1
Curiera îmi aduce un teanc de scri

sori. Semnez de primire și, fără să-mi 
dau seama, o întreb și pe ea ce în
seamnă l.F.L.G.S. Dumneaei se uită 
la mine de parcă i-aș fi pretins să-l 
întreacă pe Bikila Abbebe. Formez 
din nou numărul 11 94 90.

— Spitalul de urgență ? Vă rog, 
interior 260... Da, aștept !

Aștept cu receptorul la ureche pină 
se face liber interiorul. Aud in re
ceptor :

— Cu cine doriți ?

de 
in-

de

fn

— Cu tovarășa contabil principal 
Cornelia Radu.

Sint chestionat de o voce feminină. 
In ce problemă, ce treabă am cu to
varășa Radu și in sfirșit aud :

— Radu la telefon.
li sărut și dumneaei dreapta, mă 

prezint și o întreb :

— M-ați întrebat cui i-am trimis 
scrisoarea cu nr. 4 990.

— Exact !
— Este adresată Măriei Suruceanu, 

din comuna Grindu — Ialomița.
— Și ce-i scrieți Măriei Suruceanu T
— Să se prezinte la noi, la conta

FOILETON

Mă ascultafi?
Vă voi citi
o scrisoare!

— Dumneavoastră, spitalul de ur
gență, corespondați cu morții ?

— Nu înțeleg întrebarea dumnea
voastră.

— V-aș ruga, dacă vreți, să contro
lați cui i-ați trimis adresa nr. 4 990.

— Îmi dați un răgaz de zece mi
nute ?

— Vă rog.
l-am dat numărul de telefon tova

rășei contabile Radu pentru a-mi da 
amănunte in legătură cu scrisoarea 
4990.

— Spitalul de urgență ; cu tovară
șul...

— La telefon...

bilitate, să achite datoria pe care o 
are la spital, conform foii de obser
vație 6161/1971.

— Și dacă Maria Suruceanu nu 
vine la dv. la contabilitate să achite 
suma 2

— Ne vom adresa miliției.
— Tovarășă contabilă, am o rugă

minte la dv. Am să vă citesc la tele
fon o scrisoare. După ce termin de 
citit, vă implor să puneți receptorul 
in furcă și să nu mai puneți nici 
o întrebare Rețineți din scrisoare — 
dacă vreți să rețineți — numai ceea 
ce vă interesează. Mă ascultafi ?

și încep să citesc in pilnia recep
torului.

„Mă numesc Ilie Suruceanu, domi
ciliat in comuna Grindu, județul Ia
lomița, și sint om de serviciu la 
Școala generală din comună. In după 
amiaza zilei de 13 mai 1971, unicul 
meu copil, Maria Suruceanu, in virstă 
de 21 de ani, a fost omorită de o ma
șină in București. Moartă, a fost dusă 
la Spitalul de urgență al municipiului 
București, Calea Floreasca, sectorul 1. 
Nu știu cite ore a stat in spital. In 
ziua de 16 mai 1971, copilul me.u a 
fost înmormintat. In ziua de 12 iunie 
1971 primesc o adresă de la spitalul 
menționat pe care o anexez in copie. 
K posibil oare ca un mort, așezat pe 
palul din morga spitalului, să mai 
facă cheltuieli ? E posibilă oare 
atita nepăsare la un spital unde oa
menii sint duși să-și capete sănăta
tea ? După adresa nr. 4 990 înseamnă 
că fata mea mai trăiește. Unde-l co
pilul meu ? Un lucru mă surprinde : 
nimeni nu mi-a comunicat in scris 
în ce împrejurări a fost omorită fata 
mea ! Cine a omorit-o ? Care-i vino
vatul principal ? Cind s-a făcut an
cheta — poate că se mai face și 
acum — nimeni nu m-a chemat să 
văd și eu pe vinovat. Nu cunosc le
gile care privesc asemenea anchete. 
Dar cred, In sinea mea, că-i omenește 
să știu și eu cum s-a intîmplat. Soția ‘ 
mea, mama acestei fete, este grav 
bolnavă șl-i mai mult prin spital. 
Nimeni nu s-a apropiat de noi să 
asculte drama sufletelor noastre după 
pierderea copilului. Noi sintem oameni 
șl vrem să fim priviți cu omenie. 
Semnat : Iile Suruceanu".

Am trintit receptorul in furcă și-am 
pornit spre casă frînt de oboseală. 
Și nu cărasem ^pietre de moară. Ci
tisem o scrisoare !

P.S. Am aflat ce înseamnă l.F.L.G.S. 
(întreprinderea de foraj și lucrări 
geologice speciale). Dar dacă am afla 
și părerea l.F.L.G.S. in legătură cu 
Spiridon Păun...

Nlcută TANASE
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DRAGOSTEA

PĂRINTEASCĂ

NU-I DE AJUNS

Articolul „Părinți și copii" („Scinteia", 11 august 
a.c., pagina „Omul..."), critica lipsa de răspundere 
de care dau dovadă unii părinți in educarea copii
lor lor, aceștia ajungind să săvirșească infracțiuni.

în legătură cu acest articol am primit la redac
ție o scrisoare din care publicăm citeva extrase : 
„în calitate de părinte — am trei copii — acord 
întotdeauna o deosebită atenție articolelor cu carac
ter educativ, in special atunci cind acestea pun in 
discuție relațiile părinți-copii, copii-societate. Și, 
sincer să fiu, încerc o mare satisfacție ori de cite 
ori in coloanele ziarului găsesc afirmate cu claritate 
și hotărire principiile educației comuniste. Așa cum 
spunea și tovarășul Gheorghe Streche, tatăl celor 
doi premianți, copiii sint așa cum ii creștem noi : 
părinții, școala, societatea. Respectul față de mun
ca, față de valorile morale ale poporului, față de 
trecutul de glorie al patriei, dragostea față de cei 
ce au luptat pentru independența și propășirea ei, 
pentru construirea noii orinduiri, pentru ridicarea 
României pe treptele civilizației socialiste sint ele
mente definitorii ale tinerei generații. Din păcate, 
insă, unii părinți nu-și înțeleg pe deplin rolul. Nu 
o dată am auzit următoarea replică : „Dacă tot nu 
am avut eu, la vremea mea, măcar el să nu ducă 
lipsă de nimic". Foarte bine, să ne străduim să nu 
ducă lipsă de nimic. Dar să le arătăm că tot ceea 
ce ii înconjoară, realizările noastre, bunăstarea fie
căruia nu au existat de cind lumea, se datoresc 
muncii și luptei noastre — a tuturora și a fiecă
ruia in parte. Mai avem neajunsuri, dar ele nu se 

4 poț jplătura decit pe aceeași cale,, a. muncii. Para
zitismul, traiul pe spinarea altora sint străine so
cietății noastre de astăzi, cu atit mai mult socie
tății noastre de rniine. Se impune ca noi, părinții, 
să acordăm o mai mare atenție rolului pe care ii 
avem in educarea copiilor noștri, in formarea lor 
ca oameni. Nu-i destul să-ți iubești copiii, trebuie 
să-i educi. Trebuie sâ dăm societății tineri de nă
dejde. Numai așa putem spune că ne-am făcut pe 
deplin datoria".

Ion POPESCU
maistru la Autobaza 8, Rovinari-Gorj

CHILIPIRGIII

Articolul „Amatorul de chilipiruri..." („Scinteia", nr. 
8810...) mi-a reținut atenția in mod deosebit. „Un in
fractor pătrunde intr-o locuihță, adună la repezeală 
ce i se pare a fi mai de preț și pleacă. La un colț 
de stradă, el se intilnește cu un ins oarecare, pe 
care îl oprește și-l întreabă dacă nu l-ar interesa 
cumva o „ocazie rară"... Oricit de naiv ar fi4 cumpă
rătorul nu mai poate avea nici o îndoială asupra 
provenienței obiectului, căci e limpede : numai un 
lucru obținut pe căi necinstite poate fi vindut la un 
preț de nimic. Ar trebui să anunțe miliția pentru că, 
evident, cineva a fost păgubit, dar n-o face. Nu-i 
pasă lui de paguba altuia ! Plătește prețul derizoriu, 
ia obiectul și iși .vede de drum".

Intr-adevăr, așa stau lucrurile : chilipirgiul este 
frate bun cu infractorul, este complicele lui. Dacă 
nu ar avea cui să-și ofere „marfa" — bunuri sustrase 
cetățenilor sau obște! — numărul hoților s-ar rări. 
In plus, amatorul de „ocazii rare" îngreunează acti
vitatea de cercetare și sancționare a infractorilor... 
De aceea, consider că, in afară de sancțiunea penală 
aplicată făptuitorului, pedepsirea celui ce cumpără 
bunuri sustrase se impune cu necesitate. „Argu
mentul" : „nu am știut că e de furat" nu poate li 
luat in considerare. Cum poți cumpăra — in mod 
cinstit — un bun de la cineva dacă nu te-ai convins 
mai înainte că acesta e proprietarul legal al bu
nului ? Asta fără să mai punem la socoteală con
dițiile in care se fac asemenea „tranzacții": noap
tea, la colțuri de stradă, în locuri dosnice. Lupta 
pentru prevenirea și lichidarea încălcărilor de lege, 
pentru apărarea avutului obștesc și personal pre
supune deci și lupta împotriva „chilipirgiilor", a 
cumpărătorilor „dezinteresați". Dezinteres există, 
desigur, la asemenea oameni : dezinteres față de 
interesele generale, insă ! Față de cele personale, 
dimpotrivă : prea mult interes.

Or, asemenea atitudine, cred eu, trebuie pusă 
Întotdeauna in discuția opiniei publice, a colec
tivului de muncă din care aceștia fac parte, tre
buie sancțipnată pe potriva gravității sale.

Gheorghe VRANȚEANU 
Comuna Vrani, 
județul Caraș-Severin

SANCȚIUNI CELOR

CERTAȚI CU „LEGEA 

SECRETULUI**

In urma publicării articolului „Cind „legea secre
tului" rămine ea însăși... secretă" („Scinteia", 25 iulie 
a.c.), am primit din partea Ministerului Transportu
rilor, Centrala de transporturi-auto, sub semnătura 
inginerului S. Nicolau, următoarele :

„Cercetările efectuate de noi au arătat că faptele 
publicate in articol corespund intru totul realității. 
Totodată, pe lingă aspectele critice, petrecute in ca
drul Autobazei 6 Galați, o anchetă efectuată la în
treprinderea de transporturi-auto din aceeași locali
tate a scos la Iveală și alte nereguli in legătură cu 
modul in care s-a asigurat securitatea în unitățile 
subordonate acestei întreprinderi. S-au luat o serie 
de măsuri cu caracter organizatoric pentru evitarea 
unor astfel de abateri. Atit conducerea I.T.A., cit și 
alți salariați răspunzători pentru lipsurile constatate 
in organizare și control — Inclusiv salariați din 
Autobaza 6 — au fost sancționați. Constatările fă
cute și măsurile luate au fost comunicate tuturor 
Întreprinderilor ce aparțin centralei noastre și uu 
stat la baza unor discuții colective. De asemenea, 
preventiv, s-au trasat sarcini tuturor organelor 
de control ale centralei de transporturi auto să ve
rifice și modul in care sint asigurate paza șl secu
ritatea unităților. Ținem să vă mulțumim pe această 
cale pentru sprijinul acordat".
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căzut

uzinele 
Făgăraș,

Onești, 
PltCRil,

'boi șl cu c 
ne care «cestea 

ajunge la 
de 134R 118 632

in uni din rele mal puter
nice citadele ale Industriri 
eonslructoarc dc mașini din 
Rominlt. isĂtwi lim-
bine instni

rne. mar 
productive, un grad 
de tehnicitate, un lăcaș in
dustrial de renlă tradiție 
și totodată unul din rele 
mal dinamice „arsenale* 1 in 
rchlnnrc» Industriei româ
nești cu mașini și utilaje de 
mare importantă și com- 
pl^xltate.

Particlplnd, în februarie 
anul acesta, la adunarea ge
nerală a reprezentanților 
salariaților de la uzinele 
„23 August", secretarul ge
neral, al partidului, tovară
șul Nlcoiae Ceaușescu. a 
acordat colectivului de aici 
o Înaltă apreciere, spur.înd, 
printre altele : ..Știu bine 
rapRclfatFa ș| posibilitățile 
muncitorilor, Inginerilor și 
tehnicienilor, ale întregului 
colectiv. Sinfcțl un colectiv 
Puternic șl destoinic, aveți 
oameni minunați șl — cum 
nm arătat și fn alte împre
jurări — aș putea spune că 
o dată cu uzina s-a dezvol
tat șl colectivul de muncă, 
a crescut pregătirea tehni
că șl conștiința oamenilor 
din această întreprindere. 
Aceasta este, de asemenea, 
o mare realizare, este, de 
f®pt, cea mai importantă 
realizare !"

De la înălțimea prezen
tului socialist — deși pon
derea uzinei a fost impor
tantă șl în economia ante
belică — îți vine greu să 
crezi cit de modest a fost 
începutul, cit de amplă i-a 
fost dezvoltarea.

★
n cfmp pustiu. In mlj- 
’oc o baracă din scln- 
durl. în baracă 8 
strunguri vechi, un $e- 

ping. 3 mașini fixe de gău
rit, alte citeva unelte. 
Forța motrice : un motor 
de 25 CP. Mijloace de 
tran«TX>rt : o căruță trasă de 
2 catiri.

începutul modest de mai 
sus poartă pecetea aven
turii, a jocului de noroc, 
cum aveau să poarte mai 
tirziu multe din acțiunile 
faimosului cavaler de in
dustrie Malaxa. îmbogățit 
prin „lovituri", prin specu
lații abile, multe din ele 
întreprinse apoi cu compli
citatea temeinic cointeresa
tă a lui Carol de Hohen- 
zollem. Deocamdată însă 
sintem In 1921 : transpor
turile lovite de război ne
cesitau o refacere grabnică. 
„Prima societate pentru 
construcții de mașini" se 
înființează, ca multe în
treprinderi capitaliste dea-' 
tunci, cu un sprijin căpătat 
din partea banului public : 
veniturile strinse de gu
vernanții vremii din impo
zite, de la întreacă popu
lație. sint redistribuite, di- 
recționate îndeosebi spre 
încurajarea unor proaspe
te întreprinderi, ai căror 
patroni știu să-și asigure 
relații în vremelnicele gu
verne.

Un an după întemeiere, 
Malaxa iși pune numele pe 
firma fabricii ; ambițiile 
Iui sint mari, căci știe că 
reparatul vagoanelor e o 
ocupație doir de început — 
dar sigur plătită de stat — 
și că utilajul ce apare aci 
va putea fi folosit pe urmă 
pentru comenzi mai com
plexe. locomotive, mașini, 
ba poate chiar si arma
ment. care continua pe a- 
tunci să rămină marfa cea 
mai scumpă și mai sigură, 
avir.d drept client bugetul 
public „statul plătește". 
Se ivesc hale noi, iar in 
1927 se încheie un con
tract cu calea ferată, pen
tru livrarea a 20 de loco
motive. In 1928 e gata pri- 
m’ locomotivă.

Se părea că revendică
rile și protestele mun
citorilor — care resim- 
țeau acut condițiile 

grele de muncă, retribuția 
mizeră și lipsa de siguranță 
in ziua de 
dezmințite 
rapidă a

u

Itarea Industriei ro- 
nu convenea deloc 

altot capitaluri, mai puter
nice. F.xprimlnd interesele 
imperialismului german. 
Hitler declarase : „România 
ar face bine să renunțe la 
!dee«a de a avea o industrie 
proprie. Ea ar trebui să di
rijeze bogățiile pămlntulul 
Și In special griul el spre 
piața germani. Astfel pro
letariatul României, care 
este contaminat de bolșe
vism. ar di*păre«.  far țara 
noastră (Germania — n.ns.) 
nu ar duce lipsă niciodată 
de nimic".

Dar proletariatul și po
porul român nu puteau să 
se Împace niciodată cu pla
nurile imperialiste. Clasa 
muncitoare din țara noas
tră avea să joace un rol 
din ce In ce mal mare In 
luptele ce aveau să urme
ze și In destinele patriei — 
Iar In rlndurile proletaria
tului un rol foarte impor
tant aveau sfi-1 joace mun
citorii de la viitoarele uzi
ne „23 August".

*

Creșterea num firul ui de 
muncitori ai fabricii 
n-a fost pur mecanică, 
ci a reflectat o du

blă creștere : și r comple
xității uzinei, și calitativă.

De la 150 de muncitori In 
1921, se ajunge la 500 In 
1925. după nouă ani la 800. 
iar In 1939 — In toiul pre
gătirilor de război — la un 
număr record de II 000 an
gajați.

An de an. condițiile de 
muncă In fabrică se înăs
preau. Prieten cu regele 
Carol al 11-lea, pe care îl 
făcea părtaș ne diferite căi 
In afacerile firmei. Malaxa 
putea obține mai repede ca 
oricare altul trupele de jan
darmerie. Poliția șl întregul 
aparat de represiune se 
concentrau nemilos împo
triva muncitorilor care mi
litau pentru unire șl orga
nizare. pentru apărarea co
lectivă a drepturilor. Te
roarea avea să culmineze 
în anii dictaturii fasciste, 
cind uzinele trec sub con
trolul concernului hillerist 
„H.G.W ", Iar în întreprin
dere se instituie carcere st 
se introduc gărzi militare.

în ciuda terorii, muncito
rimea uzinelor n-a Între
rupt lupta, a demascat — 
cu adine răsunet în opinia 
publică — condițiile de ex
ploatare din uzină ; din a- 
ceastă luptă ne-au rămas 
mărturii scrise, care — îm
preună cu mărturiile d- 
torva veterani — atesta 
condiții de muncă pe care 
greu ni le putem Închipui

cltorl Slegarul 
rănit...".

Sub fascism lupla a- 
c- asta a devenit mai acer
bă și cu atit mat dramati
că cu cit se ducea in con
dițiile dictaturii milltaro- 
fasciste, sub amenințarea 
baionetelor, a curții mar
țiale. Si totuși șl aici au a- 
vut loc acțiuni de sabotaj 
desffișurate ele muncitori, 
sub conducerea comuniști
lor.

avangarda revoluționară a 
uzinei a îmbrățișat chema
rea partidului comunist : 
„Totul pentru front, totul 
pentru victorie !'*.  Muncito
rii lucrau zi și noapte, exe- 
cutînd Ireproșabil toate co
menzile venite de pe 
front, in vreme ce re
prezentanții administra
ției care Ii slujiseră pe 
hitleriști încercau pe furiș 
să le frlnezc avintul. Intre 
alte comenzi, una de care 
ni s-a povestit dos : doar in

nu reprezentat un detașa
ment activ, numeros, care 
a luptat in condiții neobiș
nuit de dificile.

— Era in 1946 — poves
tește tehnicianul Constantin 
Stoica. Urma să recondițio
năm citeva sute de tractoa
re stricate. La chemarea co
muniștilor, sule și mii de 
muncitori au lucrat zi și 
noapte, odlhnlndu-se pe 
rind citeva ore... Cită forță 
a fost in stare să ne insufle

construcția de mașini un 
„pivot" al Industrializării. 
Muncitorii uzinelor „23 Au
gust" se mindreau cu rolul 
ce le revenea In noua situa
ție : uzina era menită să 
furnizeze utilaje din cele 
mal complexe și mal difi
cile. necesare pentru echi
parea altor uzine, pentru 
șantierele de construcții 
care începeau să Implnzeas- 
că țara, pentru cele mai dl-

Conducerea de partid și per
sonal tovarășul Nlcoiae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului (care în a- 
legerile pentru Marea Adu
nare Națională a candidat in 
circumscripția electorală „23 
August") au vizitat de-a 
lungul anilor, in repetate 
rlnduri, uzinele „23 August", 
avlnd o preocupare specială 
pentru formarea acestei 
mari unități, ca una din u-

Cimpurile Vergului... întîi o baracă de seînduri. Apoi ateliere de reparat vagoane. Apoi o uzină. Iar în anii noștri, una dintre cele mai pu
ternice zone ale industriei socialiste. Și, ca reflecție a noii sale istorii, uzina este astăzi o „insulă", intr-un ocean al noilor cartiere de locuințe

miine — erau 
de dezvoltarea 

_ r__  fabricii. Iată 
insă că faimoasa criză ca
pitalistă izbucnită in 1928— 
1929 arată că „împără
ția" lui Malaxa nu e o 
excepție, ci este șl ea su
pusă legilor vremii — șo
majul, conflictul 
intre muncitori și capita
liști, concedierile, 
rarea salariilor, 
devine atit de gravă incit 
intre decembrie 1930 și 
martie 1931 întregul perso
nal este concediat.

Lipsa de scrupule față de 
propriii salariați era 
formă „regulilor de 
ale speculației 
și s-a dovedit 
prin

deschis

micșo- 
Situația

con- 
joc" 

capitaliste 
__ ___ rentabilă 

,...... cîștigurile realizate.
Malaxa și echipa sa obser
vă că relativa noutate a 
unor industrii europene e 
un avantaj, ele puțind a- 
simila mai repede produse 
noi, fără a fi închistate In 
putină. Capitalul strins ani 
de rile și speculațiile ajută 
statul major al fabricii ca 
in 1934 să dezvolte rapid 
producția de locomotive și 
să treacă la fabricarea au
tomotoarelor pe 2, pe 4 și 
pe 8 osii. Astfel, in 1936, 
C.F.R. ajunge să se afle 
pe un Ioc comparativ foar
te bun in raport cu alte 
țări in ce privește dotarea 
cu automotoare, pe atunci 
mijloc de locomoție ultra
modern. Fabrica dobindește 
realizări incontestabile, ofe
ră talentelor unor ingineri 
și tehnicieni români un 
vast teren de afirmare. Ac
tivitatea. adesea străluci
tă, a inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor de aci 
le permite acționarilor — 
Intre care Malaxa avea 
partea leului — să culeagă 
beneficii uriașe : între 1936 
fi 1939 (o dată cu pregăti-

Ziua de lucru dura între 
10 și 14 ore. Sub titlul 
..Dubla exploatare de 
la Malaxa", ziarul ile

gal „Locomotiva" din 23 
iulie 1930 arăta că și noap
tea schimbul este de 10 ore 
șr divulga’tot felul de greu
tăți șl mizerii ce le erau 
impuse muncitorilor de aci, 
și contra cărora comuniștii 
chemau la luotă. Conflictele 
sociale se întețeau. Zia
rul „Malaxiștli". apărut in 
ajunul lui 1 Mai 1934, în
șira nenumăratele impozite 
și amenzi care furau veni
tul si asa mizer : existau, 
pe lingă impozite, o contri
buție pentru armată, alta 
pentru... apărarea pasivă, 
alta pentru... apărarea na
țională (cotă la un împru
mut quasi-obiigatoriu) și 
așa mai departe, cam ace
leași impozite repetate sub 
denumiri diferite.

Un vechi muncitor Iși a- 
mintește că în vremea cind 
in uzină se construia ele
fantul „automotor alb" des
tinat regelui, muncitorii ca
re-l șlefuiau trăiau in ma
ghernițe friguroase, lumi
nate cu lămpi de petrol.

Efortul principal al ex
ploatatorilor de aci era în
dreptat spre zădărnicirea 
oricărei organizări sindica
le ; au fost perioade cind 
simplul fapt că trei munci
tori se adunau să vorbeas
că Împreună, să fumeze o 
țigară, era calificat ca ten
dință de „bolșevizare" și 
pedepsit

Cu atit mai eroică apare 
lupta comuniștilor de aci, 
care s-au organizat treptat, 
de la opt membri, cit cu
prindea prima lor organi
zație de bază, pină la o re
țea vastă. care mobiliza 
sute și chiar mii de mun
citori in demonstrații de ră
sunet, in acțiuni revendi
cative, organizarea stringe- 
rii de semnături, întruniri, 
atit pentru revendicările 
proprii, cit și pentru reven
dicările generale ale clasei 
muncitoare, ale poporului. 
Comuniștii ii învățau pe 
muncitori să lupte pentru 
drepturile lor, să-și forme
ze sindicate, să fie solidari 
cu acțiunile muncitorilor 
din alte fabrici, sâ se opună 
procesului de fascizare a 
țării și pregătirilor războiu
lui antisovietic. într-un ra
port al vremii despre o 
greva de la „Lemaitre", 
Siguranța afirmă că ar 
fi descoperit influența „co
muniștilor de la Malaxa", 
care „au îndrumat pe mun
citori să formeze un comi
tet de acțiune...". în zilele 
marilor lupte de clasă din 
februarie 1933, pe secția 
mecanică a uzinei Malaxa 
a fost inâlțat steagul roșu.

„Scintcia" scria, în sep
tembrie 1934 : „La 18 au
gust celula Malaxa a adu
nat muncitorii la o adunare 
zburătoare care a durat 20 
de minute... Au pornit, cu 
steagul roșu, in front, in 
îniimpinarea muncitorilor 
de la Titan". Apoi articolul 
descrie manifestația care a 
urmat intr-o comună din 
preajma Capitalei : „Peste 
490 de muncitori au mani
festat strigind : „Jos fascis
mul ! Jos războiul ! Vrem 
piine penlru copiii noștri ! 
2 000 de manifeste ale parti
dului comunist au fost răs- 
pindite printre muncitorii 
și țăranii care urmăreau 
cu simpatie manifestația... 
Jandarmii au tras in mun-
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Simpla alăturare a două fotografii constituie o elocventă demonstrare a distanței, în timp, dar mai ales în înfăptuiri, pe care a parcurs-o 
uzina în anii construcției socialiste. Pe fondul celei moi noi hale, imaginea condițiilor de muncă de altădată pare un vis urît

Așa cum au știut la ne
voie Să oaRrtfo-»» 
muncitorii 
poate incă

saboteze, 
uzinelor, 

- Și
bine, au știut să ia 
te activă ’ 
recțlei armate 
cotropitorilor 
Partidul a o-------  ----
și a condus la luptă, pe ba
ricadele insurecției, o pu
ternică formație muncito
rească de lupta. Insurecția 
populară armată a deschis 
un nou capitol în viața uzi
nei, iar ziua izbinzil și a 
cotiturii avea să urce pe 
însuși frontispiciul marii 
uzine bucureștene : 23 Au
gust.

mai 
par- 

insu-la actul 
împotriva 
hitleriști. 

organizat aici

★
Muncitorii mai virstnici 

vorbesc cu emoție des
pre felul eroic in care

citeva zile au fost fabricate 
3 000 de sobe pentru tran
șee. Era iarnă și muncitorii 
uzinei voiau să le trimită 
celor de pe front căldura de 
care aveau atita nevoie...

La contribuția nepieritoa
re dată de armata noastră, 
alături de armatele sovieti
ce. pe fronturile războiului 
antihitlerist trebuie adău
gată contribuția spatelui 
frontului, intre care uzina 
„23 August" a avut un rol 
mare, mai ales in întreține
rea și refacerea transpor
turilor.

Paralel cu bătălia produc
ției, poate și mai ascuțită, 
era bătălia politică. In co
loanele uriașe care mani
festau pentru reforme de
mocratice, pentru un gu
vern al poporului, in întrea
ga bătălie pentru cucerirea 
puterii, muncitorii uzinelor

atunci gindul că aceste trac
toare sint așteptate pentru 
ca păminturile să producă 
hrana atit de necesară in- 
tr-o țară sărăcită de război! 
Noi înșine ne-am mirat 
cum de am putut,-in citeva 
săptămini, să facem din ele 
tractoare bune de lucru.

Dar, firește, reparațiile șl 
înlăturarea unor pagube 
provocate de război nu pu
teau reprezenta pentru uzi
nă decit o activitate vre
melnică, pentru cițiva ani. 
Adevăratul avint in viața 
uzinei avea să-l aducă ma
rele act revoluționar al cla
sei muncitoare — naționa- 
Pzarea.

Primele mari comenzi 
pentru planurile de 
dezvoltare ale indus
triei... Partidul comu

nist arătase calea in
dustrializării și numea

verse sectoare ale econo
miei. Așa s-a născut faima 
uzinelor de „mecanic șef 
al țării". Era și recunoaște
rea faptului că marele co
lectiv muncitoresc de aici 
răspunde cu promptitudine 
și competență celor mai di
ficile însărcinări. Desigur, în 
tot acest timp uzina nu în
ceta să lanseze in circuitul 
economic al țării producția 
ei tradițională : locomotive, 
vagoane de marfă, automo
toare, motoare Diesel.

A putut să realizeze atit 
de mult și pentru că de-a 
lungul anilor a beneficiat 
de investiții masive, mate
riale șl morale. O mare par
te din acumulările realizate 
de cla.-a muncitoare prin 
muncă dirză s-au îndreptat 
spre aceste uzine, care au 
beneficiat și de importuri de 
utilaj din cel mai modern.

prodiw de mare tehnicitate 
purtlnd marca de fabricație 
« acestor uzine.

Combinatele și 
chimice de la 
Rimnlcu - Vilcea, 
Borzeștl, Brazi,
Slobozia, Ocna Mureșului 
ș a. înglobează în structura 
lor mari șl complicate in
stalații care lșl au sorgintea 
în uzina „23 August". Lista 
e de fapt mult mal marc.

Tn 24 de țări ale lumi! 
„FAUR" (emblema comer
cială a uzinelor „23 Au
gust") a devenit o firmă de 
pr^'lglu.

E elocvent destinul unu
ia d>ntre produsele re
prezentative ale u- 
zlnri ; motoarele. Tn 

’944 se fabricau alai mo
toare Insumlnd anual 4 000 
C.P. în prezent motoarele 
fabricate nlri anual însu
mează 160 000 C.P. ! Cu toa
tă această mare creștere, 
ele nu reprezintă acum do
rit aproximativ 15 la sută 
din totalul producției uzi
nei.

între 1951 șl 196.5 investi
țiile alocate uzinei au fost 
de peste 475 milioane lei. 
Dar rea mai Importantă ne- 
rloadă de Investiții a fo^t 
marcată de cincinalul 190«- 
1970, cind s-au alocat 520 
milioane Iei, mal mult derit 
în decursul a trei cincinale 
nrecedente. Este ceea ce da
torează urina programului 
amplu e’aborat 
arie ai TV-ien s( 
partidului. Asa 
bUă cresteroR 
g’oba’e dr 7.46 
fată de 1950. Areasta creș
tere ilustrează de fant. prin 
interconexiunile uzinei cu 
întreaga Industrie, dinamis
mul economiei socialiste, 
ritmurile ei înalte.

★
Pe scurt. dezvoltarea u- 

zinei reflectă dezvoltarea 
întregii industrii a țării.

...Și. de fapt, reflectă dez
voltarea Întregii noastre 
vieți sociale. O simplă vizi
tă prin halele uzinei îfi va 
pune In lumină cu totul si 
cu totul altă priveliște, alte 
condiții de muncă decit cele 
de altădată, despre care îsi 
amintesc bătrinii uzinei ca 
despre un coșmar, și despre 
care a scris, cu atita forță, 
scriitorul revoluționar AI. 
Sahia, Istorisind în „Uzina 
vie" tragedia muncitorului 
Bozan. Secții și hale noi cu 
utilaje de mare tehnicitate 
s-au adăugat vechilor sec
ții, și ele modernizate șl 
reutilate. Oamenii care 
populează aceste hale as
tăzi sint beneficiarii unor 
condiții incomparabile față 
de trecut, vizibile în creș
terea productivității muncii 
(o dată cu «căderea efortu
lui fizic) și in însuși gradul 
mult mai înalt de complexi
tate al produselor fabricii.

O cifră ne dă o Imagine 
revelatoare asupra capaci
tății de creație de care dis
pun oamenii din acest mare 
colectiv : numai șase din 
produsele uzinei Oocomoti- 
vele Diesel hidraulice, mo
toarele de 700 CP, compre- 
soarele tip 151, liniile de ci
ment, presele de 5 000 de 
tone, aparatajul de frînă) 
însumează aproximativ 
22 500 de repere de mare 
complexitate.

Dar, cum spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
bogăția cea mai mare a u- 
zinei o reprezintă oamenii 
uzinei, experiența lor și 
elanul lor revoluționar, în
săși structura profesională a 
uzinei a înregistrat un salt 
calitativ substanțial. Avem 
acum de-a face cu un corp 
tehnic profesional de înaltă 
clasă, capabil să realizeze 
produse de cea mai înaltă 
tehnicitate. Majoritatea 
muncitorilor sint absolvenți 
ai școlilor profesionale, iar 
asistenta tehnică este asi
gurată de un viguros deta
șament de cadre tehnice, 
Lucrează aici 315 ingineri, 
778 de tehnicieni, 241 de 
maiștri. Gindirea tehnică a 
devenit un „privilegiu" al 
întregii mase. Pe un panou 
din uzină, o statistică izbu
tește să lumineze una din
tre trăsăturile esențiale ale 
oamenilor de aici : conștiin
ța angajării, a datoriei fie
căruia de a-și oferi pro
ducției întreaga putere de 
muncă, spiritul inventiv, 
cunoștințele. Statistica re
zuma, simplu și sugestiv, 
cantitatea de gindire tehni
că investită in rezolvarea 
multiplelor probleme tehni
ce : era vorba despre exis
tența a 2 558 de inovatori 
(afirmați intre anii 1950— 
1970), ceea ce este egal cu 
20 la sută din efectivul în
tregii uzine, apoi despre cele 
11 522 de propuneri prezen
tate și despre cele 6 374 de 
inovații aplicate în produc
ție, de pe urma cărora uzi
na a înregistrat economii in 
valoare de 120 milioane 
lei.

Vechile și îndepărtatele 
mahalale — conglome
rat de maghernițe și 
străzi desfundate — 

care înconjurau altădată 
uzina s-au metamorfozat : 
au devenit 
desăvirșire
mensiunile Ploieștiului). Se 
numește Titan-Balta Albă, 
deși numele Iui adevărat 
este numele uzinei din 
forța și din substanța că
reia și-a tras întreaga sevă, 
între anii 1958—1971 au 
primit locuințe construite de

de Congre- 
«1 V.Iat 

a fost oosi- 
produetiol 

ori !-> 1970

stat peste 1 200 de salariați 
ai uzinei. Alți 700 și-au 
construit apartamente cu 
credite de la stat. Se adau
gă multe alte dotări sociale 
puse la dispoziția muncito
rilor uzinei. Numai în ulti
mii doi ani s-au dat în folo
sință : o cantină cu 2 000 de 
locuri (în trei schimburi), 
un cămin cu peste 300 de 
locuri pentru tinerii munci
tori, un staționar cu 50 de 
locuri, vestiare, băi și alte 
anexe sociale pentru îmbu
nătățirea condițiilor de lu
cru. Se află în construcție : 
un spital cu 700 de paturi, 
o nouă crcșă-grădiniță. o 
bază sportivă, două noi că
mine pentru tinerii munci
tori. Pentru pregătirea a 
noi eșaloane de muncitori 
s-a dezvoltat. Inccpînd cu 
1946, un puternic grup șco
lar al uzinei cuprinzind : o 
școală profesională, un liceu 
industrial, o școală de 
maiștri.

în această veche cetate 
Industrială, pămint al unor 
strălucite tradiții muncito
rești. suflul spiritului de 
partid se face simțit pe în
tregul spațiu de muncă, de 
acțiune, de viață.

Aproape o treime din sa- 
lariațil uzinei (3 230) sint 
membri ai partidului, din 
care marca majoritate 
muncitori (2 723). Cele 52 
de organizații de bază și 
cele 8 comitete de partid 
pe secții se structurează 
într-o forță politică de mare 
eficacitate ; ea iși spune 
cuvîntul în cele mal im
portante probleme ale evo
luției marelui colectiv, re
prezintă un for de Înaltă 
competență morală, de spi
rt*  pătrunzător, partinic.

Reporterul părăsește 
halele placate cu că
rămidă aparentă ale 
uzinei, aleile curate și 

mărginite de flori, cu re
gretul — întotdeauna ace
lași regret — că n-a spus 
decit puțin, mult prea pu
țin, din cîte a văzut. Prin
tre impresiile pe care țî le 
lasă uzina, cea mai covîr- 
șitoare sînt oamenii ei.

Mii de inovații, sute de 
excelențî inventatori si or
ganizatori ai producției, o 
ținută profesională în cel 
mai înalt înțeles al cuvin- 
tului așează cei mal buni 
muncitori ai aceste! uzine 
— și cel mai buni sint 
foarte mulți — In avangar
da progresului tehnic. Ca
pacitatea revoluționară, 
înalta conștiință a oameni
lor de aci se vădește In mii 
de aspecte. O să amintesc 
unul singur : rapiditatea 
cu care colectivul ii „ab
soarbe" pe tinerii nou ve- 
niți șl îi formează în spi
ritul celor mai bune tră
sături ale sale — dragostea 
de țară, dăruire în muncă, 
competență. Muncitorii și 
inginerii acestui mare co
lectiv manifestă un interes 
aprins față de viața social- 
politică a țării, sint pre- 
zenți în toate evenimentele 
social-politice și culturale 
ale țării, de la dezbateri a- 
supra marilor legi iniția
te de partid pentru per- 
fecțibnarea activității de 
stat și sociale, pînă la par
ticiparea Ia un concert, o 
premieră teatrală sau o 
discuție într-un cenaclu li
terar.

Oricit de bune utilaje 
ar avea uzina, oricit 
de bine construite ar 
fi halele de care dis

pune, îți dai seama, cu- 
noscindu-i pe 
ei, că aci se 
rea bogăție a 
Sint oameni 
să rezolve mereu 
mă nouă, trăind 
perspectiva unui 
pe care îl vor 
a unei comenzi pe care țin 
să și-o onoreze. Nu e de 
mirare că uzina a dat țării 
nu numai piese și mașini 
de valoare, dar și nume
roase cadre, in conducerea 
unor ministere, unor fa
brici și uzine nou formate...

Capacitățile pe care le 
posedă „23 August" și în
deosebi marile-i capacități 
umane iși găsesc o fructi
ficare bogată — de o bogă
ție cu adevărat fără pre
cedent — In planurile de 
dezvoltare ale uzinei și ale 
economiei naționale, pla
nurile cuprinse in marele 
cincinal al anilor 1971 — 
1975, lucrare de largă per
spectivă a Congresului X, 
jalon al înfloririi țării.

Am vorbit pînă acum de 
„23 August" ca de o uzină 
excepțională — și o merită 
— dar in lumina marelui 
aflux de energii pe care-l 
cunoaște azi țara sub În
drumarea partidului, putem 
spune cu tot atita drep
tate că este o uzină printre 
altele. Pentru că ne mîn- 
drim și cu Galații, și cu 
F.M.U.A.B., și cu „Repu
blica", U.M.G.B., Reșița, cu 
tot ce cunoaștem și tot ce 
s-a clădit in acești ani de 
muncă și avint. O uzină 
printre altele — dar ce fel 
de altele ? O uzină printre 
celelalte uzine ale unei e- 
conomii aflate in progres 
sigur, rapid și de durată,' 
o uzină printre celelalte u- 
zine ale unui popor strins 
unit sub conducerea par
tidului său comunist, în
tr-o țară demnă, liberă, 
aflată in plin avint de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

oamenii 
află ma- 

uzinei. 
obișnuiți 

o proble- 
mereu in 

termen 
respecta,

un oraș cu 
nou (de di-

Mihai CARANF1L

nitățile model ale patriei 
noastre.

Uriașul „atelier" de pe 
Bulevardul Muncii a adus 
servicii incalculabile econo
miei naționale, operei de 
industrializare socialistă. 
Citeva cifre sint pe deplin 
edificatoare. Intre anii 
1950—1970 s-au produs aici 
1569 locomotive de diferite 
tipuri. între anii 1950— 
1970 s-au construit 4 628 
de motoare de diferite 
tipuri (de Ia 250 la 
1 250 cai putere). Intre 1954— 
1970- 49 934 tone de utilaj 
chimic. între 1952—1970 : 
97 855 tone de utilaj siderur
gic. Se adaugă mii de va
goane speciale pentru calea 
ferată, mașini-unelte de 
mare gabarit, utilaj petro
lier, confecții metalice di
verse.. Nu există ramură a 
economiei naționale care să 
nu fi fost beneficiara unui
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A PATRIOTISMULUI FIERBINTE
AL COMUNIȘTILOR

Tn urmi cu trei decenii. în «eptem- 
brie ÎMI. Partidul Comunist Român 
• elaborat si difuzat In masele largi 
populare platforma-program intitu
lată „Lupta poporului român pentru 
Libertate și independenți naționali", 
document care, pe baza unei profunde 
analize a situației interne șl interna
ționale, a definit cu claritate linia 
politică a partidului de mobilizare a 
întregului popor in lupta pentru eli
berarea țării de sub jugul fascist, 
pentru alungarea cotropitorilor hitle
riști și redoblndirea independenței 
României. Sarcinile stabilite in plat- 
forma-program au devenit obiecti
vele călăuzitoare ale mișcării de re
zistență antifascistă, care s-a dez
voltat puternic în anii următori, 
culminlnd cu insurecția armată vic
torioasă din august 1944, moment de 
cotitură in istoria poporului român. 
In acest document, de o mare valoa
re teoretică și practică, șl-au găsit 
o viguroasă expresie patriotismul 
fierbinte al comuniștilor, internațio
nalismul proletar, devotamentul lor 
neclintit față de interesele vitale ale 
poporului român, față de cauza Li
bertății tuturor popoarelor.

★
După cum se știe, la 22 iunie 1941, 

Germania hitleristă, după ce cotropise 
rind pe rind nu
meroase atate ale 
Europei, a de
clanșat agresiu- 
nea mlșelească Qf| IU A
Împotriva Uniu- OU HI
nil Sovietice, tl- 
rind Ln acest râz- 
boi, 
alta țări europe
ne, “

țional, îșl va păstra independența 
politică, ideologică și organizatorică. 
Pornind insă de la faptul că intere
sele fundamentale ale poporului, in 
etapa Istorică respectivă, impuneau 
pe prim pian sarcinile luptei de eli
berare națională, făurirea unei largi 
alianțe antifasciste, P.C.R. declara cu 
toată răspunderea că înțelege să in
cludă cu prioritate in platforma sa 
de luptă acele obiective in măsură 
să polarizeze toate forțele patriotice, 
Inclusiv eventualii aliați vremelnici, 
interesați dintr-un motiv sau altul 
In înlăturarea dominației hitleriste. 
„Comuniștii, in interesul frontului 
unic național, pentru zdrobirea fas
cismului cotropitor, pentru cucerirea 
drepturilor și libertăților democratice 
și cetățenești, a independenței po
porului român — se specifica in do
cument — renunță la orice lozincă 
sau acțiune care ar putea să-i des
partă de celelalte partide și grupări 
politice care sint pentru dezrobirea 
națională a poporului român. Insă 
el nu renunță la programul 
lor, la propagarea programului lor 
și a lozincilor finale", deoarece o 
dată cu ..distrugerea tiranici hitle
riste nu încetează nici exploatarea 
și asuprirea celor ce muncesc, nici 
crizele și nici războaiele".

alături de
și România. 

Poporul nostru, 
în conștiința că
ruia era puter
nic Înrădăcinată 
antifascistă, a urit ■

starea de spirit 
-------- ,-------din primul moment 

războiul antisovietic, considerindu-1 
un război nedrept, profund antipopu
lar, o pagină neagră in istoria pa
triei. Toate forțele patriotice, demo
cratice, toți oamenii de bună cre
dință, indiferent de convingerile sau 
apartenența politică, au condamnat 
cu vehemență participarea la războ
iul antisovietic. Sentimentele de ură 
împotriva fascismului, de atitea ori 
manifestate tn perioada premergă
toare războiului, amplificate in con
știința poporului nostru de Dictatul 
odios de la Viena, de intrarea in țară 
a trupelor naziste, de subordonarea 
economică a României imperialismu
lui german, de împingerea țării in 
război, au constituit suportul mișcă
rii de rezistență împotriva dictaturii 
fasciste și a dominației hitlerismului, 
mișcare ce a cuprins masele largi, 
cele mai diverse categorii sociale.

Conducătorul șl organizatorul aces
tei mișcări a fost, in pofida prigoa
nei Mi a represiunilor crlncene dez
lănțuite împotriva sa, Partidul Co
munist Român, linia sa reprezentind 
continuarea politicii consecvente din 
anii anteriori de luptă antifascistă, 
de apărare a integrității teritoriale și 
a independenței țării. La numai cite
va zile după declanșarea agresiunii 
antisovietice, P.C.R. a adresat poporu
lui român chemarea la lupta fermă 
Împotriva hitlerismului, la unirea tu
turor forțelor patriotice și democra
tice într-un front unic național. La 
8 iulie 1941, o circulară a C.C. al 
P.C.R. preciza că sarcinile majore ale 
comuniștilor constau in organizarea 
unei largi și puternice rezistențe 
antifasciste, a unor acțiuni hotărite, 
energice pentru alungarea ocupanți
lor germani din România, răsturna
rea guvernului Antonescu și ieșirea 
țării din războiul purtat împotriva 
Uniunii Sovietice. La sfirșitul acele
iași luni, intr-un alt document, 
P.C.R., pornind de la constatarea că 
pe măsura desfășurării războiului 
avea loc un proces de polarizare a 
forțelor social-politice — pe de o 
parte clica antonesciană, iar pe de 
alta „întregul popor, toate partidele 
și grupările politice” — reinnoia a- 
pelul la lupta unită Împotriva răz
boiului, a dictaturii militare fas
ciste.

In precizarea țelurilor, stabilirea 
cadrului politic și a formelor rezis
tenței antifasciste a poporului ro
mân, un rol important a avut plat- 
forma-program din septembrie 1941. 
Ideea centrală dezvoltată in platfor
mă a fost aceea a asigurării premise
lor unirii tuturor partidelor, grupări
lor și persoanelor politice, a tuturor 
patrioților intr-un front unic de luptă 
pentru eliberarea de sub jugul fas
cist și independența națională a țării, 
în formularea acestei sarcini, P.C.R. 
a pornit de la analiza realistă a stă
rilor de lucruri din țară, de la fap
tul că dictatura •••■ • * ”
subordonarea țării Germaniei 
riște și războiul 1_‘.
acut, Intr-o formă sau alta, în inte
resele fundamentale ale majorității 
covirșitoare a poporului. Ca bază a 
făuririi frontului național antifascist, 
P.C.R. a propus obiective comune de 
luptă, corespunzătoare dezideratelor 
majore ale clasei muncitoare, ale tu
turor celorlalte pături și categorii 
gociale, Intereselor naționale funda
mentale. Era vorba, in esență, de răs
turnarea dictaturii antonesciene, în
cetarea războiului contra Uniunii 
Sovietice și participarea alături de 
U.R.S.S. și de toate popoarele iubi
toare de pace la lupta împotriva 
Germaniei hitleriste, alungarea din 
țară a ocupanților hitleriști, recuceri
rea libertății și independenței națio
nale, formarea unui guvern al in
dependenței naționale cu participarea 
tuturor forțelor patriotice, eliberarea 
părții de nord a Transilvaniei smulsă 
din trupul țării prin Dictatul de la 
Viena, arestarea și pedepsirea trădă
torilor de țară, care aruncaseră po
porul român in războiul hitlerist 
pustiitor, restabilirea drepturilor și 
libertăților cetățenești și democra
tice. P.C.R. se declara gata să cola
boreze cu toate forțele doritoare să 
participe la realizarea oricărei re
vendicări din platformă, punind ca 
singur criteriu de colaborare „atitu
dinea față de ocupanțil hitleriști, de 
slugile lor trădătoare de țară și de 
războiul criminal contra Uniunii So
vietice".

Este demn de relevat faptul că pu- 
nînd in centrul activității sale obiec
tivele arătate mai sus, P.C.R. a de
clarat cu fermitate că nu renunță, 
că nu m va abate in nici un chip de 
la scopul său final — deplina eli
berare a celor ce muncesc de ex
ploatare șl asuprire, făurirea

La baza frontului unic național al 
întregului popor, partidul punea 
unitatea de luptă, frontul unic al 
clasei muncitoare. „Comuniștii — se 
spunea in platforma din 6 septem
brie — trebuie să lucreze la crearea 
frontului unic al clasei muncitoare 
in întreprinderi, cu muncitorii social- 
democrați, național-țărăniștl și fără 
de partid. Insă in același timp tre
buie realizat frontul unic și cu par
tidul social-democrat, cu conducătorii 
săi centrali și locali, împotriva fas
cismului. dușmanul comun".

Conceperea cadrului politic larg 
al rezistenței antifasciste și preciza
rea obiectivelor sale importante era 
urmată de o serie de indicații date 
organizațiilor de partid cu privire 
la popularizarea platformei in mase, 
cerindu-se membrilor de partid „să 
lege popularizarea platformei cu 
popularizarea tradițiilor de luptă 
pentru dezrobirea poporului român", 
din veacurile trecute, din timpul 
războiului din 1916—1918 împotriva 
imperialismului german.

în partea finală platforma 
prindea o serie de îndrumări concrete 
cu privire la folosirea unor forme efi
ciente de luptă, izvorite din condi
țiile specifice ale etapei date ; ea 
preciza că „împiedicarea producției 
de război, a transportului de muniții, 
arme și armate pentru asupritorii 
singeroși al poporului român ; lupta 
cu arma in mină împotriva armatei 
Iul Hitler e datoria fiecărui patriot 
român care iubește libertatea și in
dependența poporului român. Sabo
tajul și luptele de partizani ale 
poporului român grăbesc zdrobirea 
ocupanților hitleriști și eliberarea 
țării".

în mod deosebit se sublinia, ca 
una din sarcinile principale ale co
muniștilor, organizarea luptei tine
retului, precum și atragerea largă a 
femeilor in acțiunile împotriva răz
boiului.

Linia politică a partidului, expusă 
în platformă, era expresia voinței și 
hotăririi de luptă a comuniștilor, co
respundea stării de spirit a maselor 
largi populare, intereselor vitale ale 
poporului român. Deși unele părți 
conțin formulări tributare unor apre
cieri greșite asupra realităților isto
rice ale României, din cuprinsul ei

CU-

mc degajă cu pregnanță rolul P.C.R. 
ca stegar și organizator al luptei 
antifasciste a poporului român, pa
triotismul fierbinte al comuniștilor, 
încrederea lor nestrămutată in for
țele poporului, convingerea fermă 
că in încleștarea crincenă cu hitlerls- 
mul — dușmanul de moarte al ome
nirii — popoarele iubitoare de pace și 
libertate aveau să iasă învingătoare.

Strategia și tactica P.C.R., activita
tea sa neobosită in mijlocul maselor 
au fost determinante pentru făuri
rea coaliției largi, antihitleriste, care 
a ajuns să inmănunchcze cele mal 
largi și mai diverse forțe sociale, po
litice și militare, practic întregul 
popor — de la clasa muncitoare 
și pină la partidele burgheze, 
cadre superioare ale armatei și 
monarhia — crearea Frontului Pa
triotic Antihitlerist în 1943, a Fron
tului Unic Muncitoresc in apri
lie 1944 și a Blocului Național De
mocrat In iunie 1944 reprezentind 
tot atitea etape ale acestui pro
ces. în toate aceste formațiuni 
politice rolul conducător a reve
nit partidului comunist, fapt re
cunoscut de înseși orgânele informa
tive naziste, care, in vara anului 1944, 
cu puțin Înainte de declanșarea insu
recției armate antifasciste, raportau 

cu vizibilă neli- 
niște, la Berlin, 
că în România 

nirilianr*  „evoluția politiciiII k /Akl>A interne din ulti-UirULnlUn mele săptămtni a-
rată clar o trece-

EMBRIE1941
conducerii acestei 

=======, opoziții de către 
partidul comu
nist". Acționind 

cu o mare clarviziune politică, P.C.R. 
tradusese în fapt, în ansamblul lor, 
prevederile platformei-program din 
septembrie 194L Așa s-a ajuns la 
acel nou raport de forțe care, 
in condițiile favorabile create 
de victoriile strălucite ale U- 
niunii Sovietice împotriva Ger
maniei hitleriste. de ofensiva 
impetuoasă a armatelor sovietice pe 
frontul Iași—Chișinău, a permis în
făptuirea istoricei insurecții armate 
din august 1944, soldată cu răsturna
rea dictaturii militaro-fasclste, ieși
rea din războiul împotriva Uniunii 
Sovietice, alăturarea țării de partea 
coaliției antifasciste.

Pentru partidul nostru comunist 
este un titlu de mindrie că a avut 
rolul inițiator, conducător șl dina
mizator al tuturor forțelor capabile 
să contribuie, intr-o măsură mai 
mare sau mai mică, indiferent de 
motivele și scopurile proprii, la ope
ra de eliberare națională a țării de 
sub jugul fascist. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R., „este 
meritul istoric al Partidului Comu
nist Român că, în aceste grave îm
prejurări, a reușit să găsească calea 
spre colaborarea cu toate forțele 
antifasciste in vederea răsturnării 
dictaturii militare-fasclste, scoaterii 
României din războiul antisovietic și 
alăturării sale coaliției antihitleriste, 
dezvoltării democratice a țării".

După scurgerea a 27 de ani de Ia 
victoria insurecției armate antifas
ciste, privind înapoi de pe treptele 
pe care ne situăm astăzi, ca partici
pant! direcți la făurirea mărețului 
edificiu al societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, 
semnificațiile platformei-program din 
septembrie 1941 capătă noi și puter
nice valențe, ne ajută să evaluăm 
exact forța teoretică, politică și or
ganizatorică a comuniștilor, meritele 
tuturor acelor luptători patrioți care, 
îndrumați și conduși de partid, nu au 
ezitat — in grelele condiții ale dic
taturii antonesciene și ale războiului 
hitlerist — să-și dăruiască întreaga 
energie și capacitate — în multe ca
zuri chiar viața — pentru atingerea 
Înaltului ideal al libertății patriei.

• Frații i CAPITOL — ®,15; 11,»; 
14; 16,30; 18,45; 21.
• Cele șapte logodnica ale capo
ralului Zbruev : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45.
• Aeroportul t SALA PALATU
LUI (seria de bilete 3836) — 16,30; 
(3837) — 20,30, SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, GRADINA SELECT — 
19. GRADINA DOINA — 19,15.
• Start la moștenire : FESTIVAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Așteptarea : BUCEGI — 16; 18, 
la grădină — 20, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• După vulpe : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 16,15; 
20,30, GRzXDINA CAPITOL — 19,15.
• Asediul : AURORA — 9,30; 12; 
15; 17,30; 20, ln grădină — 19, FLA
MURA — 10; 12,30; 15.30; 18; 20,15.
• Cromwell : CENTRAL — 10;
13,30; 16,45; 20, FEROVIAR — 9; 
12,30; 16,15; 19,45, EXCELSIOR — 
9.15; 12,30; 16; 19,30, MODERN — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, la gră
dină — 19.
• Articolul 420 : GRIVIȚA 
12,30; 16; 19,30, MELODIA 
12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9 
16, la grădină — 19,30.
• Boxerul : FLACARA — ____
18; 20,15, DACIA — 8,39—20,30 ln 
continuare.
• Parada circului : TIMPURI NOI
— 9—20,30 în continuare, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Femeia îndărătnică : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Floarea soarelui : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20, VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• Direcția Berlin : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Omul orchestră : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; ------
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
O Clntărețul buclucaș : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Hello Dolly : GLORIA — •; 
12,30; 16; 19,30.
• Tick, Tick, Tick : MOȘILOR —
15; 17; 19; 21, la grădină — "
ARTA — 15,30; 18.
• Cortul roșu : FERENTARI 
15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Z : DOINA — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45.
• Săptămlna nebunilor : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; “
CRINGAȘI — 15.30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : LU
MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină
— 20,15.
• Brigada diverse In alertă : GIU-
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul muzicii : PACEA 
15,45; 19,15.
• Eu sint Jerom : MUNCA — 
18; 20.
• Riscul : COSMOS — 18,30; 
20,15.
• Greșeala fatali : VTTAN — 15,30; 
18, la grădină — 19,30.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Rain : RAHOVA — 
15,30; 19.
• încrederea : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Meridianul zero t LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

tea tr

Dr. Gh. I. IONITA

militară fascistă, 
" ' / hitle-
hitlerist loveau

_____ ______ . noii 
orindulrl ’sociale. El preciza cu cla
ritate că, ta cadrul frontului unic na-

20,45,

30,

20,

16;

18;

e Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Recita) 
extraordinar de vioară susținut de 
David Olstrah (U.R.S.S.) — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămlnl în balcon — 16.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
— 19,30.

tV
18,00 Deschiderea emlslynll. Unl- 

versal-șotron — enciclopedie 
pentru copil.

18,25 Fotbal : Finlanda — Româ
nia (Campionatul european). 
Transmisiune directă de la 
Helsinki. In pauză : Tragerea 
Pronoexpres.

20,20 1001 de seri.
20.30 Telejurnalul de seară.
21,00 Teleclnemateca : ,,Umberto

D“. Regia : Vittorio de Sica. 
Cu : C. Battlstl, M. P. Ca- 
slllo.

22.30 Pagini din operete. Emisiune 
de A. I. Arbore.

23,00 Telejurnalul de noapte.

CONLUCRAREA GENERAȚIILOR
(Urmare din pag. I)

particip. In colaborare cu specialiștii 
in lingvistică, la elaborarea unui dic
ționar nou pentru țara noastră — 
Dicționarul de frecvență al fonemelor 
și grosenelor.

„Partea tare" a cercetătorilor repu- 
tați rămine tocmai această cunoaștere 
efectivă a vieții, a domeniului de spe
cialitate, proces în care cunoștințele 
dobindite in anii de studiu s-au fixat, 
corectat și îmbogățit. De aceea, pen
tru omul de știință mai virstnic a 
forma tineri cercetători este un inalt, 
— poate un suprem — comanda
ment politico-social. Cu atit mai im
portant de îndeplinit cu cit el repre
zintă una dintre cerințele esențiale 
ale progresului științific, care presu
pune, inerent, un efort desfășurat cu 
caracter de continuitate și perma
nență. în țara noastră există, de alt
fel, o veche și bogată tradiție in a- 
cest sens, fiind frecvente cazurile 
marilor savanți care au considerat 
indispensabil ca. paralel cu opera 
științifică sau tehnică proprie, să 
fondeze și școli de creație, in spe
cialitate, puternice, să se înconjoare 
de discipoli cit mai mulțl și mai 
prestigioși. Aceasta presupune ca 
cercetătorul mai virstnic să manifeste 
încredere in capacitatea tinărului, 
să-i încredințeze lucrări care să-i 
solicite și să-i stimuleze forțele, să 
participe direct la succesele lui, pre
cum și la impedimentele de moment, 
pentru a-1 ajuta, cu tact și pricepere, 
să ajungă să evolueze cit mal grab
nic independent.

— Iar cercetătorii mai tineri 1
— Mai puțin legați de cunoștințele 

și practicile impămintenite, ei aduc 
in laboratoare curentul proaspăt al 
celor mai noi idei și teorii, ajungind 
să întrevadă și chiar să dea, uneori, 
soluții originale. Pe de altă parte, ei 
„ard" de dorința afirmării, in sensul 
bun al cuvîntului, strădulndu-se să-și 
lege numele de ceva important și 
totodată util. Bine canalizat, surplusul 
lor de energie poate să sporească 
forța și randamentul unui colectiv. 
In același timp, se poate grăbi șl rit-

mul de „încadrare" a lor pe făga- 
șurile majore ale cercetării. Pentru 
aceștia este esențial să se pătrundă 
de importanța bunei conlucrări cu 
cei mai virstnlci, in cadrul căreia 
dorința firească de afirmare trebuie să 
se îmbine armonios cu acordarea res
pectului cuvenit experienței și pri
ceperii, atit de prețioase in creația 
tehnico-științifică. Referindu-mă din 
nou la matematică, există 
cercetători care, ’ 
departe de virsta 
ciștigat de acum 
cită în țară, iar 
hotare. De pildă, 
mei apropiați, prof.
Bucur are un nume pe deplin con
solidat in sfera algebrei, iar conf. 
univ. Silviu Guiașu s-a afirmat prin 
lucrări importante în teoria coduri
lor și teoria informației.

mul ți 
deși nu sint prea 
de 30 de ani, și-au 
o reputație strălu- 
unii chiar și peste 
dintre colaboratorii 

univ. Ionel

— Care ar fi baza unitară 
ce determină confluența a- 
cestor surse vitale ale creației 
tehnico-științifice ? In ce planuri 
se realizează contopirea de efor
turi și de realizări ?

— Baza unică o constituie sarcinile 
impuse de progresul țării, obiectivele 
decurgind din evoluția științei și ne
voile dezvoltării economiei și cul
turii noastre, precum și comunitatea 
de gîndire și de acțiune a tuturor 
cercetătorilor, înțelegerea Îndatoririi 
unice ce le revine, ca parte inte
grantă a eforturilor întregului popor. 
Iată condițiile in care acționează 
această adevărată lege a dezvoltării 
și progresului în știință — conlucra
rea generațiilor. Din experiența mea 
de cercetător, de profesor, de con
ducător al unor colective științifice, 
pot spune că ea vizează concomitent 
clteva direcții principale : rezolvarea 
obiectivelor politico-ideologice. știin
țifice și tehnice, transferul de cunoș
tințe și rezultate pentru asigurarea 
continuității de preocupări in știință, 
formarea noului schimb de cercetă
tori ș.a.

Pe de altă parte, această conlucrare 
se realizează pe mai multe planuri. 
Un prim suport, indispensabil, este

comunicarea ce trebuie să existe In
tre generații, in sensul unui continuu 
schimb de idei, de solicitări și rezul
tate, de date. Virstnicii trebuie să 
aprecieze contribuția puternicului 
eșalon de tineri, dar să manifeste față 
de ei și o exigență mereu mai înaltă, 
izvorită din sarcinile mari pe care 
partidul, țara ni le pun în față, din 
dorința sinceră de a-i vedea depășin- 
du-nc. Intervine, apoi, planul conlu
crării efective, fiind frecvente cazu
rile în care in jurul unui om de știin
ță mai virstnic „gravitează" o serie 
de cercetători mai tineri. Aș vrea să 
remarc insă și un alt aspect, anume 
nevoia educării continue a însuși 
educatorului, întărirea preocupării 
virstnicului de a fi realmente un 
exemplu pentru tinăr, din punct de 
vedere politic și profesional. De alt
fel, in general îndeplinirea cu suc
ces a unor asemenea sarcini este 
condiționată de modul în care activi
tatea politico-educativă în rîndurile 
tuturor categoriilor de cercetători va 
adinei conștiința răspunderii comu
ne față de popor. Conștiință care ac
ționează, ea însăși, ca un liant deo
sebit de puternic intre generații. In 
acest context, interesul îngust, egois
mul, micile manifestări de vanitate 
— care nu sint uneori chiar atit de 
mici — neîncrederea funciară, etl- 
chetantă sau superficialitatea intem
pestivă, regimul preferențial sau spi
ritul de grup închis sint tot atitea 
frine ln calea conlucrării fructuoase 
dintre generații. Din programul e- 
ducativ inițiat de partid deducem cu 
claritate necesitatea combaterii lor 
ferme, principiale, oriunde s-ar ma
nifesta ele.

Toate acestea sint elemente asupra 
cărora am meditat cu precădere in 
ultimii ani și mai ales după lectura 
programului de acțiune adoptat re
cent de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., pe baza propunerilor prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Acest remarcabil document constituie 
un nou și puternic imbold pentru 
ași tehnica românească, pentru 

ril lor, devotați cauzei construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Să păstrăm nealterată 

bogăția folclorului 

romanesc
Dispunem de o zestre folclorici inestimabilă. Transmise din generație In generație ca una din cele 

mal de preț moșteniri spirituale ale poporului, dansurile și costumele populare, cinteccle, baladele, obiceiu
rile tradiționale se constituie astăzi intr-un ansamblu de o unitate desăvirșită. Ce se întreprinde pentru păs
trarea nealtcratâ, in continuare, a acestor frumuseți, ce se face pentru valorificarea lor ?

Iată întrebări care, prin importanța lor, au trezit șl trezesc nu numai interesul specialiștilor, ci șl al 
cercurilor largi ale opiniei publice. Din numeroasele scrisori primite la redacție, referitoare la aceste as
pecte, publicăm astăzi două dintre ele, așteptind In continuare exprimarea și a ailor puncte de vedere 
asupra problemelor abordate

METODA, SPIRIT ȘTIINȚIFIC 
SI CONSECVENTĂ
4 4

Maramureșul păstrează 
!n vetrele sale de pe văile 
Izei, Marei, Cosăului, Tisei 
și Lăpușului nesecate co
mori de artă populară, tra
diții, obiceiuri folclorice, 
care Impresionează prin 
prospețime, frumusețe și 
vigoare. Valorificarea a- 
cestora a constituit una din 
preocupările de prim or
din ale organelor locale de 
partld.Interesul șl grija In 
mijlocul cărora se desfă
șoară intreaga operație se 
explică prin faptul că noi 
am conceput-o in primul 
rind ca pe un mijloc de e- 
ducație comunistă a mase
lor, de stimulare a creației 
populare originale.

Acțiunile de depistare 
metodică, științifică a pie
selor folclorice s-au orga
nizat pe subzone, cu con
cursul intelectualilor de la 
sate, al elevilor, al unor pa
sionați culegători și cerce
tători de folclor și artă 
populară din județ. Biroul 
comitetului județean de 
partid a militat ca cele mai 
autentice și educative tra
diții și obiceiuri folclorice 
nu numai să fie „culese", 
ci și sâ fie valorificate, fie 
in cadru scenic, fie in am
ple manifestări cultural-ar- 
tistice cimpenești.

O primă reușită a acestor 
acțiuni a constituit-o 
„spectacolul nunții", care 
a prilejuit organizarea, în 
cadrul așezămintelor cultu
rale, a unor adevărate an
sambluri folclorice. Astfel, 
căminele culturale din Va- 
du Izei, Săpința, Vișeu de 
Jos, Budești, Strimtura etc. 
și-au înscris în repertoriu 
acest spectacol, care le-a 
oferit artiștilor amatori un 
larg cadru de valorificare 
a comorilor folclorice lo
cale. Datorită largului ră
sunet ln rîndul spectatori
lor, ulterior „spectacolul 
nunții maramureșene" a 
determinat Înființarea pe 
lingă casele de cultură din 
Sighetu Marmației și Vișeu 
de Sus a unor ansambluri 
folclorice de amatori cu 
stagiune permanentă, me
sagere ale folclorului ro
mânesc in R.P. Polonă, R. 
D. Germană, R.S.F. Iugo
slavia, Spania și Franța, 
unde au ciștigat prețioase 
trofee.

Paralel cu acțiunea de 
valorificare a folclorului 
am căutat să permanenti
zăm activitatea formațiilor 
de amatori. In acest sens, 
in afară de concursurile 
naționale, am considerat u- 
tilă ideea organizării u- 
nor „schimburi de specta
cole" între formațiile ar
tistice de amatori, a unor 
festivaluri folclorice inter
zonale și lnterjudețene. In 
desfășurarea acestora s-a 
avut în vedere ca fiecăruia 
să i se imprime o notă a- 
parte, inedită, de specific 
local. La Hoteni, de pildă, 
într-un larg amfiteatru na
tural, spectatorii au luat 
parte la un ansamblu de 
manifestări — al „Tinje- 
lei", cum i se spune aici — 
grefate pe un tradițional 
obicei de a cinsti pe cel 
mai harnic gospodar din 
sat ; la Costeni se valorifi
că obiceiurile legate de 
„culesul griului", iar la 
Pădurea Flnteușulul are 
loc o reuniune corală a so
liștilor vocali și instrumen
tiști din zona Chioarului. 
Un loc deosebit în această 
„ștafetă" a serbărilor fol
clorice 11 ocupă „Hora la

Prislop" — festival organi
zat, în flecare an in luna 
august, cu concursul jude
țelor Suceava și Bistrița- 
Năsăud. Aflat la a patra 
ediție, festivalul din acest 
an a prilejuit o vie afir
mare a ceea ce folclorul și 
arta populară din cele trei 
județe au mai frumos, mai 
valoros și inedit

Un alt aspect, pe care aș 
dori să-1 consemnez, se re
feră la Îmbogățirea reper
toriului formațiilor artisti
ce cu cele mai noi creații 
inspirate din lupta și mun
ca oamenilor de astăzi, din 
realitățile satului socialist. 
Spectacolele cu „Stina", 
„Focul viu", „Anotimpu
rile" — puse in sce
nă de formațiile folclorice 
ale căminelor culturale din 
Vadu Izei, Dragomirești și 
casei de cultură din Vișeu 
de Sus — au intrunit nu nu
mai aprecieri la concursu
rile naționale, dar s-au 
menținut la loc de frunte 
pe afișul stagiunilor aces
tor colective de amatori. 
Căminul cultural din Moi
sei, cu montajul muzical- 
folclorlc „Eroii de la Moi
sei" — care evocă patrio
tismul Înflăcărat al celor 
29 de maramureșeni uciși 
aici in toamna anului 1944 
în încleștarea cu cotropi
torii fasciști, pentru apăra
rea gliei strămoșești — 
prezentat In cadrul con
cursului „Omagiu partidu
lui", a obținut premiul I, 
medalia de aur și titlul de 
laureat al festivalului. In 
contextul marilor sarcini 
educative reieșite din pro
gramul de educație comu
nistă a poporului nostru o 
mare atenție căutăm să o 
acordăm valorificării sce
nice a creației muzical- 
poetice, a elementelor de 
teatru popular care slujesc 
dezvoltării și formării con
științei socialiste, combate
rii manifestărilor inapoia- 
te, a individualismului, 
promovării largi a norme
lor morale caracteristice 
societății noastre socialiste.

Desigur, ar mai fi și alte 
acțiuni de consemnat, în
tre care pot cita editarea 
unor lucrări despre tradi
țiile și creatorii de artă 
populară din Mhramureș, 
a unor culegeri de folclor 
poetic, organizarea unor 
simpozioane, sesiuni de co
municări științifice pe te
me folclorice etc. Toate a- 
cestea se înscriu într-un 
plan de perspectivă pri
vind acțiunea de culegere, 
cercetare șl valorificare a 
creației populare, cuprin- 
zind pentru viitorii cinci 
ani acțiuni vaste șl com
plexe de interes național 
și local. Tocmai de aceea, 
investigațiile sint făcute cu 
concursul unor specialiști 
de la Institutul de etnogra
fie și folclor, cadre de la 
institutele de arheologie și 
psihologie, Muzeul satului. 
Această cercetare nu o 
privim ca un scop în sine, 
ci ca pe o acțiune de ma
re importanță educativă, 
de valorificare a creației 
populare prin mișcarea ar
tistică de amatori. Rezulta
tele încurajatoare de pină 
acum constituie cel mai 
nobil imbold pentru efor
turile viitoare.

Mitrofan BOCA 
secretar al Comitetului 
județean Maramureș 
al P.C.R.

Lucrările Conferinței 
de ergonomie

Marți au continuat, la Academia 
de Studii Economice din București, 
lucrările Conferinței de ergonomie.

In programul zilei au fost înscrise 
numeroase comunicări care au abor
dat o largă arie tematică : condițiile 
specifice ale muncii in subteran ; in
fluența zgomotului asupra producti
vității muncii ; studierea unor feno
mene de oboseală profesională ; ela
borarea atestatului ergonomic etc. Pe 
marginea acestor comunicări prezen
tate in ședința plenară au avut 
loc ample dezbateri, care au scos in 
evidență eficiența cercetărilor între
prinse in aceste domenii, atenția a- 
cordată de specialiștii români pro
blemelor de ergonomie.

In după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc o masă rotundă cu tema 
„Ergonomia învățămintului", ln ca
drul căreia au fost discutate : con
ceptul de ergonomia învățămintului ; 
societate — structură politică — sis
tem de invățămînt ; procesul de in- 
vățâmlnt privit din punct de vedere 
ergonomie ; creșterea eficienței so
ciale a învățămintului.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

CINE AR RECUNOAȘTE 
ACESTE DANSURI ?

Am văzut nu demult 
lntr-un ziar o fotografie 
reprezentind un grup de 
dansatori din ansamblul 
„Ciprian Porumbescu" e- 
xecutind un „dans popu
lar" pe scările Casei de 
cultură din Suceava. Ui- 
tindu-mă cu atenție la 
imaginea surprinsă pe pe
liculă, mi-am dat seama 
insă că cele 6 perechi de 
dansatori nici pe departe 
nu execută un dans popu
lar, ci mai mult niște fi
guri de balet. Desigur, se 
știe că dansurile noastre 
populare, pe lingă frumu
sețea recunoscută, sint 
foarte dinamice. Dar miș
cările lor se petrec jos, 
cu picioarele pe pămint, 
șl nu am văzut nici un 
dans popular in care fata 
să fie aruncată pe sus, cu 
picioarele în vînt

Sint învățător de mulți 
ani, am colindat aproape 
toate regiunile țârii și pot 
spune că, în linii generale, 
cunosc toate dansurile spe
cifice anumitor regiuni și 
cu atit mai mult dansurile 
populare din Moldova de
unde sint de baștină. Și
totuși, mi se întîmplă u-
neori asistînd la festiva
luri folclorice sau, mai
ales, privind unele emi
siuni de pe micul ecran 
să nu recunosc despre ce 
fel de dansuri „populare" 
este vorba. Sint pus in în
curcătură de fel de fel de 
figuri care alungă dansu
rile din zonele autenticu
lui. De pildă, aproape pes
te tot in scenă intră întii 
bărbații, apoi, tot separat, 
fetele, dansurile fiind e- 
xecutate de bărbați și de 
fete în grup separat. Dan
sul e plin de viață, plin 
de ritm și de mișcare ...și 
totuși numai dans popular 
nu este. întreaga noastră li
teratură folclorică, atunci 
cînd e vorba de dans, 
vorbește de dansul „în 
doi" și nicidecum de dan
sul cu flăcău și fetele se
parat. E adevărat că sint și 
dansuri executate numai 
de bărbați (Briul pe 7, 
Brîul pe 8, Călușarii etc) sau 
numai de fete (Dansul fe
telor din Căpilna, Suveica 
și citeva altele). Dar a- 
cestea sint extrem de pu
ține. Chiar și Ia horele 
populare, unde e știut că 
întotdeuna flăcăii vin mai 
devreme, iar fetele se lasă 
puțin așteptate, aceștia fac 
la început citeva dansuri 
singuri, pentru ca, imediat 
ce au sosit fetele, dansul 
să înceapă în perechi, fie
care cu aleasa lui. Dacă 
s-ar juca separat, fetele 
nici n-ar mai veni la horă.

Am observat apoi că a- 
proape la nici un festival 
folcloric, și uneori nici la 
televiziune, nu se anunță 
numele dansului și re
giunea unde acesta se joa
că cu predilecție. In schimb, 
totdeauna la loc de cinste 
figurează „maestrul core
graf". Desigur, e bine și 
necesar să existe un maes
tru al dansurilor. Dar a- 
cest maestru coregraf este 
dator să respecte strict 
specificul dansului după 
regiunea de unde a fost 
cules, nu să creeze din 
birou anumite figuri care 
nu sint altceva decît miș
cări ritmate după muzi
că și nu au decît legături 
aluzive cu dansul nostru 
popular.

Avem destule dansuri 
populare, care merită să fie 
aduse in fața publicului. 
Horele noastre, atit de do- 
moale, dar mai ales cele 
„pe bătăi" sint pline de 
farmec și poezie. Briul bă- 
trinesc, brîul voinicesc 
sint de o frumusețe unică, 
inegalabilă. Enumerarea 
poate continua. Există 
dansuri populare, cum e 
Ciuleandra, un joc nease
muit de frumos și plin de 
farmec, Tărășelul, Flori
cica, Hangul, Corăgheasca, 
Țarina și multe altele, a 
căror prezentare ar entu
ziasma. Cu toate acestea, 
nu am văzut nici unul din 
aceste jocuri pe scenele 
concursurilor sau la tele
vizor.

Și am mal remarcat un 
lucru : aproape toate dan
surile se execută numai cu 
fața spre public, de parcă 
dansatorii ar avea ceva de 
ascuns la spate. Din a- 
ceastă cauză, ele aproape că 
nu se deosebesc deloc u- 
nele de altele. Toate jocu
rile devin în „viziune co
regrafică" asemănătoare : 
cu trecerea fetelor prin și
rul bărbaților, cu sărituri 
destul de puțin grațioase 
ale acestora, cu bătutul 
obsedant al cizmelor cu 
palma, ca să culmineze, in 
final, cu acea figură de 
acum „tradițională" cînd 
bărbații fac o tumbă (în
toarcere) peste cap, spri
jiniți pe brațul drept al 
fetei.

In apropierea satului meu 
este un sat unde dansurile 
populare sint în mare cin
ste. Acolo, în acel sat, se 
joacă in sunetele unei viori 
și ale unei cobze. O echipă 
de dansatori de aici a luat 
premiul I la județ, a ajuns 
și la București unde a 
luat alt premiu. Ei n-au 
avut nici un fel de „core
graf" și la concurs au 
plecat, aș putea spune, di
rect de la cimp, de la 
lucru. Ei au interpretat 
dansurile noastre, pe care 
le știm din bătrîni, neal
terate de fel de fel de 
„intervenții estetice". La 
București li s-a spus că 
vor veni în satul respectiv 
specialiști in folclor cu 
magnetofoane și aparate de 
filmat să culeagă toate 
jocurile. N-a venit nimeni !

încet, încet, în lumea 
satelor noastre pătrund fi
resc cuceririle științei și 
vieții noi. Au pătruns ra
dioul, televiziunea, avem 
pikup-uri și magnetofoane. 
Nu-i rău ! Dar toate aces
tea concurează dansurile 
noastre populare, prin o- 
rientarea interesului țn 
alte direcții, și in curlna' 
nu vom mai avea de unde 
Ie culege ln originalitatea 
lor curată. Se vor găsi 
poate „coregrafi" să le 
compună din birou, dar nu 
cred că aceasta este solu
ția cea mai bună. In ceea 
ce mă privește, invit pe 
oricare coregraf inimos, pe 
reporterii televiziunii să 
vină in satul în care locu
iesc. Vor avea de cules des
tule dansuri populare au
tentice și de mare valoare 
folclorică.

Gheorghe TIRON 
învățător pensionar 
comuna Secuieni, 
sat Odobești 
judeful Bacău

Al II-lea Colocviu național 
de geografie a turismului

Marți dimineață au început în Ca
pitală lucrările celui de-al II-lea Co
locviu național de geografie a turis
mului, organizat de institutul de geo
grafie al Academiei Republicii Socia
liste România șl Centrul de studii și 
proiectări pentru promovarea turis
mului al Ministerului Turismului.

La lucrări participă academicieni, 
geografi și specialiști în domeniul tu
rismului din țara noastră șl de peste 
hotare.

In cadrul festivității de deschidere 
a luat cuvintul dr. Horia Grumăzescu. 
directorul institutului de geografie al 
Academiei, care, după ce a subliniat 
că astfel de manifestări au drept scop 
dezbaterea și stabilirea conceptelor 
teoretice și metodologice ale cercetă
rii geografice șl modalitățile de apli
care rapidă șl eficientă in economia 
națională a rezultatelor cercetării 
geografice, a arătat că tematica co
locviului este orientată către trei la
turi ale geografiei turismului, cu a- 
dincl Implicații în activitatea acestei 
importante ramuri a vieții economice 
și educative din țara noastră: termi
nologia geografiei turismului ; zona

rea turistică a teritoriului României | 
ghidurile și hărțile turistice.

Acad. prof. dr. docent Sabba Ștefă- 
nescu, președintele secției de geolo
gie, geofizică și geografie a Academiei 
Republicii Socialiste România, a sa
lutat pe participanții la colocviu in 
numele Prezidiului Academiei. Un cu- 
vînt de salut din partea Ministerului 
Turismului a rostit Mihai Părăluță, 
adjunct al ministrului.

în continuare, au fost prezentate 
referate și comunicări susținute de 
geografi și specialiști români și 
străini.

Lucrările colocviului continuă în 
zilele de 22, 23 și 24 septembrie. In zi
lele de 25 și 26 septembrie va avea loc 
o aplicație de teren in zona turistică 
„Porțile de Fier", prilej de discuții 
asupra posibilităților de amenajare 
turistică a acestei regiuni.

★
Cu ocazia deschiderii lucrărilor ce

lui de-al II-lea Colocviu național de 
geografie a turismului, marți seara, 
comitetul de organizare a colocviului 
a oferit un cocteil la Casa oamenilor 
de știință.

(Agerpree)
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R. Cronica zilei

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU

Ambasadorul R. F. a Germaniei
Luînd cuvîntul cu prilejul pre

zentării scrisorilor, ambasadorul 
dr. Erwin Wickert a subliniat că 
apreciază acreditarea sa în Româ
nia drept o înaltă distincție și. 
totodată, o misiune de mare răs
pundere. In continuare, vorbitorul 
s-a referit la politica desfășurată 
de guvernul federal în direcția des
tinderii și asigurării păcii In Eu
ropa și în lume. în acest context, 
el a arătat că eforturile guvernu
lui federal „de a destinde raportu
rile dintre cele două părți ale Ger
maniei au dus la tratatele de la 
Moscova și Varșovia, la întîlnirile 
liderilor politici din cele două părți 
ale Germaniei — de la Erfurt și 
Kassel — și la convorbirile care 
mai continuă la nivelul secretari
lor de stat". ..Tratativele celor pa
tru puteri — a spus ambasadorul 
vest-german — cu privire la Ber
lin. încheiate recent, trebuie privi
te, de asemenea, in legătură cu a- 
ceastă politică. Guvernul federal 
urmărește o colaborare și bună ve
cinătate cu toate țările Eu
ropei. indiferent de orinduirile 
lor sociale. Politica sa nu este în
dreptată împotriva statelor terțe 
ci, dimpotrivă, urmărește să lege 
punți între națiuni, pe baza respec
tului și încrederii reciproce, a a- 
vantajului reciproc".

Referindu-se la relațiile româno- 
vest-germane. vorbitorul a spus :

„Stabilirea relațiilor diplomatice, 
în anul 1967. intre țările noastre a 
fost o contribuție încurajatoare la 
colaborarea pașnică in Europa. E- 
voluția relațiilor Est-Vest ne-a 
arătat câ drumul pe care am pă
șit împreună a fost cel just.

Dezvoltarea favorabilă a relații
lor noastre bilaterale a înregistrat 
recent un punct culminant prin 
vizita oficială a președintelui Repu
blicii Federale a Germaniei în 
Republica Socialistă România. în
țelegerea crescută a celor două po
poare unul față de celălalt, schim
burile spirituale intense între două 
vechi națiuni de cultură, noile 
posibilități de cooperare și con
lucrare între state industriale, toa
te acestea sint rezultatele pozitive 
ale eforturilor noastre comune. 
Domnule președinte, Republica 
Federală a Germaniei este acum în 
așteptarea vizitei dumneavoastră".

In încheiere, ambasadorul vest- 
german a spus :

„în exercitarea misiunii mele, 
servind înțelegerii reciproce cres- 
cînde și unei apropieri mai strînse 

Ambasadorul Republicii Costa Roca
Luînd cuvîntul, cu prilejul pre

zentării scrisorilor, ambasadorul 
Benjamin Nunez Vargas a spus :

„Domnul Jose Figueres Ferrer, 
președintele Republicii Costa Rica. 
mi-a încredințat misiunea de onoa
re de a reprezenta pe Domnia Sa 
si guvernul costarican pe lingă Ex
celența Voastră și ilustrul dum
neavoastră guvern. Este dorința 
domnului președinte al Republicii 
Costa Rica de a lărgi și întări le
găturile de prietenie și cooperare 
între guvernul său și alte guverne, 
între poporul costarican și alte 
popoare ale lumii care — la fel ca 
și poporul dumneavoastră — luptă 

hotărîre pentru a accelera pro
cesul, uneori dureros și chiar eroic, 
ce va duce la eliberarea totală a 
omului ca subiect responsabil și 
țel final al istoriei".

„Guvernul meu — a spus amba
sadorul costarican — este convins 
că o țară va putea să realizeze 
bunăstarea integrală a poporului 
său numai dacă își conjugă resur
sele și își coordonează eforturile 
cu alte națiuni. Statele trebuie să 
caute această complementare re
ciprocă și îmbogățire materială 
și culturală nu numai în interesul 
propriului popor, ci și în interesul 

1 altor popoare, al progresului ge
neral".

în continuare, vorbitorul a relevat 
necesitatea acordării „asistenței ge
neroase popoarelor mai puțin favo
rizate, păstrînd totdeauna respec
tul pentru demnitatea lor". El a 
arătat că în lumea de astăzi „pro
gresul social, ordinea, securitatea și 
liniștea tuturor națiunilor păstrea
ză o strinsă relație între ele".

„Guvernul meu — a spus amba
sadorul — apreciază că a sosit 
timpul ca națiunile mici, in, termeni 
absoluți sau relativi, să reclame 
pentru ele un rol mai dinamic și 
efectiv în comunitatea universală 
a națiunilor, adueîndu-și propria 
contribuție la soluționarea marilor 
probleme care frămintă umanita
tea, ca expresia cea mai pură a a- 
devăratelor și legitimelor aspirații 
ale popoarelor, mai presus de po
zițiile. nu totdeauna dezinteresate, 
care întîrzie sau fac cu neputință 
pacea și prosperitatea pentru toți. 
Guvernul meu si poporul costarican 
aspiră /'ii optimism să vadă ziua în 
care omul, fără adjective discri
minatorii, să poată păși liber in 
lume, in căutarea propriilor sale 
aspirații, fără a aduce prejudicii 
binelui general.

Guvernul meu crede câ și po
porul și guvernul Republicii Socia
liste România împărtășesc aceleași 
aspirații — așa cum se poate dedu
ce din tradiția acestui popor, care 
se afirmă din timpuri îndepărtate, 
și în special în ultimele etape ale 
istoriei sale glorioase, ca un popor 
în căutarea propriului său destin.

între popoarele și statele noastre, 
rog Excelența Voastră de a-ml a- 
corda sprijinul. în aceeași măsură, 
sper în sprijinul Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România. Per- 
miteți-ml, domnule președinte, să 
transmit Excelenței Voastre, perso
nal, cit și Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, gu
vernului Republicii Socialiste 
România și tuturor cetățenilor 
țării dumneavoastră, cele mai bune 
urări din partea președintelui Re
publicii Federale a Germaniei".

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a felicitat pe 
noul ambasador pentru misiunea 
ce i-a fost încredințată și i-a urat 
bun venit în țara noastră.

„România — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a făcut din 
promovarea riguroasă a principii
lor respectării suveranității și in
dependenței naționale, neameste
cului in treburile interne, egalită
ții în drepturi și avantajului reci
proc, ale excluderii forței și ame
nințării cu forța din raporturile 
interstatale o constantă majoră a 
întregii sale politici externe. Pe 
baza acestor principii țara noastră 
dezvoltă legăturile sale cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială, hotărită să contribuie tot 
mai activ la îmbunătățirea clima
tului internațional".

In continuare, tovarășul Njcolae 
Ceaușescu a arătat :

„In mod consecvent România s-a 
pronunțat pentru recunoașterea ce
lor două state germane — Republi
ca Democrată Germană și Republi
ca Federală a Germaniei — pen
tru participarea lor, pe bază de e- 
galitale cu toate statele, la rezol
varea problemelor internaționale.

Aprecierea pozitivă pe care Ro
mânia o acordă semnării tratatelor 
dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a Germaniei, dintre 
Republica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei, 
precum și realizării acordului pri
vind Berlinul occidental, negocie
rilor dintre cele două state germa
ne, decurge nemijlocit din poziția 
de -principiu a țării- noastre,- -care 
se pronunță cu neabătută consec
vență pentru lichidarea focarelor 
de tensiune, a reziduurilor celui 
de-al doilea război mondial și nor
malizarea relațiilor in Europa și in 
intreaga lume".

România ca și Costa Rica caută pe 
căi diferite, determinate de evo
luția fiecăreia, ca felul final al lup
telor lor să fie construirea unei 
societăți prospere, drepte și libere, 
și prin aceasta să contribuie la 
realizarea autentică a omului și a 
păcii în Iunie".

In încheiere, ambasadorul costa
rican a spus :

„Vă înmînez, domnule președin
te, scrisorile care mă acreditează 
ca prim ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Costa 
Rica pe lingă guvernul dumnea
voastră. începe astfel un dialog în
tre popoarele și guvernele celor 
două țări, fiecare cu sistemele lor 
proprii de organizare politică și so
cială. Acest dialog va fi creator, de 
fraternitate și fericire, pe un fun
dal comun de valori spirituale și 
aspirații pe care le împărtășim".

A luat apoi cuvîntul președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Adresînd ambasadorului costari
can o caldă urare de bun venit în 
țara noastră și mulțumind pentru 
aprecierile făcute la adresa po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președinte
lui Republicii Costa Rica, Josâ Fi
gueres Ferrer, urările sale de să
nătate și fericire personală, iar 
poporului costarican urarea de a 
obține noi și mari succese pe dru
mul progresului și prosperității.

în continuare, președintele Consi
liului de Stat a spus :

„Poporul român, angajat în vasta 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, este 
profund interesat în instaurarea u- 
nui climat de pace, securitate și 
cooperare internațională. Viața de
monstrează că o condiție esențială 
pentru asigurarea păcii și dezvol
tarea colaborării internaționale este 
așezarea relațiilor dintre state pe 
principiile respectării riguroase a 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, deplinei egalități în drep
turi și avantajului reciproc, pe ex
cluderea din raporturile interstata
le a forței și a amenințării cu for
ța. Pe baza acestor principii, Ro
mânia dezvoltă legăturile sale cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rînduirea lor socială. în condițiile 
de astăzi, această politică este sin
gura ce corespunde cerințelor dez
voltării contemporane și poate asi
gura atît participarea tuturor na
țiunilor la diviziunea internațio
nală a muncii, cit și înțelegerea și 
colaborarea dintre ele, instaurarea 
unei păci trainice. După convinge
rea noastră, toate țările trebuie să 
aibă un rol activ în soluționarea 
problemelor internaționale, să-și 
spună cuvîntul și să asigure ca nici

„Milităm In mod activ — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru înfăptuirea securității euro
pene șl considerăm că în prezent 
sint întrunite condițiile pentru a se 
trece la organizarea conferinței ge- 
neral-europenc consacrate acestui 
scop.

Apreciez că hotărîrea luată de 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală a Germaniei, în 
19G7, de a stabili relații diplomatice 
a reprezentat un pas important în 
dezvoltarea raporturilor dintre ele; 
realitățile au demonstrat că a- 
ceastă hotărîre a corespuns pe de
plin atit intereselor celor două țări, 
cit și unor cerințe stringente ale 
vieții internaționale, necesității de 
a acționa în favoarea destinderii, 
înțelegerii și colaborării în Eu
ropa".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat al României a 
spus :

„Misiunea dumneavoastră, dom
nule ambasador, în București, în
cepe într-o perioadă în care con
tactele politice, schimburile de vi
zite dintre factorii de răspundere 
din România și R. F. a Germaniei, 
colaborarea pe multiple planuri cu
nosc o continuă dezvoltare, în in
teresul reciproc al celor două țări, 
al cauzei înțelegerii și păcii în 
lume. Recenta vizită în România a 
președintelui Gustav Heinemann — 
expresie elocventă a evoluției po
zitive a relațiilor dintre țările noas
tre — a evidențiat noi posibilități 
pentru extinderea și diversificarea 
relațiilor și colaborării dintre cele 
două țări".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit călduros 
pentru urările ce i-au fost adresate 
și l-a rugat pe ambasadorul vest- 
german să transmită cele mai bune 
urări președintelui Gustav Heine
mann, guvernului și populației Re
publicii Federale a Germani-ei.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească, cu ambasa
dorul dr. Erwin Wickert.

La ceremonia prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, .. secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu. priin-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei R.F. a Ger
maniei la București.

una din aceste probleme să nu se 
poată rezolva în dauna vreunor 
popoare, ci în folosul tuturor na
țiunilor lumii".

„România — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — militează 
perseverent pentru stingerea foca
relor de tensiune și lichidarea con
flictelor armate care mai persistă 
in diverse părți ale globului, pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale și îndeosebi a dezarmării nu
cleare. Este de înțeles că, dacă nu
mai o parte din uriașele resurse 
umane și materiale afectate cursei 
înarmărilor ar fi dedicate muncii 
pașnice, aceasta ar contribui la re
ducerea considerabilă a decalaju
lui dintre țările avansate și cele 
în curs de dezvoltare, ar facilita 
eforturile popoarelor angajate pe 
calea dezvoltării economice și so
ciale".

Referindu-se la relațiile dintre 
România și Costa Rica, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„în România este cunoscută și 
apreciată activitatea pe care po
porul și guvernul costarican o des
fășoară pentru dezvoltarea econo
mică, culturală și socială a țării, 
pentru ridicarea nivelului său de 
viață și civilizație.

Deși din punct de vedere geo
grafic țările noastre sînt situate 
la mari distanțe una de alta, există 
toate condițiile ca între ele să se 
dezvolte largi relații de colaborare, 
pe baza stimei și respectului reci
proc. Faptul că popoarele noastre 
sînt animate de aceleași aspirații 
către pace și progres constituie o 
chezășie că relațiile dintre ele se 
vor dezvolta pe o bază trainică. 
Apreciem că există posibilități 
pentru adîncirea și diversifica
rea raporturilor prietenești dintre 
România și Costa Rica prin pro
movarea de forme și acțiuni con
crete de cooperare economică, teh
nică și cultural-științifică".

„Sînt încredințat — a spus în în
cheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că activitatea dumneavoastră, 
primul ambasador al Republicii 
Costa Rica în Republica Socialistă 
România, va contribui la dezvol
tarea relațiilor între țările și po
poarele noastre. România va face 
totul ca aceste relații să cunoască 
o dezvoltare continuă, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale"

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor, pieședintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială, prietenească 
cu ambasadorul Republicii Cost3 
Rica, Benjamin Nunez Vargas.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri 
au participat Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 

în cursul zilei de ieri, tovarășul 
Mlu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
a primit delegația de activiști ai Pa-- 
tidului Comunist din Cuba, condusa 
de Augustin Lopez, secretar al comi
tetului de partid din Insula Pinilor, 
care, a făcut, la invitația C.C. al 
P.C.R., o vizită de schimb de expe
riență în tata noastră.
' La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o a’mosfcră caldă, tovărășească, a 
luat parte tovarășul Aldea Mllltaru. 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Jesus Guerrero din 
partea Ambasadei- Republicii Cuba 
la București.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tn ziua de 21 septembrie, Ion Pătan, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit pe Rlang Ze Ir, ad
junct al ministrului construcției de 
mașini nr. 3 din R. P. D. Coreeană, 
care, In fruntea unei delegații de 
specialiști, a făcut o vizită de docu
mentare In țara noastră, In unele 
domenii ale științei și tehnicii.

Vizitele delegației
P.O. din Belgia

Delegația Partidului Comunist din 
Belgia, condusă de tovarășul Robert 
Dussart. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Belgia, a vizitat, 
in zilele de 19 și 21 septembrie. Ca
pitala, precum și județele Argeș și 
Sibiu.

In București, oaspeții au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, cel de-al 
V-lea Pavilion de mostre de bunuri 
de consum, cartierele noi de locuin
țe ale orașului.

Deplasindu-se în județul Argeș, 
membrii delegației s-au întilnit la 
Comitetul județean Argeș al P.C.R. 
cu tovarășul Gheorghe Năstase, prini- 
secretar al Comitetului județean de

Consfătuire a reprezentanților academiilor 
de științe din țări socialiste

Marți au început la București lu
crările celei de-a Vil-a Consfătuiri 
a reprezentanților academiilor de 
științe la care participă delegațiile : 
Academiei Bulgare de Științe, condu
să de prof. Stoiko Boșkov, locțiitorul 
secretarului științific general al Aca
demiei ; Academiei Cehoslovace de 
Științe, condusă de prof. Vladimir 
Landa, secretar general adjunct al A- 
cademiei : Academiei de Științe a 
R.P.D. Coreene, condusă de Li En 
Lib, reprezentantul permanent al A- 
cademiei la Varșovia ; Academiei de 
științe din Republica Cuba, condusă 
de ing. Tirso Saenz, vicepreședinte și 
secretar general al Academiei ; Aca
demiei Germane de Științe din Ber
lin, condusă de prof. Ernst Lauter, 
secretar general al Academiei : Aca
demiei Mongole de Științe, condusă 
de prof. C. Sereeter, secretar știin
țific al Academiei ; Academiei Po
lone de Științe, condusă de prof. 
Dionisi Smolensk!, secretar științific
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Astăzi-un meci decisiv 
pentru fotbaliștii noștri

CORESPONDENȚA DIN HELSINKI, DE LA TRIMISUL NOSTRU

DE ASTĂZI, LA FLOREASCA

Handbalistele reiau meciurile
de campionat

Iată, așadar, a sosit meciul cu 
Finlanda, meci de care fotbaliștii 
noștri iși leagă atîtea speranțe in 
legătură cu calificarea Ion pentru fa
zele superioare ale campionatului eu
ropean. Selecționata noastră repre
zentativă a ajuns in capitala finlan
deză luni seara tirziu și primul con
tact cu orașul gazdă s-a soldat cu o 
plăcută surpriză — constatarea că 
vremea este frumoasă, e cald, plus 
18 grade. Marți dimineața la antre
namentul de condiție fizică efectuat 
chiar pe terenul central de la stadio
nul olimpic, unde se va desfășura 
partida, antrenorii și jucătorii s-au 
declarat foarte satisfăcuți șl de sta
rea gazonului. Jucătorii au avut oa- 
recari obiecții cu privire la îngusti
mea spațiului de joc, dar. după cum 
spunea Angelo Niculescu, și noi 
acasă avem multe stadioane de di
mensiuni asemănătoare.

Acestea sini insă detalii mai pu
țin importante. Esențial este că sta
rea de spirit a fotbaliștilor români 
este favorabilă condițiilor și țelurilor 
partidei pe care o vor juca astăzi 
după-amiază, aici Ia Helsinki. Adică, 
incepind cu portarii Răducanu și 
Adamache și terminind cu rezervele 
Anca, Vlad și ceilalți, toți sint opti
miști și dornici să termine intilnirea 
cu scorul convenabil in duelul, deo
camdată indirect, pe care il poartă 
cu formația Cehoslovaciei. Con
ducerea tehnică a rămas la for
mula de echipă anunțată duminică : 
Răducanu - Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu, Mocanu - Dumitru, Radu Nun- 
weller - Lucescu, Dembrovski, Nea- 
gu. Iordănescu. Prima rezervă : Tă- 
taru.

„Sint satisfăcut, ml-a declarat An
gelo Niculescu, de modul cum întreg 
lotul pregătește confruntarea. Dacă 
această stare de spirit se menține la 
aceeași temperatură șl pe parcursul 
jocului, cred că ne vom atinge sco
pul propus'*.

în ce privește adversarii, desigur 
n-am fost prea surprinși afiind că 
doresc un rezultat cit mai bun in 
compania echipei noastre. „Noi știm, 
spunea Akke Bergman, din conduce
rea federației finlandeze, că formația 
României este mai puternică decit a 
noastră, că a evoluat cu succes in 

în cursul vizitei In tara noastră, oas
peții cubanezi au avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R., Consiliul Economic, 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul 
Agriculturii, Indtfrtriel Alimentare, 
Silviculturii șl Apelor, la comitetele 
județene de partid Sibiu, Hunedoara, 
Timiș, Mehedinți și Argeș, la comi
tetele municipale de partid București. 
Constanta Craiova șl Arad, au vizitat 
Întreprinderi industriale șl unități a- 
gricole, precum și unele Institute de 
invățfimînt superior, obiective social- 
culturale șl turistice.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
a participat Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare șl cooperare 
economică și tehnică.

A fost prezent Kang Iăng Săp, am
basadorul R. P. D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres) 

partid și cu alți membri ai biroului. 
In continuare, tovarășii belgieni au 
vizitat Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului din Pi
tești și plantațiile hortiviticole de la 
Golească.

In cursul zilei de marți, dele
gația P.C. din Belgia a făcut o vizită 
la Consiliul popular al județului Si
biu, unde s-a întilnit cu tovarășul 
Richard Winter, prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al P.C.R., 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean și alți 
membri ai comitetului executiv al 
consiliului. Au fost vizitate apoi fa
brica de stofe fine „Libertatea", pre
cum și Muzeul Brukenthal din 
Sibiu.

general al Academiei ; Academiei Re
publicii Socialiste România, condusă 
de prof. Radu Voinea, secretar gene
ral al Academiei ; Academiei Ungare 
de Științe, condusă de prof. Băla 
Kopeczi, secretar general delegat al 
Academiei , Academiei de Științe a 
U.R.S.S., condusă de prof. G. K. 
Scriabin, secretar științific principal, 
delegat al Academiei

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte prov. univ. Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice a Republicii 
Socialiste România, acad. Aurel 
Moga, președintele Academiei de Ști
ințe Medicale, și prof. univ. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și politice.

Cu acest prilej, acad. Miron Ni co
le seu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
un cuvînt de salut participanților la 
consfătuire.

Mexic și că dorește să ajungă din 
urmă — la golaveraj — pe cea a Ce
hoslovaciei. Fotbaliștii noștri insă a- 
vind in vedere că e ultima partidă 
din campionatul european pe care o 
dispută pe teren propriu, vor victo
ria".

Antrenorul echipei Finlandei, Olav- 
vi Laksonnen — după ce a vorbit 
despre faptul că „unsprezecele" pe 
care îl va alinia vrea să reconfirme 
ultimele două rezultatele internațio
nale (1—1 cu Norvegia și 0—0 in de
plasare cu Danemarca) și să obți
nă unul cel puțin de aceeași valoare 
in intilnirea de acum — a spus tex
tual : „Exclud o victorie românească 
dincolo de două goluri diferență. Si
gur, echipa României este superioară 
in ansamblu, tehnic, tactic și ca ex
periență internațională, dar nu uitați 
cj și noi avem fotbaliști — Naesman, 
Suomalainen. Măkynen și Lindholm 
— ce poi evolua cu succes in orice re
prezentativă eu oneană". Iată și for
mația anunțată de Laksomv n : Naes- 
ma.i - Sonmalainen - Saviomaa, 
Mukynen. Ranta — Toivanen, Ileik- 
kilă. N'kkanan - Toivola, Rahja, 
Lindholm

Poate că cititorii noștri se întreabă 
de ce n-am amintit pină acum despre 
atmosfera ce precede de regulă ase
menea intilniri. Motivul este foarte 
simplu r cred că nimeni n-a uitat că 
Finlanda este, înainte de toate, din 
punct de vedere sportiv, țara schiului 
și a atletismului, și abia după aceea 
a fotbalului. Adăugind la aceasta 
foarte puținele șanse ale for
mației gazdă de a participa la dispu
tarea primului loc in grupă in cam
pionatul european avem toate mo
tivele care fac ca această partidă să 
se apropie și probabil să înceapă in
tr-o atmosferă foarte liniștită, Intr-un 
oraș care pare indiferent in legătură 
cu acest joc. La meciul cu Cehoslova
cia, din primăvară, au fost circa 5 000 
de spectatori pe acest stadion ele
gant, ca o sală de concerte și care 
are o capacitate de aproape 60 000 
de tocuri. Probabil tot atlția vor fi și 
astăzi după-amiază, Ia ora 18,30, cind 
se va da lovitura de începere.

Valentin PAUNESCU

Luni dimineața delegația de spe
cialiști din Republica Cuba, condusă 
de Pedro Miret Prieto, ministrul in
dustrie) minelor, combustibilului șl 
metalurgiei, a vizitat Grupul Indus
trial de petrochimie din Pitești.

Ing. Costache Sava, director gene
ral al grupului, a prezentat istoricul 
Întreprinderii, gama variată de pro
duse realizate aici, tehnologiile mo
derne utilizate, eficiența economică a 
activității pctrochlmiștilor argeșeni.

Membrii delegației au vizitat apoi 
complexul de plroliză.

La amiază delegația cubanez-ă s-a 
înapoiat în Capitală.

★
Secretarul de stat pentru educație 

și știință din Marea Britanic, Mar
garet Thatcher, membru al cabine
tului britanic, care se află intr-o vi
zită in țara noastră, a avut, marți 
dimineața, o întrevedere cu Mircea 
Malița, ministrul invățămlntului.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind organizarea lnvă- 
țămintului in cele două țări.

La întrevedere a fost de față Denis 
Seward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

In aceeași zi, Margaret Thatcher a 
ținut o conferință, la Casa universi
tarilor din București, pe tema „As
pecte actuale ale invățămintului din 
Marea Britanle" și a fost oaspetele 
Universității și Institutului politehnic 
din Capitală.

Tot marți, ministrul Invățămlntului 
a oferit un dejun in onoarea oaspe
telui britanic.

Au participat acad. Miron Nlco- 
lescu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, prof. dr. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vicepre
ședinte al Academiei de științo so
ciale și politice, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
prof. dr. Traian îonașcu, președintele 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, personalități 
ale vieții noastre științifice și cultu
rale.

Au luat parte, de asemenea, Denis 
Seward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Marți a sosit in Capitală o dele

gație a Tribunalului Suprem al Re
publicii Populare Bulgaria, condusă 
de președintele Anghel Velev, care 
face o vizită in țara noastră, la invi
tația președintelui Tribunalului Su
prem al Republicii Socialiste Româ
nia. Emilian Nucescu.

în aceeași zi, delegația a avut o 
întrevedere cu conducerea Tribuna
lului Suprem al Republicii Socialiste 
România.

♦
Marți după-amiază a avut Ioc la 

Casa centrală a armatei o adunare 
consacrată aniversării Armatei popu
lare bulgare.

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
Marți au inceput la Piatra Neamț 

lucrările celui de-al doilea simpo
zion internațional pentru creșterea 
oilor din rasa karakul, organizat de 
Ministerul Agriculturii Industriei A- 
iimentare, Silviculturii și Apelor. Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
și a Federației Europene de Zooteh
nie (F.E.Z.). La lucrări sint prezenți 
peste 300 de specialiști, crescători, 
reprezentanți ai industriei prelucră
toare și comerț din 20 de țări ale 
lumii, printre care Anglia, Franța, 
R.D.G., R.F.G., U.R.S.S. și România. 
Pavticipanții au fost salutați de ing. 
Florin Chițu, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, praf. Pierre 
Charlet, președintele F.E.Z. pentru 
producția de ovine și caprine. A. S. 
Demiruren, reprezentantul F.A.O., și 
Ștefan Boboș. președintele consiliu
lui popular județean.

Spre deosebire de primul simpo
zion, tematica actualei ediții este 
mai aprofundată in special pe pro

Cele 10 echipe feminine din 
divizia A de handbal susțin as
tăzi, miine și poimiine, primele 
trei etape ale turneului de sală 
din cadrul campionatului națio
nal. Meciurile se anunță deose
bit de echilibrate, reflectind, de
altfel, nivelul foarte apropiat al 
pregătirii actuale (poate chiar al 
valorii !) majorității echipelor. 
Interesul crescut pentru pregă
tire al jucătoarelor, ca și al an
trenorilor lor, are la origine, 
printre altele, faptul că se apro
pie marele examen — campiona
tele lumii — unde handbalul ro
mânesc este dator să-și facă o 
prestigioasă reintrare, luptînd 
pentru primele locuri in ie
rarhia mondială. Antrenorii e- 
chipei naționale - Gabriel Zu- 
grăvescu și Pompiliu Simion — 
vor urmări cu predilecție evolu
ția actualelor componente ale lo
tului. fără a pierde din vedere. 
des;gur. comportarea altor hand- 
ba!i.<? -msceotibile de selecțio
nare Btro”! d de specia-IN CITEVA RINDURI

TIR. — Campionatele europene de 
tir la arme de vinătoare au conti
nuat pe poligonul din Bologna cu 
proba de skeet masculin. Titlul de 
campion continental a fost ciștigat 
de sovieticul Iuri Țuranov cu ex
celenta performantă de 200 talere 
din 200 posibile. Medalia de argint 
a revenit lui Klaus Reschke (R.D. 
Germană), iar cea de bronz italia
nului Loris Beccheroni.

FOTBAL. — într-un meci res
tanță din etapa a 9-a a campiona
tului cehoslovac de fotbal, echipa 
Spartak Trnava (adversara formației 
Dinamo București in „Cupa cam
pionilor europeni") a Învins pe te
ren propriu cu scorul de 4—1 (2—0) 
pe Slavia Praga. în urma acestei 
victorii, Spartak Trnava a trecut pe 
locul șase In clasament, cu 9 puncte 
(golaveraj 16—14).

Generalul-malor Dumitru Foteacu • 
rostit un cuvint de salut. Despre sem
nificația zilei de 23 septembrie — 
Ziua armatei populare bulgare — a 
vorbit general-malor Panaiot Kara- 
kaclanov, atașatul militar, aero și na
val al R. P. Bulgaria la București.

Au luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București. Au fost prezenți 
Spas Gospodov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București și membri ai 
ambasadei.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P. Bulgaria la 
București s-a întilnit, zilele acestea, 
cu cadre militare șl ostași ai arma
tei noastre, cărora le-a vorbit despre 
semnificația Zilei armatei populare 
bulgare. Au fost prezentate fotoexpo- 
ziții și filme infățișind aspecte din 
viața și activitatea militarilor din 
R. P. Bulgaria.

★
în sala de expoziții a Asociației 

artiștilor fotografi din Capitală a 
avut loc marți seara vernisajul expo
ziției de artă fotografică cu tema 
„România pitorească", organizată de 
Ministerul Turismului și Asociația 
artiștilor fotografi.

★
La Ministerul Comerțului Exterior 

s-au deschis, marți dimineața, lucră
rile seminarului cu tema : „Ambalajul 
In comerțul modern", organizat de 
Asociația română de marketing 
(AROMAR), in colaborare cu Mi
nisterul Industriei Ușoare și Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimenta
re. Silviculturii și Apelor.

Delegația Comitetului 
păcii din Finlanda 
a părăsit Capitala
O delegație a Comitetului păcii din 

Finlanda, formată din Antti Rasănen. 
președintele Comitetului pentru pace 
al districtului Oulu, și Nils Torvalds, 
secretar al Comitetului finlandez al 
păcii, care a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, a pără
sit Capitala. Oaspeții au avut între
vederi cu reprezentanți ai unor insti
tuții centrale din București și din 
provincie și au vizitat obiective eco
nomice, instituții social-culturale și 
turistice din Capitală și din județele 
Cluj și Prahova.

(Agerpres)

bleme de genetică, combaterea bo
lilor la ovine și valorificarea pieli- 
celelor. Simpozionul urmărește să 
extindă colaborarea dintre oamenii 
de știință, specialiști și practicieni, 
din toate țările, să extindă cadrul 
informațional precum și schimbul de 
valori științifice și de opinii.

Pe temele menționate sint prezen
tate comunicări științifice și au loc 
dezbateri.

Participanții vor face, totodată, un 
schimb de experiență la o fermă 
agricolă din județul Neamț crescă
toare de oi karakul negre și bru- 
mării.

Cu prilejul simpozionului vor fi, 
de asemenea, organizate o expoziție 
a întreprinderii Bruhlpelz din 
Leipzig (R.D.G.), o paradă a modei 
cu produse confecționate din piei de 
karakul a Institutului unional de 
import-export „Soiuzpushnina" din 
Moscova, o expoziție cu blănuri ro
mânești și o gală de filme docu
mentare.

(Agerpres)

Litate a avizat zilele trecute com
ponența lotului, care a și inceput 
pregătirile pentru „mondialele" 
din Olanda (11—19 decembrie) : 
Climovschi, Buzaș, Husar, Met- 
zenrath, Șoș, Schramko, Ibadula, 
Furcoi, Magyari, Băicoianu, Te
rezia, Popa, Arghir, Miklos, 
Oancea, Maria Popa, Szollossy.

Iată programul meciurilor de 
astăzi din sala Floreasca : Uni
versitatea Cluj-Mureșul Tg. Mu
reș (ora 15). Rulmentul Brașov- 
Confecția București (ora 16,10) 
Universitatea Timișoara-Voința 
Odorhei (ora 17,20). Textila Bu- 
huși-I.E.F.S. (ora 18.30). Rapid- 
Universitatea București (ora 
19.40).

Clasamentul actual are, după 
6 etape, următoarea configurație: 
Universitatea Tim. (10 p), Uni
versitatea Buc. și Mureșul (cite 
9 p). I.E.F.S. (8 p). Textila (7 p). 
Rulmentul (5 p), Voința și Con
fecția (cite 4 p), Rapid (3 p), U- 
niversitatea Cluj (1 p).
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ȘAH. — Campionatul masculin de 
șah al U.R.S.S. a continuat la Le
ningrad cu disputarea partidelor din 
runda a 5-a. Tal l-a învins pe Ni- 
kolaevski, Karpov pe Grigorian, Tai- 
manov pe Kapengut, iar Țeitlin a 
ciștigat la Șamkovici. Au fost consem
nate remize in partidele Smislov — 
Lein. Savon — Vaganian, Karaseev— 
Polugaevski șl Krogius — Tukma- 
kov.

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs care a avut loc la Praga, 
cunoscutul discobol Ludwig Danele a 
stabilit un nou record al Cehoslova
ciei cu performanța de 66,92 rh. Ve
chiul record era de 66,48 m și data din 
1969. Rezultatul lui Danek constituie 
a patra performanță mondială din 
toate timpurile.



viața internațională______
DESCHIDEREA CELEI

DE-A XXVI-A SESIUNI
A O.N.U.

NEW YORK îl (Agerpres). — 
locali) ■-*  deschis la Palatul Na 
■ealune a Adunării Generale a

el, sînt înlocuite cu un „Comitet al 
programului" in cadrul Consiliului de 
Miniștri. Acest comitet va fi prezi
dat de premierul Mahmud Fawzi.

Caracterizind sarcinile concrete ale 
fiecărui minister, președintele Sadat 
a subliniat, in special, necesitatea 
recuperării a două milioane de acri 
de deșert, prin utilizarea lacului de 
acumulare de la Assuan. Printre alte 
sarcini care stau în fața ministerelor, 
Anwar Sadat a citat reorganizarea 
totală a sistemului de invățămînt

★
CAIRO. — Comitetul însărcinat cu 

punerea in aplicare a constituției Fe
derației Republicilor Arabe a avut 
marți prima reuniune la Cairo, re
latează agenția M.E.N. Din acest co
mitet .fac parte Hussein El Shafei, 
vicepreședinte al Republicii Arabe a 
Egiptului, Mahmoud Ayoubi, vice
președinte al Republicii Siria, și Ab
del Salam Jalloud, membru al Con
siliului Revoluției din Libia, vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

gilă, ceea ce se poate 
răsfrînge in mod di
rect și asupra ariei po
litice pe care se bizui e 
noua conducere a țării. 
Chiar astăzi, marți, 
șeful noului regim mi
litar bolivian, colonelul 
Hugo Banzer, a ordo
nat „restructurarea 
imediată a forțelor ar
mate". După cum a- 
preciază agenția Pren
sa Latina, hotărîrea 

colonelului Banzer vi
zează reintegrarea in 
cadrul armatei boli- 
viene a ofițerilor reac
ționari destituiți de că
tre fostul președinte 
Juan Josă Torres, ca 
urmare a participării 
acestora la diferite 
tentative de lovituri 
de stat, și epurarea 
militarilor simpatizând 
ai fostului regim.

După cum se știe, fon
tul președinte Torres 
dezvoltase raporturi cu 
forțele de stingă ; el a 
inițiat unele acțiuni cu 
caracter progresist, ca, 
de pildă, naționalizarea 
minei „Matilda", eta
tizarea comerțului cu 
cafea, însoțită de pro
iectul trecerii sub con

La sesiune participă reprerenUnți 
•I 127 state membre, fiind prezent! 
peste 50 de miniștri ai afacerilor ex
terne. miniștri, precum și alte perso
nalități politice. Delegația Repu
blicii Socialiste România la se
siunea a 26-a a Adunării Generale 
este condusă de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Ședința inaugurală a fost deschisă 
de reprezentantul Norvegiei. Edward 
Hambro. președintele celei de-a 25-a 
sesiuni a Adunării Generale, care a 
rostit o scurtă cuvintare.

După constituirea Comisiei de ve
rificare a deplinelor puteri s-a trecut 
la alegerea președintelui sesiunii.

Ca președinte al actualei sesiuni a 
Adunării Generale a fost ales Adam 
Malik, ministrul de externe al In
doneziei.

In continuarea ședinței. Adunarea 
Generală a examinat cererile de ad
mitere de noi membri in Organiza
ția Națiunilor Unite. în acest sens, 
aduna-ea a fost sesizată de recoman
dări ale Consiliului de Securitate, 
precum și de proiecte de rezoluție 
ale unui grup de țări prin care se 
solicită primirea în O.N.U. a încă

VIENA

VIENA 21. — Corespondentul nos
tru. P. Stăncescu, transmite : In caui- 
tala Austriei s-a deschis, marți după- 
amiazâ, cea de-a 15-a sesiune a con
ferinței generale a Agenției interna
ționale pentru energia atomică. Peste 
80 de delegații ale țărilor membre, 
precum și reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale de specialitate, 
iau parte la lucrările actualei 
reuniuni.

Republica Socialistă România, 
membră fondatoare a Agenției inter
naționale pentru energia atomică, par
ticipă la această sesiune cu o delega
ție condusă de prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

în prima ședință a fost adoptată 
ordinea de zi a sesiunii, care include

Prima reuniune a noului guvern egiptean
CAIRO 21 (Agerpres). — Luind cu- 

vintul la prima reuniune a noului 
guvern egiptean, președintele Anwar 
Sadat a expus o serie de instrucțiuni 
privind reorganizarea activității Cabi
netului de Miniștri, a Adunării Popu
lare și a Uniunii Socialiste Arabe. El 
a spus că s-a trecut la o nouă etapă 
de reorganizare a aparatului prezi
dențial și că măsurile adoptate in 
acest sens vor fi aduse la cunoștință 
poporului. Totodată, Anwar Sadat a 
anunțat că in provincii vor fi create, 
intr-un viitor apropiat, consilii popu
lare care vor avea împuternicirea de 
a controla activitatea guvernatorilor 
și de a-i ajuta in îndeplinirea obli
gațiilor ce le revin. Guvernul, a con
tinuat șeful statului egiptean, va fi 
însărcinat să pună in aplicare „pro
gramul de acțiune națională" aprobat 
de congresul Uniunii Socialiste A- 
rabe in luna iulie și al cărui obiec
tiv esențial este dublarea venitului 
național in decurs de zece ani prin 
adoptarea a două planuri cincinale. 
Vechile comitete ministeriale, a spus

După tragicele eve
nimente care au dus la 
înscăunarea regimului 
militar represiv din 
Bolivia, imaginea poli
tică a momentului ac
tual pare incă destul 
de încețoșată. Este clar 
că orientarea ideologi
că a noului guvern a 
fost exprimată in teT- 
meni categorici ca 
fiind contrară celei 
care s-a conturat in 
perioada de guvernare 
a lui Juan Jose Torres. 
Sint cunoscute, de ase
menea, măsurile și ac
țiunile drastice luate 
împotriva partidelor și 
organizațiilor de stin
gă, dar parvin încă 
puține știri despre 
baza politică pe care se 
va putea sprijini noul 
regim, cit și despre 
modul in care se re- 
grypeaza, in noile con
diții, forțele ce se îm
potrivesc orientării ac
tuale.

Lovitura de stat mi
litară a fost susținută, 
in desfășurarea și fi
nalizarea ei, de către 
două grupări politice 
— reprezentate in 
noul guvern : „Falan
ga socialistă bolivia- 
nă“ și „Mișcarea Na
țională Revoluționară* * 
(M.N.R.), al cărei lider, 
Victor Par Estenssoro, 
(fost președinte al ță
rii, cu două mandate, 
In perioada 1953—1964), 
intrat, acum, in noua 
combinație politică. 
Pentru mulți observa
tori ai scenei politi
ce latino-americane, a- 
ceastă alianță apare 
destul de stranie, dat 
fiind faptul că in tre
cut cele două partide 
se înfruntaseră cu în
verșunare. In timp 
ce „Falanga socialistă*

s-a manifestat ca o 
forță cu orientare pro
nunțat de extremă 
dreaptă, in M.N.R. o 
serie de curente și ten
dințe s-au împotrivit 
unei alianțe care să 
gireze un regim de 
tipul celui instaurat 
recent la La Paz. Re
latări din capitala bo- 
liviană indicau că un 
important sector al 
partidului Mișcarea

Națională Revoluțio
nară a cerut liderului 
acestuia, Victor Paz 
Estenssoro, retragerea 
partidului din guver
nul colonelului Ban
zer, ca protest împo
triva violentului atac 
al armatei și al avia
ției declanșat in ulti
ma săptămină a lunii 
august contra studen
ților baricadați in se
diul universității. A- 
cest sector al M.N.R. 
a amenințat chiar cu 
ieșirea din partid, in 
cazul cînd Paz Estens
soro va continua să 
sprijine noul guvern.

în tot cazul, o alian
ță intre „Falanga so
cialistă boliviana" și 
M.N.R. pare foarte fra
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trei state — Bouthan, Bahrein yî 
Qatar — țări care și-au cucerit re
cent independența. în felul acesta, 
începind de astăzi, O.N.U. numără 
130 de state membre.

Se prevede ca in zilele următoare 
ale acestei săptămini. după alegerea 
vicepreședinților Adunării Generale 
și președinților de comisii și, impli
cit, după constituirea Biroului Adu
nării Generale, să fie adoptată ordi
nea de zi a sesiunii. în varianta sa 
difuzată marți la O.N.U., aceasta 
numără 109 puncte.

Dezbaterea generală urmează să 
înceapă luni, 27 septembrie, și va 
dura pină la 13 octombrie. Conform 
programului, sesiunea se va încheia 
pină la 21 decembrie.

★
NEW YORK. — Consiliul de Secu

ritate al O.N.U. se va reuni la 27 
septembrie pentru a examina situația 
din Namibia, teritoriu care continuă 
să se afle sub administrația ilegală 
a Republicii Sud-Africane. La dezba
teri a fost invitat, ca reprezentant al 
Organizației Unității Africane, pre
ședintele Mauritania, Moktar Ould 
Daddah.

GENERALE A A.I.LA.
probleme din cele mai importante, re- 
zu’tate din preocupările statelor 
membre In domeniul aplicării ener
giei atomice in scopuri pașnice. 
Reuniunea va permite, de asemenea, 
o largă dezbatere a raportului anual 
al consiliului guvernatorilor, organul 
executiv al Agenției internaționale 
pentru energia atomică.

In același timp, pe ordinea de zi 
sînt înscrise probleme privind alege
rea a șapte noi membri în consiliul gu
vernatorilor, bugetul pe anul 1972, fi
nanțarea proiectelor de energetică 
nucleară în țările în curs de dezvol
tare, relațiile agenției cu organizațiile 
interguvemamentale.

Lucrările actualei sesiuni se vor 
desfășura pină la 30 septembrie.

Bolivia după lovitura 

de stat

SAIGON

PUTERNICE MANIFESTAȚII DE PROTEST
ÎMPOTRIVA FARSEI ALEGERILOR

SATGON 21 (Agerpres). — Orașul 
Saigon a fost din nou marți scena 
unor puternice manifestații ale stu
denților care și-au exprimat protes
tul fată de farsa alegerilor „prezi
dențiale", pregătită de regimul de la

W. Brandt despre relațiile 
sovieto-vest-germane

BONN 21 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția T.A.S.S., la Bonn a 
avut loc o ședință comună a condu
cerii P.S.D.G. și a conducerii fracți
unii P.L.D. în Bundestag, in cadrul 
căreia Willy Brandt s-a referit la in- 
tilnirea sa din Crimeea cu Leonid 
Brejnev. Brandt s-a pronunțat pen
tru îmbunătățirea in continuare a re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică și 
R.F.G. îmbunătățirea relațiilor din
tre cele două state, a spus el. a în
ceput deja și va continua, deși tra
tatul dintre R.F.G. și U.R.S.S. nu a

CUBA

încheierea consfătuirii
naționale a agronomilor 
specializați in cultivarea 

trestiei de zahăr
HAVANA 21 (Agerpres). — La 

Havana s-au încheiat lucrările primei 
consfătuiri naționale a agronomilor 
specializați în problemele cultivării 
și recoltării trestiei de zahăr, în 
cadrul căreia au fost examinate as
pecte legate de creșterea nivelului 
profesional, politic și cultural al spe
cialiștilor din acest domeniu al eco
nomiei, transmite agenția Prensa 
Latina.

Luind cuvintul la încheierea con
sfătuirii, Fidel Castro, primul-minis- 
tru al Cubei, a relevat că industria 
zahărului va continua timp de mulți 
ani să fie principala ramură a eco
nomiei cubaneze și a cerut cadrelor 
specializate să acționeze în vederea 
sporirii productivității in acest sector. 
El a arătat că vor fi depuse în con
tinuare eforturi în direcția economi
sirii forței de muncă ocupate în 
operația de recoltare a trestiei de 
zahăr, spre a o elibera pentru alte 
sectoare importante ale economiei. 
Primul-ministru cubanez a amintit 
lipsurile manifestate in industria za
hărului in cursul anului 1970 și pre
țul de cost ridicat al operațiilor de 
recoltare din același an. El a reafir
mat, in context, politica guvernului 
orientată spre creșterea treptată a 
producției pină la un nivel de 10 mi
lioane tone zahăr anual, concomitent 
cu o reducere considerabilă a chel
tuielilor. Arătind că, începind din 
anul 1973, Cuba va intra intr-un sta
diu de creștere permanentă a pro
ducției de zahăr, Fidel Castro a re
levat, în încheiere, necesitatea îmbu
nătățirii permanente a activității pro
fesionale și politice a specialiștilor 
din sectorul industriei zahărului.

trolul statului a între
gului comerț exterior. 
Dar fostul președinte a 
avut — apreciază ana
liștii evenimentelor — 
momente de ezitare in 
procesul apropierii de 
forțele populare care 
acționau pentru trans
formări revoluționare 
consecvente. Oscilațiile 
lui s-au tradus In fap
tul că, paralel cu dez
voltarea relațiilor cu 

forțele de stingă, a 
continuat colaborarea 
cu unele cadre militare 
cunoscute pentru vede
rile lor anticomuniste, 
inclusiv cu militarii di
rect răspunzători de a- 
sasinarea lui „Che" 
Guevara. El voia refor
me, dar, in același timp, 
manifesta temeri față 
de creșterea forțelor 
stingii. El a fost spri
jinit de clasa munci
toare și de studenți în 
zădărnicirea unor com
ploturi ale reacțiunti. 
dar a adoptat poziții 
lipsite de consecvență 
in fața intensificării 
manevrelor acesteia, 
ezitind să se ralieze 
hotărit forțelor de stin
gă. „Torres și ofițerii 

care il urmau, scrie 
revista chiliană „Er- 
cilla", știau foarte bine 
că lovitura se pregătea 
de mai mult timp și 
că, la sosirea momen
tului acesteia, soluția 
era aceea de a des
chide arsenalele arma
tei pentru milițiile 
muncitorești". Torres 
n-a făcut acest lucru, 
opinează „Ercllla", ceea

ce a fost hotărîtor pen
tru căderea sa.

Reacția partidelor de 
stingă, a sindicatelor 
muncitorești in fața 
noii situații se îndreap
tă in direcția eforturi
lor spre o mai strinsă 
unitate. După cum 
transmite trimisul spe
cial al ziarului chilian 
„El Siglo" in capitala 
Boliviei, o înaltă per
sonalitate a P.R.l.N. 
(Partidul revoluționar 
de stingă naționalist) 
a declarat că ideea u- 
nității partidelor de 
stingă se impune cu 
deosebită necesitate în 
acest moment, in care 
trebuie să se facă față 
guvernului de dreapta 
al lui Banzer. Totuși, a

Saigon. Manlfestanțll au Incendiat 
numeroase afișe electorale, angajind 
timp de mal multe ore ciocniri vio
lente cu forțele polițienești, care au 
făcut uz de gaze lacrimogene pentru 
a-i dispersa.

fost încă ratificat. în context, cance
larul a remarcat marea importanță a 
ratificării acestui tratat.

Willy Brandt a spus că, în timpul 
întilnirii din Crimeea. s-a căzut de 
acord cu privire la incheierea unor 
noi acorduri între cele două țări : 
acordul privind legături pe calea 
aerului, acord comercial, acord cu 
privire la schimburi tehnico-științi- 
fice, la dezvoltarea legăturilor cultu
rale și sportive și, de asemenea, cu 
privire la schimburile dintre organi
zațiile de tineret.

Willy Brandt a declarat că R. F. 
a Germaniei va tinde către obține
rea unei reglementări pe bază de 
tratat cu R.D.G. care trebuie să aibă 
drept rezultat primirea celor două 
state în O.N.U. Cancelarul s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru norma
lizarea relațiilor dintre R.F.G. și 
Cehoslovacia.

Poporul Republicii Mali sârbâtorește astăzi cea de-a 11-a aniversare a pro
clamării independenței țării sale. în fotografie : vedere generală a ora

șului Bamako, capitala țării

Scrisoare a lui Max Reimann 
adresata P. C. German

DUSSELDORF 21 (Agerpres). — 
Buletinul de presă al conducerii P.C. 
German — citat de agenția A.D.N. — 
anunță că, după cum a făcut cunos
cut conducerea organizației P. C. 
German din regiunea Ruhr-Westfalia, 
aceasta a primit o scrisoare de la 
Max Reimann, în care președintele 

adăugat el, obiectivul 
acesta se izbește de un 
șir de dificultăți, dat 
fiind marele număr de 
partide, fracțiuni, ca și 
existența anumitor 
divergențe șt disen
siuni.

în pofida acestei si
tuații, se remarcă o 
tendință spre unitate. 
La puțin timp după 
instalarea noului re
gim, principalele par
tide politice și orga
nizații de stingă, șl 
în primul rind par
tidul comunist, au a- 
nunțat, intr-un docu
ment remis presei, 
constituirea „Frontului 
de rezistență revoluțio
nară". Totodată, in do
cument se relevă că în 
condițiile actuale „sin
gura cale spre socia
lism in Bolivia con
stă în lupta armată 
și in revoluție, a că
rei avangardă este 
proletariatul". Atit in 
capitală, cit și in dife
rite regiuni ale țării 
au avut și au loc greve 
generale împotriva 
noului regim. Au de
clarat greve minerii 
din departamentul O- 
ruru, Confederația 
corpului didactic din 
Bolivia, sindicatul zia
riștilor, profesorii și 
studenții de la Univer
sitatea San Andreas 
din La Paz și din Co
chabamba. Sînt acțiuni 
care arată că orienta
rea hotărită a partide
lor de stingă și a miș
cărilor progresiste spre 
o tactică unitară pot 
deveni un factor deci
siv in conturarea viito
rului politic al Boli
viei.

Eugen POP 
Santiago de Chile,

Vizita 
lui L Brejnev 

in R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 21 (Agerpres). — Agen

ția Tanlug anunță că, la invitația lui 
Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I., Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., va face o vizită neoficială, 
de prietenie, in R. S. F. Iugoslavia, 
între 22 și 25 septembrie a.c.

Sosirea tovarășului 
Iosif Banc 

in R. F. a Germaniei
BONN 21 (Agerpres). — Iosif Banc, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, a 
sosit in R.F. a Germaniei, unde în
treprinde o vizită oficială la invitația 
ministrului federal pentru alimenta
ție, agricultură și silvicultură, Josef 
Ertl. La sosirea pe aeroportul din 
Miinchen, oaspetele român a fost în- 
timpinat de ministrul federal J. Ertl 
și de alți reprezentanți ai Ministeru
lui Alimentației, Agriculturii și Sil
viculturii. Au fost prezenți ambasa
dorul României în R.F. a Germaniei, 
Constantin Oancea, și membri ai am
basadei.

între Iosif Banc și Josef Ertl au 
început convorbirile oficiale. Totoda
tă, delegația română a vizitat unele 
unități agricole din landul Bavaria.

P. C. din Germania își exprimă do
rința de a intra in P.C. German. 
Acest deziderat a fost transmis Pre
zidiului conducerii P. C. German, cu 
rugămintea ca să examineze totodată 
propunerea de a-1 alege pe Max Rei
mann în funcția de președinte de 
onoare al P. C. German.

NORVEGIA

Rezultatele preliminare 
ale scrutinului municipal 
OSLO 21 (Agerpres). — în Norvegia 

s-au desfășurat duminică și luni ale
geri locale pentru desemnarea a 
aproximativ 13 400 de reprezentanți 
in cele 444 de consilii municipale, 
într-un bilanț publicat marți după- 
amiază, primul test de popularitate a 
guvernului minoritar al partidului 
muncitoresc (laburist), instalat în 
urmă cu șase luni, a apărut nefa
vorabil pentru formația condusă de 
Trygve Bratteli. Deși au obținut pro
centajul cel mai mare de voturi, 
laburiștii au înregistrat un regres de 
1,9 la sută în comparație cu alegerile 
municipale de acum patru ani.

Laburiștii au reușit să-și păstreze 
municipalitățile orașelor Oslo și 
Trondheim, dar au pierdut pe cele 
ale importantelor centre Bergen și 
Stavanger.

In schimb, partidul de centru 
(agrarian), prezidat de fostul prim- 
ministru Per Borten. care și-a fun
damentat programul electoral pe 
opoziția față de intrarea Norvegiei 
în Piața comună, a obținut cu 2.3 la 
sută mai mult decit în scrutinul local 
din 1967. De asemenea, partidul creș- 
tin-democrat a obținut un ușor pro
gres sporindu-și voturile cu 1,5 la 
sută. Alături de laburiști, conserva
torii și liberalii au înregistrat șl el 
pierderi de voturi, respectiv 1,6 și 1,3 
la sută.

Verdictul alegătorilor a determinat 
pe liderii laburiști să declare că po
sibila aderare a țării la Piața comună 
va fi hotărită în urma unul referen
dum care va fi organizat numai după 
cunoașterea rezultatelor definitive 
ale negocierilor cu reprezentanții Co
munității Economice Europene.

Observatorii politici din capitala 
Norvegiei apreciază că aceste rezul
tate nu vor avea totuși o influență 
imediată asupra vieții politice a țării, 
care este condusă de un guvern 
laburist minoritar ce deține în parla
ment 74 de locuri dintr-un total 
de 150.

agențiile de presă 

transmit:
Ministrul construcțiilor 

industriale al României, 
Matei Ghigiu, a sosit la Rabat, intr-o 
vizită oficială de o săptămină, la in
vitația guvernului marocan. La pri
mire, pe aeroportul Sale din Rabat, 
au fost prezenți Mahomed Bernoussi, 
ministrul lucrărilor publice din Ma
roc, Vasile Mircea, ambasadorul 
României in Maroc, și alte persoane 
oficiale.

Răspunsul guvernului 
R.D.G. la propunerea guver
nului finlandez de a regle
menta relațiile • tost Predat 
de șeful a.i. al reprezentanței eco
nomice a R.D.G. la Helsinki secre
tarului de stat in Ministerul de Ex
terne al Finlandei, R. Totterman, in
formează agenția A.D.N. In nota de 
răspuns este exprimată aprobarea 
oficială a guvernului R.D.G. pentru 
începerea tratativelor privind inche
ierea unui tratat de stat in vederea 
reglementării relațiilor în general și, 
legat de aceasta, stabilirea de relații 
diplomatice între R.D.G. și Finlanda.

Li Sien-nien, al
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
l-a primit pe Marcel Naville, pre
ședintele Crucii Roșii Internaționale, 
care se află intr-o vizită la Pekin, 
anunță agenția China Nouă. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire prie
tenească.

Convorbirile S.A.L.T. La 
ambasada Uniunii Sovietice din Hel
sinki a avut loc marți cea de-a 21-a 
ședință de lucru din cadrul actualei 
runde a convorbirilor sovieto—ameri
cane asupra limitării cursei. înarmări
lor strategice (S.A.L.T.). Următoarea 
ședință a convorbirilor S.A.L.T., care 
va fi ultima din cadrul celei de-a 
cincea runde, desfășurate In capitala 
Finlandei, va avea loc vinerea vii
toare la ambasada S.U.A.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Un- 
(JCITC, Pal Losonczi» încheiat
marți vizita oficială de prietenie in 
R.P.D. Coreeană și a părăsit Phenia
nul, anunță agenția M.T.I.

0 delegație sovietică,con- 
dusă de Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii Sovie
tice, a sosit la Tokio pentru finaliza
rea tratativelor și semnarea noulpi 
acord comercial pe termen lung 
(1971—1975) între Japonia și Uniunea 
Sovietică, anunță agenția T.A.S.S.

Hotărîre a C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic 

privind construcțiile agricole
MOSCOVA 21 (Agerpres). - C.C 

al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al Uniunii Sovietice au adoptat o ho- 
tărire cu privire la îmbunătățirea 
activității de proiectare și construc
ție a obiectivelor agricole și de con
solidare a bazei organizațiilor agri
cole de construcții, anunță agenția 
T.A.S.S.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice, se arată, printre altele. în 
hotărîre, consideră ca sarcini de cea 
mai mare importanță ale organizații
lor de partid și economice folosirea 
mai eficientă a investițiilor capitale 
destinate dezvoltării agriculturii, 
micșorarea termenelor, a prețului de 
cost și îmbunătățirea calității cons
trucțiilor, întărirea continuă a bazei 
de producție a organizațiilor agricole 
de construcții și montaj, precum și 
introducerea unor metode industriale 
șl ridicarea productivității muncii a 
constructorilor agricoli.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Represiuni antisindicaie 

in Portugalia
Poliția politică portugheză l-a 

arestat pe secretarul sindicatului 
ziariștilor, Antonio dos Santos, in 
timp ce Parlamentul aproba un 
proiect de lege care... chipurile, 
abolea cenzura presei. A urmat 
apoi arestarea Măriei Julia dos 
Santos, conducătoarea sindicatului 
lucrătorilor din rețeaua comercială. 
Daniel Cabrita, lider al sindicatu
lui funcționarilor bancari, a fost 
de asemenea închis, in toate aceste 
cazuri autoritățile refuzind să dea 
vreo explicație pentru arestările 
efectuate. Oficialitățile s-au arătat 
nepăsătoare față de înrăutățirea 
stării sănătății arestaților, refuzin- 
du-li-se asistența medicală.

Observatorii politici consideră că 
aceste arestări se datorează inten
sificării din ultimul timp a activi
tății sindicatelor. A crescut numă
rul manifestațiilor împotriva con
dițiilor grele de viață și muncă, 
împotriva lipsei de drepturi șt a 
politicii coloniale a guvernului. Ac
țiunile sindicatelor au fost etiche
tate de autorități drept „subver
sive".

Campania pornită în Portugalia

In portul iugoslav Rijeka 
a ancorat o escadră de nave militare 
aparținind flotei Mării Negre a Uniu
nii Sovietice. Escadra, menționează 
agenția Taniug, va face In portul 
amintit o vizită neoficială de cinci 
zile.

Ci Pîn-fel, ministru ad-ln- 
terim al aiacerilor externe 
al R.P. Chineze,a purUt 13 Pe- 
kin convorbiri cu delegația mișcării 
palestinene Al Fatah, condusă de Abu 
Jihad. Convorbirile, relatează agenția 
China Nouă, s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de sinceritate, unitate și 
prietenie.

Guvernul Argentinei și 
cel ai R. P. Chineze omksows 
In prezent negocieri în vederea sta
bilirii de relații diplomatice și co
merciale între cele două țări, a declă • 
ral intr-o conferință de presă minis
trul afacerilor externe al Argentinei, 
Luis Maria de Pablo Pardo, trans
mite agenția Associated Press.

In discursul tronului,ros,lt 
la deschiderea sesiunii ordinare a 
Statelor generale olandeze (cele două 
camere ale parlamentului), regina 
Juliana, referindu-se la problemele 
de politică internațională, a evocat 
atitudinea favorabilă a guvernului 
Olandei față de restabilirea drepturi
lor legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U., pe care a apre
ciat-o ca „indispensabilă destinderii 
în lume".

La Bruxelles e fost semnat 
programul de punere in aplicare 
pe anii 1972—1973 a acordului de 
cooperare culturală intre Repu
blica Socialistă România și Bel
gia. Din partea română, progra
mul a fost semnat de Gh. Stoian, 
director a.i. în Ministerul Afa
cerilor Externe, iar din partea 
belgiană de J. Remiche, director 
general in Ministerul Educației 
și Culturii.

„Cosmos-439". In Uniune» 
Sovietică a fost lansat marți sateli
tul artificial al Pămintului „Cos- 
mos-439". Aparatele aflate la bordul 
satelitului funcționează normal, men
ționează agenția T.A.S.S.

Regele Afganistanului, 
Mohammed Zahir Șah, care se află 
într-o vizită oficială in R. P. Mon
golă, a avut întrevederi cu președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, Jamsaranghiin Sambu, și cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, Jumjaaghiin Țedenbal.

Secretarul federal pentru 
apărarea națională a R.S.F. 
Iugoslavia, Ntko,a uuwciei. a 
sosit la Budapesta într-o vizită neofi
cială de prietenie, informează agen
ția Taniug.

Marele Consiliu General 
al Republicii San Marino 
a ales noii căpitani regenți ai acestui 
stat pentru perioada 1 octombrie 
1971 — 31 mai 1972. Cei doi căpitani 
regenți sînt Federico Carattoni (mem
bru al Direcțiunii Partidului socialist- 
democralic independent) și Marino 
Vagnetti (membru al Consiliului Cen
tral al Partidului democrat-creștin).

Directorul senatorial, u’- 
rich Miiller, însărcinat de SeneHul 
Berlinului occidental să poarte con
vorbiri cu Gtinter Kohrt, secretar de 
stat, reprezentant al guvernului R. D. 
Germane, a contramandat întîlnirea 
pe care urma să o aibe cu acesta la 
22 septembrie a.c., conform înțele
gerii stabilite anterior, informează 
agenția A.D.N.

împotriva mișcării sindicale a stlr- 
nit vii proteste in rindul oamenilor 
muncii lusitani. Funcționarii de 
bancă din Lisabona au manifestat 
de mai multe ori pe străzite capi
talei cerind eliberarea liderului sin
dicatului lor. Poliția a intervenit 
cu brutalitate împrăștiind pe de
monstranți. Au fost efectuate nu
meroase arestări, iar localurile sin
dicatului funcționarilor bancari au 
fost închise. Pe de altă parte, sin
dicatul ziariștilor a protestat împo
triva parodiei pe care o constituie 
legislația de așa-zisă desființare a 
cenzurii. în fapt, această legislație 
înseamnă reprimarea cu și mai 
multă strictețe a oricăror „încăl
cări" ale dispozițiilor privind apăra
rea „interesului național". Pentru 
asemenea încălcări se prevăd pe
depse și mai severe decit înainte.

Cu toate acțiunile represive ale 
oficialităților, activitatea sindicate
lor nu poate fi insă înăbușită. Tot 
mai numeroase sînt acțiunile oame
nilor muncii lusitani pentru drep
turi și libertăți democratice.

T. PRELIPCEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Sclnteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorh din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScîntelL


