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BUNA CALITATE!
ta ultimei® iile, lucrării® agricol® 

•u crescut în intensitate datorită 
vremi 1 prielnic® și mal aleg măsuri
lor energice Întreprinse de organele 
de partid și agricole. în toate jude
țele țării «-a trecut operativ la apli
carea în viață a planurilor de măsuri 
întocmit®, numeroși activiști de partid 
fi de stat, specialiști ai organelor 
agricole județene se află în unități 
cu sarcina expresă de a contribui 
nemijlocit la buna organizare a lu
crărilor de sezon și înlăturarea pe loc 
■ lipsurilor și deficiențelor.

Ampla mobilizare de forțe și mij
loace trebuie Însoțită de măsuri pen
tru organizarea temeinică a lucrări
lor în fiecare unitate agricolă, pentru 
folosire* întregii capacități de lucru 
* tractoarelor, mașinilor, camioanelor, 
remorcilor și atelajelor. Trebuie ex
tinsă pretutindeni inițiativa prezentă 
In multe unități agricole de a organiza 
mane» In două schimburi sau in 
schimburi prelungite pe întreaga du
rată a campaniei agricole, pină cînd 
®e va recolta și depozita ultimul 
kilogram de porumb, cartofi, legume 
sau alte produse șl pină la însămln- 
țare» ultimului hectar cu gria din cele 
planificate.

Din informațiile torit® la redacție 
rezultă că In unei® județe ie mani
festă deficiențe în preluarea șl depo
zitarea produselor, îndeosebi La car
tofi și legume. Or, este știut că a- 
eestea slnt produse eu un conținut

mal ridicat de apă și necesită o grijă 
■porită pentru evitarea oricăror pier
deri. Este necesar ca în special in ju
dețele mari producătoare de cartofi, 
legume și fructe să se facă totul 
pentru c> Întreaga recoltă să fie cu
leasă șl transportată imediat la locu
rile de consum sau de conservare 
pentru iarnă.

Ținînd seama de volumul mare al 
produselor care trebuie transportate, 
de eventualitatea unor perioade cu 
timp nefavorabil, este necesar să se 
utilizeze intens toate mijloacele de 
transport, atit cele proprii ale unită
ților cît și cele sosite in sprijinul a- 
griculturii, din alte sectoare.

în numeroase unități agricole, în
deosebi din centrul și nordul țării, a 
Început lnsămințarea ‘ * ’ - ■
condiții dintre cele

griului. Există 
mai favorabile

pentru pregătirea unui pat germina
tiv corespunzător cerințelor acestei 
culturi pretențioase față de calitatea 
lucrărilor de pregătire a terenului și 
de semănat. Specialiștii au datoria 
să indrume concret pe mecanizatori 
și cooperatori pentru a asigura apli
carea punct cu punct a măsurilor sta
bilite privind calitatea insămințărilor 
in condițiile fiecărei unități agricole 
și pentru fiecare tarla in parte.

Acordind atenție zl de zi controlu
lui și îndrumării practice pe teren, 
conducînd nemijlocit întreaga activi
tate ce se desfășoară în această pe
rioadă, organele și organizațiile de 
partid vor asigura stringerea la timp 
și fără pierderi a recoltei actuale și 
crearea tuturor condițiilor pentru ob
ținerea unei producții mari de griu 
in anul viitor.
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RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI

DIN JUDEȚELE TELEORMAN, ARAD ȘI COVASNA

PIATRA NEAMȚ (corespon
dentul „Scînteii**, Ion Manea). — 
In urma calculelor efectuate 
la Direcția județeană de statis
tică, rezultă că muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din unitățile 
industriale ale județului Neamț 
au realizat sarcinile de plan pe 
cele 9 luni ale anului cu 10 zile 
mai devreme. Un calcul estima
tiv a arătat că prin obținerea a- 
cestui succes, harnicii chimiști, 
metalurgiști, siderurgiști și cei
lalți oameni ai muncii din ju
deț vor realiza suplimentar, 
pină la finele lunii septembrie, 
o producție globală de 245 mi
lioane lei, ceea ce reprezintă 
peste 80 la sută din angajamen
tul anual.

Se cuvine relevat faptul că cir
ca 70 la sută din sporul de 
producție amintit s-a obținut 
pe seama creșterii productivi
tății muncit. In unități fizice 
se vor produce peste preve
derile planului 2 500 tone în
grășăminte cu azot, 3 200 tone 
țevi din oțel, 13 500 tone ciment 
și alte importante cantități de 
produse din lemn, tricotaje, bu
nuri de larg consum etc. Printre 
unitățile care au contribuit !n 
mod deosebit la obținerea aces
tui succes amintim Combinatul 
pentru producerea îngrășămin
telor cu azot din Roznov, Com
binatul pentru exploatarea și 
Industrializarea lemnului, Uzina 
de țevi și întreprinderea de pre
fabricate din Roman și Fabrica 
d® ciment din Blcaz.

r
Permanenta
■* u J. v J. • •învățăturii

laAn» văzut de citeva ori cum se lansează navele 
apă. Clipa asta, cînd navele imaginate și construite de 
om învață „să meargă", a monopolizat totdeauna în
treaga atenție. Tot ce a fost pină aici se estompează 
în lunecarea lină, tulburătoare a navei ce primește 
bucuroasă botezul acvatic.

Dar pină la această clipă, navaliștii au trăit mii și 
milioane de clipe tensionate de efortul de elaborare 
fi munci tenace pentru nașterea splendidei alcătuiri 
— trainică părticică de uscat încredințată mării. Un e- 
fort constant, eroic prin amploarea lui, consacrat dez
voltării fără precedent a industriei navale și flotei ro
mânești. îmi spunea de curind lăcătușul Stoica Nichita, 
unul dintre cei mal buni „corpițti" de la Șantierul 
naval din Constanța : „învățăm să construim cu fie-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

ORȘOVA NOUĂ
capitol vibrant al

epopeii Porților de Fier

t

Cu prilejul împlinirii a 90 dc ani 
de la tipărirea primului număr al 
„Contemporanului" și a 25 de ani 
de la reapariția sa in perioada de 
după eliberarea țării, doresc sâ fe
licit călduros colectivul redacțional 
și colaboratorii revistei.

Revista „Contemporanul" 
un rol important in istoria 
nă a României : apărută in 
da intrării proletariatului 
in arena social-politică a 
„Contemporanul" s-a situat 
început de partea forțelor 
tate ale societății, mililind 
interesele și revendicările maselor 
oprimate, pentru idealurile dc li
bertate națională și socială ale po
porului. Un rol de seamă a jucat 
„Contemporanul" în răspîndirea, in 
România, a ideilor avansate ale 
epocii, a principiilor socialismului 
științific, contribuind la unirea 
mișcării muncitorești cu noua ideo
logie revoluționară a proletariatu
lui. la ridicarea pe o treaptă su
perioară a luptelor sociale din țara 
noastră. în acea perioadă, „Con
temporanul" a oglindit poziția pro
gresistă, patriotică, pe care 
situat numeroși intelectuali 
seamă, cărturari șl militanți 
ciali care au înțeles să-șl 1 
creația, talentul, cuvîntul și fapta 
in slujba poporului, a independen
ței naționale și eliberării sale so
ciale. Cinstim memoria cărturari
lor și publiciștilor militanți care, 
grupați în jurul „Contemporanu
lui", au făcut din ridicarea nive
lului de cultură al poporului, din 
răspîndirea largă în mase a ideilor 
materialiste, din făurirea unei arte 
și culturi inspirate din necesitățile 
dezvoltării progresiste a societății 
românești țelul suprem al creației 
și activității lor.

Din 1946, de cînd a apărut pri
mul număr al noii serii, „Contem
poranul" s-a înscris în viața so
cială ca o publicație militantă in 
slujba politicii partidului comunist, 
a clasei muncitoare, a poporului 
ridicat la viață nouă.

Privind retrospectiv activitatea 
desfășurată de „Contemporanul", 
in perioada de după eliberare, se 
poate spune că paginile sale au 
oglindit tabloul amplu al partici
pării devotate, entuziaste a intelec
tualității noastre, alături de clasa 
muncitoare, de țărănime, de toți 
oamenii muncii, Ia lupta pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății românești, elanul cu caro 
oamenii de cultură au răspuns 
chemării partidului nostru comu
nist, șir-au însușit politica sa și au 
acționat pentru transpunerea ei în 
viața, pentru edificarea socialis
mului pe pămîntul României. In 
decursul acestei perioade, „Con
temporanul" a adus o contribuție 
însemnată la făurirea culturii noas
tre noi, pătrunsă de idealurile so
cialismului, de ideile filozofiei ma
terialist-dialectice, de concepția 
despre lume șl viață a proletaria
tului. Prin aceasta, „Contempora
nul" și-a cucerit prestigiu în opi
nia publică, s-a afirmat ca demn 
continuator al luminoaselor sale 
tradiții de aproape un secoL

Astăzi, In fața revistei „Con
temporanul", a întregii noastre pre
se, ca de altfel în fața întregului 
popor, stau sarcini tot mai mari și 
complexe, exigențe sporite. Este 
știut că poporul nostru este anga
jat cu toate forțele, cu întreaga sa
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energie, într-o uriașă activitate 
creatoare pentru înfăptuirea pre
vederilor planului cincinal, pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-matcrlalc 
a noii orinduiri, pentru perfecțio
narea continuă a organizării socie
tății, asigurind premisele ridicării 
neîncetate a nivelului de trai mate
rial și spiritual. încadrindu-se in 
vasta activitate de construcție eco
nomică și socială a țării, revista 
„Contemporanul" este chemată să-și 
consacre întreaga activitate tran
spunerii in viață a hotăririlor Con
gresului al X-Iea al partidului, a 
programului făuririi in patria noas
tră a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în organizațiile partidului, in 
toate colectivele de muncă se dez
bate în prezent programul de in
tensificare a activității ideologice 
și-de educație socialistă adoptat de 
conducerea partidului, program îm
brățișat cu deplină adeziune de toți 
comuniștii, dc clasa muncitoare și 
țărănime, de intelectualitate, de toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. întreaga opinie pu
blică din țara noastră este con
știentă dc importanța deosebită a 
educației socialiste — parte compo
nentă inseparabilă a edificării so
cialismului și comunismului, ce im
plică in mod necesar o înaltă con
știință revoluționară, un spirit dc 
profundă responsabilitate socială, o 
concepție filozofică și o etică avan
sată. Răspunzind acestor cerințe o- 
biective ale dezvoltării noastre so
ciale, revista „Contemporanul**, ca 
de altfel toate publicațiile din țara 
noastră, este chemată să joace un 
rol activ in nobila operă de edu
care socialistă a maselor, în lărgi
rea continuă a orizontului cultural 
al celor ce muncesc, in făurirea o- 
mulul nou al societății comuniste.

Mililind neobosit pentru propa
garea ideologiei noastre marxist-le- 
niniste, a filozofiei materialist- 
dialectice, revista este chemată să 
contribuie tot mai eficient la for
marea unei concepții științifice, 
revoluționare a celor ce muncesc, la 
cultivarea în rîndul .intelectualității 
și a maselor largi de cititori a înal
telor idealuri ale socialismului și 
comunismului. Astăzi, ca și cu nouă 
decenii in urmă, „Contemporanul" 
poate și trebuie să se afirme ca o 
largă tribună activă de luptă pen
tru cele mai înaintate idei ale 
epocii — ideile socialismului șl co
munismului — pentru cel mai a- 
vansat umanism — umanismul so
cialist 1 Ținind seama că și in 
domeniul culturii, al artelor, al 
.gîndirii filozofice se manifestă cu 
putere lupta dintre vechi și nou, 
dintre ideile Înaintate și cele peri
mate, depășite de evoluția istori
că, este necesar ca revista să com
bată cu tărie concepțiile retrograde, 
antiștiințifice, curentele de gin- 
dire care nu slujesc progresului 
social și uman, teoriile străine de 
interesele poporului, ale celor ce 
muncesc. Una din îndatoririle de 
onoare ale revistei „Contempora
nul", ca și ale tuturor ziarelor și 
revistelor din (ara noastră, este de 
a ajuta pe cititori să înțeleagă, de 
pe pozițiile partidului, fenomenele 
noi ale vieții sociale, schimbările 
profunde care au loc in lume, rea-

litățilc epocii contemporane, aspira
țiile progresiste alo umanității, pen
tru ca flecare să poată acționa 
conștient, cu toate energiile și ca
pacitățile sale, la crearea in Româ
nia a unei inalte civilizații mate
riale șl spirituale socialiste, in lupta 
universală pentru o viață mai buna. 

Revistei „Contemporanul** ii re
vine un roi deosebit de important 
in promovarea artei realiste, mili
tante. pătrunse de patosul revolu
ționar al vremurilor noi pe care le 
trăim, a unei arte închinate omu
lui. perfecționării sale morale, în
nobilării și îmbogățirii vieții spiri
tuale a întregului nostru popor. Li
teratura și arta ce se creează astăzi 
in patria noastră au menirea să re
dea in mod veridic realitățile spe
cifice ale societății socialiste in 
care trăim, să înfățișeze dialectic 
procesul dezvoltării noastre sociale, 
lupta dintre vechi și nou in toate 
sferele creației materiale și spiri
tuale, să contribuie la inlâturarea a 
ceea ce este negativ in societate, 
să cultive un model înaintat de 
viață. Numai asifel ea va putea 
deveni un factor activ al progresu
lui, o forță transformatoare dina
mică in mersul nostru inainte.

Situindu-se pe pozițiile gindiril 
materialist-dialectice, care relevă 
rolul hotâritor al maselor in făuri
rea istoriei, forța creatoare a omu
lui, care preamărește poporul — 
făuritorul tuturor valorilor materia
le și spirituale — este firesc ca li
teratura și arta să pună in centrul 
atenției lor cunoașterea și reflecta
rea vieții celor ce muncesc, exis
tența multilaterală a omului. Toc
mai de aceea, datoria revistei este 
de a sluji, în întreaga sa activitate, 
interesele maselor largi ale celor ce 
muncesc — principalul beneficiar al 
oricărei creații literar-artistice, al 
întregii culturi înaintate, a tot ce 
făurește noua noastră societate.

„Contemporanul0 poate, de ase
menea, juca un rol mai activ în 
participarea oamenilor de cultură, 
a creatorilor de artă, a intelectuali
tății patriei noastre la întreaga via
ță social-politică, în creșterea con
tribuției lor — alături de clasa 
muncitoare, de țărănime, de între
gul popor — la propășirea României 
socialiste.

„Contemporanul** poate aduce o 
contribuție sporită la popularizarea 
marilor valori ale culturii realiste, 
umaniste, universale, ale cunoaște
rii științifice, ale gîndirii înaintate 
dc pretutindeni, ale patrimoniului 
spiritual al tuturor popoarelor. In 
spiritul politicii României, de lar
gă colaborare internațională, de pace 
și prietenie cu toate popoarele,. 
„Contemporanul0 este chemat să 
militeze pentru dezvoltarea relații
lor culturale dintre poporul nostru 
și celelalte popoare, pentru partici
parea activă a țării la schimbul de 
idei și de valori artistice pe plan 
mondial. Ia dezvoltarea culturii și 
civilizației contemporane.

Urez colectivului redacțional și 
colaboratorilor revistei „Contempo
ranul" noi succese în realizarea 
marilor răspunderi încredințate de 
partid, în eforturile închinate edu
cației socialiste a maselor, dezvol
tării și înfloririi culturii noastre 
noi, propășirii poporului român.

NiCOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
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ear® serie nouă de nave. Nu, nu așa in general. Facem 
cursuri de la ucenic la inginerul șef".

îmi imagine! uriașa școală a constructorilor navali 
— trasatori, corplști, electricieni, sudori etc. — după 
zilele obișnuite de lucru, cu creionul și caietul in mină, 
tnvițlnd imaginea așezată de proiectant pe foaia de 
eale In zile și nopți de creație și calcul, de certitudini 
și îndoieli. Cu creionul ți caietul in mină i-am aflat 
înaintea aducerii pe calele de lansare la scara IU a 
remorcherelor de 1 200 cai putere, apoi a motonavelor 
maritime șl fluviale, apoi a cargourilor de 4 500 tdw., 
a mineralierului de 12 500 tdw., a carbonierului de 15 000 
tdw. Cu creionul și caietul in mlini ii vom afla înain
tea lansării primelor nave de 60 000 tdw., a celor de 
150 000 tdw.

Fenomenul insă este propriu întregii noastre opere 
de edificare socialistă. Premierele industriale de orice 
fel au incorporate in relieful lor finit această răsco
litoare avanpremieră a inteligenței și conștiinței mii
lor și miilor de oameni cu caietele pe genunchi și 
creioanele in mină invățind legile noului asalt, garan- 
tind și condiționind astfel victoriile de perspectivă. 
„Școala tuturor virstelor și tuturor profesiilor" — o 
numea Stoica Nichita — unde fiecare produs nou ad
duce în albia aceluiași efort de a ști și pe cei cu o 
experiență mai tinără și pe cei care au trecut prin 
anii meseriei. O școală cu"puncte de incidență pentru 
toate generațiile. Este de fapt materializarea îndemnu
lui partidului nostru de a învăța continuu, condiție de 
bază a progresului rapid al României socialiste.

Iile TANASACHE

TELEGRAMA

Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc Ungar, Fock Jeno, a trimis tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, o telegramă prin care, în 
numele guvernului Republicii Populare Ungare și al său 
personal, mulțumește pentru condoleanțele transmise în 
legătură cu tragicul accident al avionului de pasageri al 
companiei „Malev", care a avut loc în apropierea orașu
lui Kiev.

(Agerpres)

Nu este călător, cu trenul 
sau cu mașina, care, ieșind 
din defileul muntos, să nu 
tresară la vederea Orșovei 
noL Orașul îi apare sur
prinzător, in față, pe mar
ginea unei oglinzi imense 
de apă, care reflectă coli
nele abrupte din jur și ce
rul.

Și totuși, noua Orșovă, 
văzută dinspre Dunăre, de 
pe un vapor, oferă o prive
liște și mai impresionantă. 
Acolada albă a orașului, 
continuată de un șir de si
luete din beton, intre care 
se disting cele două gări 
— una lingă calea fe
rată, alta lingă apă — 
apoi calele unui șantier 
naval, cheiuri de piatră, în
conjoară de jur împrejur 
imensa deschidere a unui 
golf. Se văd plutind nave, 
zboară pescăruși.

Priveliștea e cu totul a- 
parte, grandioasă. Ultimul 
epitet e cu atit mai justi
ficat, cu cit creatorii peisa
jului, care au concurat în
săși natura, sint oamenii a- 
cestui ultim deceniu, treap
tă superioară în construcția 
socialismului in România. 
Deceniul care a fost mar
tor al zăgăzuirii Dunării la 
Porțile de Fier pentru a 
preface energia ei in ful
ger electric. Apele fluviului 
s-au oprit în pieptul de be
ton al barajului. Turbinele 
au fost puse în mișcare. 
Fluviul, prins între munți, 
a conturat un imens lac si- 
niliu. La marginea lui, în- 
tr-un golf liniștit, se desfă
șoară acolada albă a Orșo
vei noi.

Orașul e, deci, una din 
rezultantele acestei mari 
opere de transformare a 
naturii. Mai mult : un loc 
unde oamenii au dat una 
din bătăliile hotăritoare. 
Noul oraș 6-a născut in to
iul acesteia. Iată de ce e- 
popeea Porților de Fier in
clude „momentul Orșovei** 
printre capitolele sale cele 
mai emoționante.

Fiindcă tot ce s-a întim- 
plat aici, in acești ani, este 
fără precedent : un oraș în
treg, cu case și străzi, cu 
instalații portuare și între
prinderi, cu 10 000 dc locui
tori, iși schimbă locul de a- 
șezare, mutindu-sc cu cițiva 
kilometri mai sus. Și asia, 
fără să-și înceteze nici pen
tru un moment activitățile 
cotidiene, munca producti
vă. Țesătoria „Cazanek". 
intreprinderea de reparații 
fluviale, intreprinderea mi
nieră iși îndeplinesc sar
cinile de plan.

Sarcini care nu suferă 
nici un rabat in această im-

prejurare excepțională. 
Dimpotrivă : ele sporesc, sa 
diversifică. în final, toate 
aceste întreprinderi, stabi
lite după mutare în noua 
Orșova, cunosc o creștere 
de 3 ori a producției.

Și trebuie avut In ve
dere că, concomitent cu 
întreprinderile, se mută oa
menii înșiși, iși demolează 
casele vechi, le încarcă în 
camioane, le transportă în 
noul perimetru al orașului, 
le reclădesc. în sectorul ur
banismului Orșova înre
gistrează o creștere evi
dentă. Prin acordarea unul 
larg ajutor financiar și în 
materiale de construcție din 
partea statului, casele re
clădite sint mai spațioase, 
mai confortabile. In vechea 
Orșovă erau doar citeva 
blocuri ; in noua Orșovă 
blocurile însumează pină 
acum 2 386 apartamente. L* 
ele se adaugă 
case proprietate

Acestea sint 
midă, dotate cu 
și apă curentă. _  _ . ..
veche construcțiile de că
rămidă erau în minoritate, 
iar canalizările și apa Ia 
robinet ca și Inexistente.

încă 1300 
personală, 
din cără- 
canalizare 
în Orșova

Progresul de civilizație edi
litară este evident. Ca și 
clștigul în domeniul siste
matizării urbane, al dotării 
cu unități de deservire etc. 
E limpede că această mu
tare a orașului a însemnat 
de fapt o transformare și o 
înălțare a lui pe o nouă 
treaptă de civilizație, pu- 
nînd astfel în evidență pa
rametrii multilaterali și di
namici care caracterizează 
construcția socialismului in 
țara noastră.

în perimetrul unde este 
astăzi noua Orșova a fost 
loc sălbatic: mari ridică- 
turl de pămlnt acoperite 
de tufișuri. Se află acolo și 
vatra unul sat mărginaș. 
Jupalnic. Dar amplasamen
tul orașului a fost hotărit, 
după dezbateri, de înșiși 
locuitorii lui, care au pre
ferat, în ciuda dificultăților, 
să rămînă în apropierea 
Dunării.

Primii au pătruns cei care 
au trasat drumurile, apoi 
au trecut buldozerele. Tre
buiau tăiate, în coasta
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V
Pentru contribuția adusă la pro

movarea gîndirii materialist-știin- 
țifice și răspîndirea ideilor marxiste 
în România, la crearea și dezvol
tarea culturii noastre noi, socialiste,

Cu prilejul aniversării a 90 de 
ani de la apariția primului număr 
și a 25 de ani de la apariția seriei 
noi a revistei „Contemporanul*',

Consiliul de Stat al RepubT 
Socialiste România decreteaz

Se conferă ordinul „Meritul C 
tural“ clasa I revistei „Contemi 
ranul".

Președintele Consiliului de Sta
NICOLAE CEAUȘESCU

ADUNARE FESTIVA CU PRILEJUL ANIVERSARII REVISTEI
„CONTEMPORANUL" (în pag. a IV-a)

SANCȚIONAT CU... AVANSAM Cel mai tînăr
cartier

Economistul Mihai Țapu 
nu mai este directorul în
treprinderii „Crivar 
județul Olt. Este 
firesc. după 
ilegalități pe 
săvîrșit aici, 
este cuvîntul cel mai mo
dest care poate caracteriza 
șocul ce ți-1 provoacă con
statarea situației de la în
treprinderea de industrie 
locală și materiale de con
strucții „Criva**. Această 
unitate din județul Olt, în 
perioada in care a fost 
condusă de Mihai Țapu. 
s-a transformat in cîmp de 
acțiune pentru o seamă de 
elemente certate cu cin
stea. cu legea. Erau legați 
și prin rudenie — cel pu- 
țin 6 cazuri in conducerea 
unității — și prin atitudi
nea lor — vom vedea ce 
fel de atitudine — față de 
avutul obștesc, și prin co
mune t-ăsături de caracter.

Sp-e «tirșitul iernii, ser
viciul de control unic in-

din 
foarte 

multele 
care le-a 
„Surpriză**

tern din cadrul Consiliului 
popular județean Olt a în
ceput aici o acțiune de 
verificare.

— Astăzi, după o exa
minare atentă, se desco
peră lucruri de domeniul 
incredibilului — ne de
clară tovarășul Severian 
Neamțu, șeful serviciului. 
Evidența financiar-conta- 
bilă și gestiunea erau fie 
inexistente, fie lamenta
bile. Nu se respectau pre
vederile legii cu privire la 
inventarieri, deși pe sta
tele de plată figurau sa- 
lariați cu obligații precise 
in această direcție. Și al
tele...

în centrul acestei si
tuații. direct răspunzător 
pentru ea. fostul director 
Mihai Țapu. îi plăcea, de 
pildă, să schimbe gestio
narii fără inventarieri fap
tice de predare-primire ; 
tentativele de inventariere 
erau stopate de el foarte 
„operativ*4.

întreprinderea a luat 
ființă la 1 iulie 1970, dar 
comisia centrală de recep
ție, ca și comisiile similare 
de secții 6-au constituit 
abia la 31 martie 1971 ; 
planul aprovizionării cu 
materiale și utilaje s-a 
întocmit in iunie 1971. Dar, 
in alte direcții, „activita
tea" era in toi. O între
prindere cu peste 400 de 
muncitori fusese transfor
mată in tarabă în toată 
regula. Cuvintele nu sint 
prea aspre. Cine avea ne
voie de cherestea, tablă 
galvanizată, ciment șfa.m.d.. 
apela la fostul director M. 
Țapu și ...treaba se rezolva. 
De pildă : tabla galvani
zată a fost vindută cu 5 
lei kg unor persoane par
ticulare, cind prețul legal 
de vinzare cu amănuntul, 

< prin unitățile comerciale, 
^este de 11 lei și 20 de bani.

Ciment — 300 kg — și 
1 055 m c cherestea s-au 
ridicat — in numele in-

treprinderii ! — de către 
Constanța Ciuculete, sala
riată la I.I.L. „Oltul**, Sla
tina, direct dintr-un de
pozit al I.T.A. Pitești. Pla
ta s-a făcut (cu factura 
nr. 92021 din 25 septem
brie 1970) de către între
prinderea „Criva", iar pro
dusele au fost „dirijate" 

’acasă la o persoană parti
culară. Doar datorită sesi
zărilor făcute, aceste pro
duse au fost pină la urmă 
plătite, dar abia la 25 a- 
prilie 1971, după șapte luni 
de la comiterea delapidării. 
De la „Criva" s-au vîndut, 
datorită „amabilității** di
rectorului Țapu, cherestea, 
ciment, tablă galvanizată 
în valoare de 25 370,15 lei. 
Cel puțin atîta s-a dove
dit pină acum.

Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scînfeii1

(Continuare în pag. a V-a)

constă nțean

trei 
s-au

CONSTANȚA (corespondentul „Scln- 
teii“, Radu Apostol). — Pe una din 
magistralele Constanței, în apropierea 
zonei industriale de vest, a început In 
toamna anului trecut construcția celui 
mai tînăr cartier de locuințe — car
tierul Filimon Sirbu. în primele 
blocuri, cu 160 de apartamente,
mutat acum locatarii, iar pină la sfir- 
șitul anului vor mai fi date, eșalonat, 
in folosință alte 650 de apartamente, 
în pas cu construcția de locuințe, se 
realizează dotările social-gospodărești 
— o școală cu 24 de săli de clasă, c 
grădiniță de copii, cu 200 de locuri, uri 
complex comercial și alte unități de 
prestări servicii. în următorii trei ani, 
cartierul Filimon Sirbu va avea aproa
pe 5 000 de apartamente.
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Spiritul militant- 
trăsătură definitorie a muncii

politico-ideologice

Rolul conducător al partidului - 
chezășia înfăptuirii programului 

de educare comunistă
BîmbltS IS eeptembrle a avut lo« 

plenara lărgită cu activul a Comite
tului județean Vaslui al P.C.R., con
sacrată dezbaterii sarcinilor ce ne des
prind pentru organele și organizațiile 
de partid din programul de îmbună
tățire a activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii, 
elaborat de conducerea partidului din 
inițiativa și pe baza propunerilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. Intr-un 
climat de lucru, caracterizat prin e- 
xigențfi și combativitate, plenara a fi
nalizat cu atenție, din multiple un
ghiuri de vedere, activitatea de edu
care comunistă a maselor, a sinteti
zat. pe baza dezbaterilor care E-au 
desfășurat în toate organele și orga
nizațiile de partid din județ, expe
riența pozitivă, a relevat neajunsu
rile existente, a stabilit măsuri prac- 

lor, pentru 
obiectivelor

tice pentru înlăturarea 
realizarea Integrală a 
fixate de conducerea partidului în 
acest important domeniu. La lucrările 
plenarei a luat parte tovarășul losif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Spiritul de responsabilitate, apre
cierea lucidă a muncii politico-ideo
logice desfășurate pentru educarea 
comunistă a maselor au fost sti
mulate de ampla informare pre
zentată de tovarășul Gheorghe Tă
ria se, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, care a adus in a- 
tenția participanților un evantai larg 
de probleme, abordate de pe poziții 
critice și autocritice, și a jalonat mă
surile pentru a ridica pe trepte mai 
Înalte întreaga activitate de dezvol
tare a conștiinței socialiste a maselor. 
Dezbaterea largă, aprofundată, in 
toate organizațiile de partid, a măsu
rilor preconizate de conducerea par
tidului, multitudinea de propuneri și 
observații făcute In cadrul acestei 
acțiuni au oferit comitetului județean 
de partid posibilitatea de a-și forma 
o imagine de ansamblu realistă asu
pra activității desfășurate și de a 
stabili direcțiile spre care se cer con
centrate eforturile pentru a deter
mina îmbunătățirea ei sub toate as
pectele.

Pornind de la necesitatea generali- 
rării experienței înaintate, a Înlătu
rării carențelor în activitatea de dez
voltare a conștiinței socialiste a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, informarea a subliniat în
semnătatea măsurilor propuse, între 
care un loc principal il ocupă cele 
referitoare la imprimarea unui 
mai pronunțat caracter educativ în
vățămintului de partid, ancora
rea lui mai puternică in proble
matica actuală, selecționarea atentă 
și pregătirea temeinică a lectorilor și 
propagandiștilor ; valorificarea de
plină a potențelor formative ale a- 
dunării generale a organizației de 
bază prin îmbunătățirea orientării te
matice și a conținutului dezbaterilor ; 
ridicarea nivelului activității politice 
și cultural-educative de masă prin 
participarea sistematică la desfășura
rea ei a tuturor cadrelor de partid, 
de stat și din economie ; folosirea mai 
intensă a muncii de la om la om, a 
gazetelor satirice, a brigăzilor artis
tice de agitație ; sporirea eficienței 
muncii politice și cultural-educative 
a organizațiilor de partid, de masă și 
obștești pentru cultivarea atitudinii 
înaintate față de muncă și avutul ob
ștesc, pentru combaterea manifestă
rilor și mentalităților înapoiate, pen
tru formarea omului nou, participant 
conștient la opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Referindu-se la interesul deosebit 
cu care au fost primite recentele do
cumente de partid, tovarășii Aurel 
Țolescu, secretar al comitetului jude
țean de partid, și Cecilia Petcu, secre
tar al Comitetului orășenesc de par
tid Vaslui, au subliniat că programul 
de îmbunătățire a activității de edu
care marxist-leninistă a comuniștilor, 
■ tuturor oamenilor muncii, răspunde 
unor cerințe esențiale ale actualei e- 
tape de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, caracterizată 
nu numai prin mutații structurale, ca
litative, pe planul forțelor și relațiilor 
de producție, ci și prin transformări 
Înnoitoare in cimpul spiritualității, al 
dezvoltării personalității umane. Mă
surile cuprinse in acest program îm
brățișează toate domeniile muncii po
litico-ideologice, de influențare a con
științelor ; ele se încadrează in pre
ocupările permanente, in eforturile 
statornice ale partidului nostru pen
tru a transpune in practică linia ge
nerală stabilită la Congresele al IX- 
lea și al X-lea ale P.C.R.

Ce trebuie făcut pentru a spori efi
ciența muncii politico-ideologice des
fășurate de organele și organizațiile 
de partid și sindicale din unitățile e- 
eonomice ? — iată întrebarea in ju
rul căreia și-au axat cuvintul tovară
șii Alexandru Vătavu, șeful comisiei 
culturale a Consiliului județean al 
sindicatelor Vaslui, Constantin Mo
rarii, secretarul organizației de partid 
de la Autobaza Vaslui, și alți vorbitori, 
care au accentuat asupra necesității 
găsirii și utilizării acelor forme și 
mijloace ale muncii politice capabile 
să influențeze puternic conștiința oa
menilor, comportamentul lor în pro
ducție, in întreaga viață socială.

Făcind ample referiri la diferitele 
aspecte ale activității politico-educa
tive, tovarășul Adam Leica, prim-se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Birlad. a evidențiat însemnă
tatea conducerii permanente a aces
teia de către organele și organizațiile 
de partid, a raportării ei nemijlocite 
la realitățile de ia fiecare loc de pro
ducție. Pe bună dreptate, a arătat 
vorbitorul, în recentele dezbateri care 
au avut loc în adunările generale ale 
organizațiilor de bază și plenarele 
comitetelor de partid cu activul, co
muniștii au criticat slaba preocupare 
pentru eficiența activității politico- 
educative, lipsa de inițiativă in orga
nizarea unor acțiuni concrete în ve
derea întăririi disciplinei in muncă, 
creșterii responsabilității salariaților 
față de îndatoririle profesionale. Exis
tă o strinsă legătură intre aceste de
ficiențe și faptul că în primele 8 luni 
ale acestui an. din pauza absentelor 
nemotivate, s-au pierdut peste 20 000 
om/ore". .Duc’nd mai departe aceasta idee, 
tovarășul Ion Berlea. secretarul Co
mitetului de partid de la Fabrica de 
rulmenți din Birlad. a spus : „O dată 
cu Îmbunătățirea propriului nostru 
stil de muncă, este necesar să acor
dăm un sprijin mai substanțial orga
nizațiilor de bază din secții in desfă
șurarea activității politico-educative, 
punînd accentul pe conținutul de idei 
și diversificarea formelor ei, pe impn-

Plenara lărgită
a Comitetului județean

de partid Vaslui

tru utilizarea sistematică a unor me
tode eficiente ale muncii politico- 
educative, cum sint întilniri ale țăra
nilor cooperatori cu cadrele de partid, 
de stat și economice ; convorbirile și 
discuțiile organizate de agitatori la 
locurile de producție ; îmbunătățirea 
agitației vizuale; reactivizarea cercu
rilor de lectură : atragerea largă a 
intelectualității satelor și, in primul 
rind, a cadrelor didactice, la activi
tatea cultural-educativă.

O idee care a polarizat atenția 
multor participant! la discuții a fost 
educarea comunistă a tinerei genera
ții. Relevind însemnătatea deosebită 
a indicațiilor enunțate în această pri
vință în expunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășii Con
stantin Alexandru, inspector general 
al Inspectoratului județean școlar, 
Casandra Velea, președinta Comitetu
lui orășenesc Huși al femeilor, Dumi
tru Mocanu, procurorul-șef al Procu
raturii județene, au subliniat nece
sitatea inițierii unor acțiuni conju
gate ale tuturor factorilor educativi 
— școala și celelalte instituții de cul
tură, organizațiile de tineret, celelalte 
organizații de masă și obștești, orga
nele justiției — sub conducerea di
rectă a organelor și organizațiilor de 
partid, menite să contribuie la pre
venirea și înlăturarea oricăror mani
festări negative, la sădirea in rindu- 
rile tuturor 
trăsăturilor 
munistului.

Tovarășul
prim-secretar al Comitetului județean 
al U.T.C. Vaslui, analizind de pe po
ziții critice și autocritice activitatea 
educativă a organizațiilor de tineret, 
a spus : „Intîlnim incă la un număr 
însemnat de tineri manifestări de in
disciplină la locul de muncă, lipsă de 
interes pentru ridicarea calificării 
profesionale, tendințe de chiul ; avem 
tineri care incă nu s-au hotărit ce 
vor face în viață și prin urmare um
blă din șantier în șantier ; sint ca
zuri de tineri — 
tre absolvenții de 
nu j j’
rect productivă, așteptind ivirea u- 
nor posturi „de birou" și care... pină 
atunci trăiesc pe seama altora. Și 
toate acestea fără ca organizațiile 
U.T.C. să ia poziție hotărită față de 
asemenea manifestări. Deosebit de 
grav mi se pare faptul că nu am 
reușit incă să determinăm o atitu
dine combativă, intransigentă față de 
cazurile de sustragere din avutul 
cooperativelor agricole de producție, 
în continuare, vorbitorul a relevat 
necesitatea înlăturării formelor peri
mate, neatractive ale muncii politico- 
educative și a înfățișat măsurile luate 
pentru lichidarea elementelor de for
malism in domeniul vieții interne de 
organizație, al organizării și desfășu
rării învățămintului politic U.T.C., 
antrenării tineretului la diferite ac
țiuni patriotice.

Relevind că programul de edu
care comunistă a maselor mobili
zează puternic și pe oamenii de cul
tură și artă, cadrele de pe tărimul 
ocrotirii sănătății publice și din alte 
domenii, tovarășii Tiberiu Penția, 
directorul Teatrului de Stat din Bir
lad, și Ion Nicolaescu, directorul spi
talului din comuna Tutova, au evi
dențiat răspunderea ce revine in ge
neral intelectualității în educarea 
estetică a maselor, in cultivarea în 
rindurile lor a valorilor patrimoniului 
național și universal, in combaterea 
misticismului și obscurantismului, in 
lărgirea orizontului științific al oa
menilor muncii.

Luind cuvintul in încheierea lucrări- 
lor plenarei, tovarășul IOSIF BANC 
a arătat că dezbaterea de că
tre intregul parlid a problemelor îm
bunătățirii activității politico-ideolo
gice, de educare marxist-leninistă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, are o importanță deosebită 
in cadrul acțiunilor întreprinse pen
tru înfăptuirea obiectivelor fixate de 
ce! de-al X-lea Congres al P.C.R.

După ce a subliniat că această dez
batere are rolul de a contribui la ri
dicarea nivelului conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, la sporirea 
uriașei forțe transformatoare a idei
lor socialismului, la accelerarea mer
sului înainte pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
In patria noastră, vorbitorul a subli
niat că, asemenea celor care au luat 
cuvintul in această plenară, toți 
membrii de partid, întregul nostru 
popor dau o înaltă apreciere progra
mului de perfecționare a muncii 
ideologice și educative cuprins în 
măsurile inițiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și aprobate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R.

categoriilor de tineri a 
etico-morale proprii co-

Constantin Horobeț,

mai ales din- 
licee — 

se angajează în munca
care 

di-

maro* unui caracter operativ șl dife
rențiat, incit KĂ-șl aducă o contribu
ție mai mare La dezvoltarea conști
inței «ocLaliste a muncitorilor, tehni
cienilor șl inginerilor și, implicit, la 
•oluționarca tuturor problemelor le
gate de Îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice".

Punînd în lumină necesitatea Îm
bunătățirii activității politico-educa
tive la sate, tovarășii Nicolae Mlha- 
Hche, președintele U.J.C.A.P.. Gheor- 
ghc Buculcasa, director general ad
junct al Direcției generale județene 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, Vaslle Răbu- 
șanu, secretar al Comitetului comunal 
de partid Duda-Epureni, au abordat 
probleme privind legarea mal strinsă 
a acestei activități de sarcinile de pro
ducție ale unităților agricole, orien- 
tind-o mai mult spre cultivarea res
ponsabilității față de avutul obștesc, 
spre explicarea legăturii dintre inte
resele personale și cele generale ale 
cooperatorilor, ale statului.

Vorbind în spirit autocritic despre 
activitatea desfășurată in acest do
meniu de organizația de partid din 
care face parte, tovarășul Constantin 
Jomir, locțiitorul secretarului Comi
tetului comunal de partid Oltenești, 
a arătat că rezultatele obținute pină 
acum nu pot fi considerate satisfă
cătoare și că, pe baza propunerilor 
făcute cu prilejul dezbaterii măsuri
lor preconizate de conducerea parti
dului, s-au și întreprins unele acțiuni 
menite să intensifice eforturile orga
nizațiilor de partid din comună pen-

Evidențiind partidului și poporu
lui necesitatea ridicării pe o 
treaptă superioară a întregii activi
tăți politico-ideologice, tra/rlnd In 
mod magistral jaloanele fundamen
tale ce trebuie urmate In acest tens, 
secretarul general al partidului nos
tru a demonstrat din nou minuna
tele sale virtuți de conducător comu
nist, profunda sa grijă pentru buna 
desfășurare a construcției socialiste, 
uriașa sa putere de sesizare și aln- 
tetizare a fenomenelor specifice fie
cărei etape de dezvoltare * vieții 
sociale.

Apreciind că dezbaterile în organi
zațiile de partid din cadrul județului, 
precum și discuțiile din plenară «-au 
desfășurat intr-o atmosferă de lucru, 
de exigență și combativitate parti
nică, vorbitorul a arătat că ele au 
creat condiții favorabile pentru 
ca In întreaga activitate po- 
litico-ideologică șl cultural-educa
tivă să se întărească spiritul de 
partid, principialitatea comunistă, 
pentru promovarea și mal largă a 
ideologiei marxist-leniniste, pentru 
mobilizarea maselor la Înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului.

Un loc Important în cuvlntarea 
rostită au ocupat problemele referi
toare la conducerea și îndrumarea 1 
unitară a întregii activități politico- 
ideologice, desfășurate de organiza
țiile de partid, ca și de organizațiile 
sindicale, de tineret, de femei, de 
către toți factorii cu atribuții educa
tive. In acest sens, vorbitorul a re
levat însemnătatea respectării rigu
roase a indicației conducerii partidu
lui de a se analiza periodic munca 
politico-ideologică și cultural-educa
tivă de masă și de a se stabili și în
făptui cu perseverență măsurile pre
văzute pentru a se asigura creșterea 
combativității împotriva influențelor 
ideologiei burgheze, a mentalităților 
și deprinderilor înapoiate, retrograde.

în continuare, tovarășul losif Banc 
s-a referii pe larg la necesitatea ridi
cării nivelului de pregătire politico- 
ideologică a activului de partid și de 
stat, a cadrelor de conducere, a tu
turor comuniștilor. După ce a a- 
râtat că, așa cum a reieșit și 
din dezbaterile din cadrul ple
narei, organizațiile de partid din ju
dețul Vaslui trebuie să se ocupe mai 
îndeaproape de cunoașterea temeinică 
de către toți comuniștii, de către toți 
oamenii muncii de Ia orașe și sate 
a politicii partidului, a orientărilor 
principiale, a aprecierilor date de 
partid în diferite probleme ale vie
ții interne și internaționale, vor
bitorul a subliniat că o aten
ție deosebită trebuie acordată îm
bunătățirii învățămintului de par
tid, sporirii eficienței educative a 
acestuia, formării profilului moral- 
politic al comuniștilor, îndeosebi 3 
celor primiți de curind in partid, 
concomitent cu ridicarea rolului edu
cativ al adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază. In condițiile de 
astăzi, se pune, la un nivel superior 
de exigență, problema rolului și po
ziției comunistului în societate, în 
colectivele de muncă. Este necesar 
ca fiecare membru de partid să fie 
nu numai un om priceput, harnic și 
conștiincios, ci, în același timp, un 
model de cinste și principialitate în 
orice împrejurare, un luptător hotărit 
împotriva vechiului, a mentalităților 
înapoiate, pentru înfăptuirea politicii 
marxist-leniniste a partidului.

Abordind multilateral problemele 
activității politice de masă, tovarășul 
losif Banc a arătat că organizațiile 
de partid trebuie să se îngrijească 
mai mult de conținutul ei, promovind 
totodată, mai consecvent decît pină 
acum, acele forme care și-au dovedit 
utilitatea și eficiența — munca de la 
om Ia om, gazetele satirice, brigăzile 
artistice de agitație etc. — astfel ca 
ele să aducă o contribuție sporită la 
generalizarea experienței înaintate, 
la îndeplinirea sarcinilor economice, 
la educația socialistă a tuturor cate
goriilor de cetățeni.

Privitor la munca politico-educa- 
tivă in rindurile tineretului, vorbito
rul a accentuat sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor de partid 
din județ, insistind asupra atenției 
pe care ele trebuie să o acorde în
drumării sistematice a organizațiilor 
U.T.C., de pionieri, conducerilor șco
lilor, pentru ca toți tinerii să fie pre
gătiți pentru o muncă socială utilă, 
mai ales direct productivă, să fie for
mați în spiritul dragostei față de pa
trie, față de partid. In această ordine 
de idei, s-a arătat că este necesar ca, 
prin variatele mijloace ale activității 
politico-educative, să se facă mai 
larg cunoscute tineretului trecutul de 
luptă al partidului și poporului, 
eforturile depuse pentru obținerea 
realizărilor de astăzi, sâ se pună In 
antiteză cu nedreptățile sociale la 
care sint expuși tinerii din țările ca
pitaliste condițiile tot mai bune de 
muncă și învățătură create tineretu
lui din patria noastră, perspectivele 
sale luminoase.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că aprobarea și sa
tisfacția cu care comuniștii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile 
Vasluiului, au salutat programul de 
măsuri cuprins in propunerile și 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. constituie o garanție că 
ei vor depune toate eforturile pentru 
ca întreaga bogăție de idei din aceste 
documente de însemnătate excepțio
nală sa prindă viață cit mai curind, 
pentru ca patria noastră că înainteze 
tot mai rapid pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 

Plenara a adoptat apoi în unanimi
tate un cuprinzător plan de măsuri.

Intr-o atmosferă vie. de puternic 
entuziasm și însuflețire, participan- 
ții la plenară au adresat COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în 
tele, se spune : ,
acest prilej, din inimă mulțumiri 
pentru atenția deosebită ce ne-o 
acordați, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, comitetul 
județean de partid se angajează ca 
prin intensificarea activității educa
tive in toate domeniile să mobilizăm 
mai activ muncitorii, țăranii, intelec
tualii, tineretul, pe toți cetățenii ju
dețului, pentru a-și aduce — îm
preună cu intregul popor român — 
din plin contribuția la transpunerea 
in viață a Directivelor Congresului al 
X-lea al partidului, pentru ridicarea 
României socialiste pe noi culmi de 
civilizație, prosperitate și 
cial".

care,, intre al- 
„Adresind, și cu

progres so-

Slmon 
Silviu

ORBAN 
ACHIM

Plenara îSrgitâ ev activul a Co
mitetului județean Neamț al P.C.R., 
care * avut loc zilele acestea, a dez
bătut, lntr-0 atmosferă de exigență 
și reeponsablUtate partinică, sarci
nile ce revin organelor și organiza
țiilor de partid, în lumina propune
rilor de mături pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de e- 
ducare marxist-leninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, elaborata de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șt adoptate de 
conducerea partidului. La lucrările 
plenarei a luat parte tovarășul Ion 
Pățan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Prilejuind o profundă analiză a 
activității desfășurate in domeniul 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor, plenara a efectuat, totoda
tă, o amplă sinteză a dezbaterilor 
care au avut loc în adunările gene
rale deschise ale organizațiilor de 
partid, în organizațiile U.T.C. șl de 
sindicat Scoțind In relief atmosfera 
de efervescentă viață politică din în
tregul județ, faptul că recentele do
cumente de partid au constituit un 
puternic imbold da îmbunătățire a 
activității în toate sectoarele edu
cației, informarea prezentată plenarei 
de către tovarășul Ștefan Boboș, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a oglindit preocupă
rile susținute ale organizației jude
țene de partid pentru creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid in toate domeniile muncii po
litico-ideologice și cultural-educati
ve, intensificarea propagandei de 
partid și sporirea aportului acesteia 
la pregătirea ideologică a comuniș
tilor, pentru perfecționarea pregătirii 
propagandiștilor, a lectorilor. Se pre
vede astfel folosirea unei ga
me variate de mijloace în vederea 
asigurării unei trainice legături a 
învățămintului de partid cu sarcini
le actuale și de perspectivă ale or
ganizațiilor de bază, îmbogățirea 
conținutului adunărilor de partid, 
astfel Incit să devină pretutindeni o 
puternică școală de educare politică 
a membrilor de partid, orientarea 
consecventă a așezămintelor cultura
le spre o activitate militantă pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor.

Un cuprinzător capitol al informă
rii s-a referit la acțiunile ce vor fi 
organizate de comitetul județean de 
partid pentru ridicarea la un nivel 
superior a muncii de educare a ti
neretului în spiritul concepției des
pre lume și viață a clasei muncitoa
re, pentru însușirea tradițiilor re
voluționare ale acesteia și ale Par
tidului Comunist Român, cultivarea 
dragostei față de patrie și popor, 
combaterea tendințelor de parazi
tism, a manifestărilor de cosmo
politism, de misticism, a con
cepțiilor retrograde, intensificarea 
propagandei ateiste în rîndul ti
nerei generații. De asemenea, nume
roase măsuri vizează perfecționarea 
activității cultural-educative, crește
rea rolului instituțiilor de artă, al 
caselor de cultură, cluburilor, cămi
nelor culturale, bibliotecilor pentru a 
contribui mai activ la amplul proces 
de împlinire multilaterală a persona
lității umane.

— îndeplinirea sarcinilor comple
xe, reieșite din amplul program de 
măsuri, adoptat de conducerea par
tidului — spunea tovarășul Ion Vlad, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Roman — cere din 
partea noastră ca, îmbunătățind ac
tivitatea organizațiilor de partid, a 
organizațiilor de masă și obștești, sâ 
facem să pulseze pretutindeni, in în
treaga viață social-economica, spiri
tul combativ, partinic, revoluționar 
al clasei muncitoare. Pentru aceasta 
este necesar. în primul rînd, să spo
rim rolul, conducător al organizații
lor de partid in întreaga activitate 
destinată educării comuniste a ma
selor. Este, in acest sens, deplin va
labilă și in organizațiile de partid 
din municipiul Roman concluzia se
cretarului general al partidului, care 
arăta că școala întăririi spiritului 
revoluționar trebuie să fie adunările 
de partid, care să devină pretutin
deni principalele forumuri de pregă
tire ideologică a comuniștilor, de a- 
naliză exigentă a muncii și condui
tei fiecăruia.

Aprofundînd problematica deose
bit de diversă a perfecționării ne
contenite a muncii politico-ideo
logice, alți vorbitori, printre care 
tovarășii Nicolae Mocanu, mai
stru la întreprinderea mecanici 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț, An
gela Manole, tehnician la fabrica ..8 
Martie", Leonte Teodor, maistru la 
șantierul nr. 1 construcții Piatra 
Neamț, Iile R, Iile, secretar al co
mitetului de partid de la Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești, Ni
colae Burtoi, secretarul comitetului 
de partid de la Uzina de țevi Ro
man, au subliniat necesitatea de a 
se imprima adunărilor generale de 
partid un caracter de dezbatere pro
fundă, exigentă și principială a obiec
tivelor activității economice, soci
ale și Ideologice, s-au referit la im
perativul îmbunătățirii pregătirii și 
desfășurării acestora, au criticat, pe 
bună dreptate, acele practici potrivit 
cărora în unele adunări de partid 
se discută cu deosebire probleme 
strict tehnice, fără sâ fie analizate, 
în primul rînd, munca oamenilor, a- 
portul lor în procesul de producție, 
comportarea in viața socială, nu 
se ia atitudine împotriva celor care 
se fac vinovați de încălcarea norme
lor de muncă și a legilor statului, 
contra pasivității, a îngăduinței gre
șit înțelese, a tolerării neajunsurilor.

— Propunindu-ne să îmbunătățim 
munca în unitatea noastră, spunea 
tov. Nicolae Bostan, președintele co
operativei agricole din comuna Gi- 
rov, ne dăm seama că de aici va 
trebui să pornim, de la conștiințe. 
Trebuie astfel ca Întreaga activitate 
a organizației de partid din coope
rativa agricolă să militeze pentru 
ordine și disciplină, pentru întărirea 
responsabilității față de sarcinile în
credințate, atît pe linie de partid, 
cit și cele trasate de consiliul de 
conducere, în brigăzi și echipe. în
tărirea democratismului în viața de 
organizație, în viața cooperativei 
presupune îndeplinirea riguroasă a 
tuturor .Îndatoririlor statutare, o ati- 

hidlM înaintată, principiali din par
te* tuturor mal alea In ce privește 
grija față de avutul obștesc. In 
primul rînd, comuniștii trebuie 
să fie un exemplu demn de 
urmat, să exercite o influență 
mobilliatoare asupra tuturor mem
brilor cooperativei. Acestea «înt, 
în prezent, obiectivele spre care 
ne-am orientat atenția în lumina do
cumentelor de partid recente, cu 
convingerea că astfel vom reuși să 
ne Îmbunătățim munca.

O temeinică pregătire politico-ide
ologică, o temeinică pregătire profe
sională — iată trăsăturile definitorii 
ale profilului comunistului, repetat 
subliniate în cuvintul multor parti
cipant! la dezbateri, printre care Ion 
Pocovnlcu, secretarul comitetului de 
partid de la C.E.I.L. platforma Pia
tra Neamț, ing. Pavel Petru, preșe
dintele C.A.P. Făurel, și alții. Pro
gramul de educație comunistă, ela
borat de secretarul general al par
tidului — spunea Vasile Gherasim, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Piatra Neamț 
— a subliniat limpede că a fi 
activist al partidului Înseamnă să fii 
un om cu o înaltă conștiință parti
nică, cu un larg orizont politic șl 
profesional, obținute print.r-o pregă
tire perseverentă de zi cu zi. Con
sider că nu am fost destul de exi
gent! cu unii activiști care manifestă 
delăsare față de pregătirea lor și, ca 
urmare, nu reușesc să rezolve pro
bleme practice, cu acei care conside
ră că rolul lor ar fi numai acela de 
a ...prezida ședințele organizațiilor. Nu

Plenara lărgită
• Comitetului județean 

de partid Neamț

ne putem Împăca cu asemenea men
talități. Activistul trebuie să fie un 
competent și Înflăcărat propagandist 
al politicii interne și externe a par
tidului, sâ răspindească cu pasiune 
în mase filozofia marxist-leninistă, 
să educe oamenii In spiritul idealu
rilor comuniste.

Țelul final al muncii politico-ideo
logice și cultural-educative, au ară
tat numeroși participanți la dezba
teri, trebuie să fie formarea omului 
nou, constructor conștient al socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Să desfășurăm o ofensivă gene
rală pentru a asigura o largă și pro
fundă cunoaștere a politicii partidu
lui nostru, in scopul înfăptuirii el 
în cele mai bune condiții, al cre
ării unui climat de dăruire pen
tru triumful cauzei socialismului, a- 
răta tehnicianul Dumitru Onișor, se
cretarul comitetului de partid de la 
Fabrica de ciment Bicaz. Tratarea 
cu îngăduință a neajunsurilor așa- 
zise „mici" poate atrage prejudicii 
mari.

Cum est» și firesc, pentru un ju
deț cu numeroase colective de mun
că tinere, problemele educării tine
retului au ocupat un loc important 
în cursul dezbaterilor din plenară.

— Programul de educație comunis
tă, adoptat de partid, pune sarcini 
deosebit de importante în fața orga
nizațiilor U.T.C., datoare a se ridica 
la înălțimea menirii lor de organi
zații revoluționare ale tineretului, 
spunea tov. Gheorghe Grigore. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Neamț al U.T.C. Scrutindu-ne cu 
răspundere munca, în spiritul exi
gent al acestui deosebit de impor
tant document de partid, ne dăm 
seama că va trebui să acționăm pe 
toate fronturile activității educative 
spre a cultiva in rindurile ti
neretului o atitudine de înaltă 
responsabilitate față de societate. 
Să-i educăm pe tineri în spiritul 
dragostei de muncă, al demnității, 
să cultivăm zi de zi dragostea față 
de patria socialistă, mindria pentru 
izbînzile dobîndite de poporul con
dus de partid, hotărirea de a le spo
ri prin aportul nostru. Aici, în do
meniul dezvoltării conștiinței socia
liste a tinerilor, va trebui să fim a- 
jutați mult mai mult și de către or
ganizațiile de partid, de comuniștii 
cu experiență, de cadrele de con
ducere.

Abordînd, pe multiple planuri, sar
cinile îmbunătățirii muncii de educa
re comunistă, alți vorbitori — Ion 
Ioniță, secretarul consiliului jude
țean al sindicatelor, Constantin Po- 
tingă, secretar al comitetului jude
țean de partid, Gh, Bunghez, preșe
dintele comitetului județean pentru 
cultură și artă, Eugenia Livezeanu, 
directoarea liceului „Calistrat Ho
gaș", Ion Luncan, loan Cră
ciun, inspector general la inspec
toratul școlar județean, Nico
lae Ivancibin, directorul Casei de 
cultură din Tg. Neamț, Gh. Ciobanu, 
profesor la liceul din Roman, Adria 
Pamfil-Almăjan, actriță la „Teatrul 
Tineretului" din P. Neamț, s-au re
ferit, în cuvintul lor, La rolul care 
revine In procesul educativ organi
zațiilor de sindicat, de femei, institu
țiilor culturale șl de învățămint. Cri- 
ticind atitudinea pasivă a unor cadre 
din aceste domenii, vorbitorii au re
levat necesitatea creșterii exigenței 
față de munca tuturor celor care lu
crează in invățămint, cultură, în or
ganizațiile de masă, astfel ca fieca
re dintre ei să se afirme ca un mi
litant, temeinic pregătit politic și 
profesional, în vasta și multilaterala 
acțiune pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor.
Luînd cuvintul în încheierea lucrări

lor plenarei, tovarășul ION PĂȚAN 
a apreciat că spiritul de res
ponsabilitate care a caracterizat dis
cuțiile, spiritul critic și autocritic al 
dezbaterilor, numeroasele propuneri 
ale vorbitorilor reflectă maturitatea 
politică a organizației județene de 
partid Neamț, hotărirea fermă a tu
turor membrilor ei de a-și consacra 
forțele realizării în cele mai bune 
condiții a programului de educație 
comunistă a întregului popor elabo
rat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în același timp, vorbitorul a relevat 

e* din dezbaterii» plenarei »-a vfldlt 
Înțelegerea Importanței excepționala 
a obiectivelor trasate de partid In 
domeniul muncii politico-ideologice — 
obiective determinate de mutațiile 
care «-au produs și ee produc in via
ța societății noastre, de cerințele o- 
biectlve ale dezvoltării economice, 
sociale și politice a țării. Etapa nouă 
în care ne aflăm — procesul de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — face necesară 
concentrarea forțelor Întregii națiuni, 
participarea conștientă a întregului 
popor, a fiecărui cetățean la Înfăp
tuirea politicii partidului. Iată de ce 
partidul organizează această largă 
acțiune de ridicare generală a gradu
lui de conștiință al maselor.

Adeziunea deplină exprimată de 
plenara Comitetului județean Neamț 
al P.C.R. la ideea pregnant sublinia
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că factorul hot&ritor in realizarea 
programului de educare comunistă 
constă in ridicarea rolului conducă
tor al partidului In toate domeniile 
activității politico-educative, ne în
tărește convingerea că organizația 
județeană de partid Neamț Iși va 
consacra toate forțele înfăptuirii sar
cinilor de mare răspundere stabilita 
de secretarul general al partidului.

Este foarte bine, a spus tovarășul 
Ion Pățan, că numeroși participanți 
la dezbateri au relevat corelația din
tre îndeplinirea obiectivelor muncii 
politico-educative și întărirea res
ponsabilității organizațiilor de partid, 
a fiecărui comunist Există însă — 
s-a văzut, de altfel, chiar în cadrul 
acestei dezbateri — cazuri cind, in 
loc să vadă neajunsurile din propria 
activitate, să se ia măsuri de 
remediere a acestora și de În
deplinire a obligațiilor ce le re
vin nemijlocit, unii tovarăși sint 
preocupați exclusiv de ceea ce nu 
fac alții, de deficiențele altora. Ori
cărui comunist, și cu atît mal mult 
celui investit cu funcții de răspun
dere. i se cere o atitudine exigentă in 
primul rînd față de propria-i mun
că, o înaltă responsabilitate in înde
plinirea sarcinilor care îi revin. Pe 
o asemenea atitudine trebuie să se 
clădească în general spiritul de com
bativitate, atitudinea revoluționară a 
comuniștilor.

In lumina acestei concepții, res
ponsabilitatea partinică, exigența, 
atitudinea critică și autocritică de
vin probleme de conținut pentru în
treaga activitate a organizațiilor de 
partid. O atitudine consecvent parti
nică trebuie- să-și găsească con
cretizarea în pasiunea revoluțio
nară cu care comuniștii militează 
pentru propagarea ideologiei parti
dului, a idealurilor sale, a moralei 
comuniste, în combativitatea și in
transigența față de influențele ideo
logiei și moralei burgheze.

Desigur, nu putem îndeplini acesta 
deziderate, a spus in continuare vor
bitorul referindu-se la unele fapte 
relevate în plenară, întilnindu-ne 
doar sporadic cu oamenii sau redu- 
cind munca politică de masă la... ci
tirea unor conferințe. Comunistului i 
se cere prezență vie în mijlocul oa
menilor, o participare permanen
tă, pasionată, efectivă, la în
treaga activitate politico-educativă 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor. înlăturarea ma
nifestărilor de formalism care slă
besc eficiența acestei munci no
bile trebuie să înceapă cu elimi
narea treptată a acelor forme și mij
loace rutiniere, perimate, care nu 
reușesc să facă să pătrundă ideile 
partidului in inimile oamenilor, să-i 
convingă, să-1 mobilizeze la acțiune. 
Activiștii partidului, toți membrii 
săi vor spori cu atît mai mult forța 
de influențare a muncii politico-edu
cative pe care o desfășoară cu cit 
vor înlătura mai grabnic din 
practica acesteia orice manifes
tări de birocratism, frazeologia 
goală, tezele abstracte, rupte de 
viață. Rolul determinant in ridi
carea nivelului muncii politico-edu
cative revine exemplului personal al 
activistului de partid. Este limpede 
că, așa cum spune o zicală, „cu ți
gara in gură nu se poate face pro
pagandă împotriva fumatului". Iată 
de ce — și in acest domeniu — exi
gența față de propria activitate tre
buie să caracterizeze pe fiecare co
munist.

In Încheierea cuvîntului său, tova
rășul Ion Pățan, apreciind caracterul 
judicios, fundamentat, al programu
lui de măsuri propus de Comitetul 
județean Neamț al P.C.R., a făcut 
o serie de recomandări privind per
fecționarea învățămintului de partid, 
sincronizarea activității tuturor fac
torilor educaționali, îmbunătățirea sti
lului și metodelor de lucru ale or
ganizațiilor de partid, în vederea 
cultivării convingerilor comuniste în 
rindurile tuturor oamenilor muncii.

In continuare a fost adoptat un 
amplu plan de măsuri pentru îmbu
nătățirea întregii activități politico- 
ideologice și cultural-educative.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adresat o tele
gramă COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată, între 
altele : „Activul comitetului jude
țean de partid, cei 47 000 de comu
niști ai organizației județene, toți 
oamenii muncii dLn județul Neamț 
își exprimă totala adeziune față de 
programul de măsuri stabilit de 
conducerea partidului în vederea îm
bunătățirii activității politico-ideolo
gice, creșterii capacității ei de mobi
lizare a maselor la înfăptuirea poli
ticii partidului. Participanții la ple
nară se angajează ferm în fața parti
dului, a dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să facă totul 
pentru ca întreaga muncă educativă 
să contribuie din plin Ia promova
rea în mase a ideologiei partidului, 
a politicii sale consecvent marxist- 
leniniste, a concepției clasei munci
toare despre lume și viață, a patrio
tismului socialist, să mobilizeze hăr
nicia și entuziasmul celor ce mun
cesc pe aceste meleaguri la opera 
măreață de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, la 
construirea comunismului în scumpa 
noastră patrie".

Eugen FLORESCU
Radu GONSTANTINESCU

[faptul! 
DIVERS 

j Felicitări '
I militarului
I necunoscut!

S-a Intlmplat In ziua da 10 
I septembrie in zona punctului de 
1 trecere peste Dunăre „Vadul 
I Spitalului" din Brăila. In aș

teptarea bacului, se strinseseră 
pe mal o mulțime de oameni fi 
mașini. „La un moment dat — 
ne scrie Paul Dumitrescu, sala
riat la O.C.L. Brăila — auto
duba 31—BR.—968 a fost cuprin- 

Isă de flăcări, iar șoferul a luat-o 
la fugă strigind : •Fugiți, ard 
tuburile de oxigen !• Cuprinși 

Ide panică, toți cei aflați acolo 
ne-am ascuns Intr-o groapă, aș- 
teptind explozia. Aceasta însd 
intirzia să se producă. După 
citeva minute, m-am ridicat să 
văd ce se intîmplă. Lingă ma
șină, un ofițer, cu haina de pe el 

Iarsă in mai multe locuri, se stră
duia să tragă la o parte tuburile 
de oxigen peste care băteau flă
cările. Cu un calm desăvirșit, In 
ciuda pericolului grav, el a reușit 
apoi să lichideze și incen
diul. Am vrut să știu cine 
este dar el s-a urcat grăbit în- 
tr-o mașină și a plecat. Datorită 
intervenției lui, s-a evitat o ex- 

Iplozie care s-ar fi putut solda cw 
pierderi de vieți omenești și mari 
pagube materiale. Aș fi bucuros 
să știe că toți cei ce l-au văzut 
atunci In acțiune il felicită pen
tru fapta sa“.

Ce să adăugăm ? Doar atit — 
că și-a ars haina militară, dar tn 
același timp șl-a onorat-o 1

Un act 
iresponsabil 

încărcat cu aproape 90 de pa
sageri, autobuzul 31—HG—119, 
din dotarea autobazei Miercurea 
Ciuc, pornise în cursă. Cu toate 
că șoferul Gheorghe Doagă se 
afla sub influența alcoolului ! 
La marginea comunei Sincrăeni, 
in dreptul unei prăpăstii, acesta 
a pierdut controlul volanului. 
Autobuzul s-a dat peste cap p a 
început să se rostogolească pe 

I coastă. Catastrofa părea Imi
nentă. In calea lui a apărut însă 
un plop, care s-a dovedit un 
obstacol cu adevărat de netrecut 
Ciocnindu-se de el, autobuzul a 
fost țintuit locului. Ca prin mi
nune, pasagerii, în afara unor 
ușoare leziuni, nu au suferit de- 
cit o spaimă. Dar ce spaimă I 
Un act de iresponsabilitate pen
tru care șoferul în cauză va su
porta consecințele de rigoare. 
Cum rămine însă cu cei ce nu 
l-au controlat cind s-a urcat, în- 
tr-o asemenea stare, la volan, 
dindu-i astfel „cale liberă" spre... 
accident ?

| Firma și 
i bacșișul

In unitățile de frizerie șl coa- 
Ifură ale cooperativei meșteșugă

rești „Progresul" din Baia Mare 
a fost afișat zilele trecute urmă- 

I torul anunț : „Tovarăși clienți, 
nu primim onorarii peste tarife
le legale". Cite ore de căutări 

I încordate i-or fi trebuit con
ducerii cooperativei să găsească 
acest anunț... combativ, înlo
cuind prozaicul „bacșiș" cu un 

Ialt cuvint care să sune mai fru
mos ? Toată lumea știe insă că 
onorariu este o „sumă oferită 

I pentru un serviciu prestat de o 
persoană cu profesiune liberă". 
Cel puțin așa este definit el în 
„Dicționarul de neologisme" 

I (pagina 413). Să lucreze oar» 
sub firma „Progresului" astfel 
de „angajați" ? Desigur, nu. A- 

Itunci, de ce se sfiește conduce
rea cooperativei să-i spună bac
șișului pe nume ? Ca să nu jig
nească cumva pe unii angajați 

I sau clienți „darnici" care fac 
I casă bună cu această meteahnă ?

| Pază fictivă | 
ilntr-una din nopțile trecute, i 

organele de resort au efectuat I 
un test referitor la modul in | 

Icare funcționează serviciul de 
pază in orașul Bistrița. Consta- I 
țările, pe scurt : paznicii Ioan I 
Mihalca, loan Chețan, Grigore • 

IPetran, Iuliu Pop, Filaret Ță- I 
ranu, Govril Iancheș și Eugen I 
Szanto dormeau in post. Alți I 

Idoi confrați de-ai lor, Axente 
Baci și Lazăr Motofelea, erau... 
de negăsit. In concluzie, ce pă
zeau dumnealor — nu se știe.

IDată fiind această situație, in- I 
trebarea este insă ce păzește I 
direcția județeană de pază ei- •

■ vilă și contractuală 7

Suspectul
din magazin

I Mai avea puțin pină să-și In- 
■ cheie serviciul de noapte, cind

I plutonierul Ioan Feadat, din I
formația de pază generală a MiT I 
liției municipiului Brașov, a au- | 

Izit niște zgomote suspecte. Ime
diat și-a dat seama că ele ve
neau din direcția magazinului 
de confecții „Brașov". Ajuns tn

I apropierea magazinului, a ob- 1 
servat o vitrină spartă. Intrlnd I 
înăuntru, în cabina de probă l-a I

I descoperit pe Gheorghe Stoica
din Rișnov, ascuns în niște pre
șuri. Asupra lui s-au găsit două 

I haine de piele, pe care intențio
na să le sustragă din magazin, I 
precum și o sumă de bani. A- I 
cum, Gh. S., proaspăt ieșit din ■

I penitenciar, se va reîntoarce în 
același loc. Fără preșuri.

IRubricâ redactata de x
Dumitru T1RCOB

I Gheorghe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 
wScînteii".

)
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Culesul: FĂRĂ RISIPĂ!

Semănatul: DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!
Amplă mobilizare de forțe 

in județul Teleorman
Scrisoarea secretarului general al 

partidului adresată lucrătorilor din 
agricultură a avut un puternic ecou 
in rîndul celor care, si în județul Te
leorman. își string roadele muncii de-o 
vară și pregătesc recolta anului viitor. 
După ploile abundente, dar binefăcă
toare pentru viitoarea recoltă de griu, 
pe șoselele județului, pe drumurile de 

Jwtar a reînceput cavalcada mașini- 
’■'fr. a tractoarelor cu remorci, iar 
unde acestea nu pot duce deocamdată 
Încărcătura aurului de știuleți scirțiie 
anevoie căruțele. Se transportă con
tinuu porumbul și floarca-soarelui 
spre pătulele și magaziile cooperati
velor agricole și bazele de recepție ; 
din grădinile de zarzavaturi, sute de 
tone de ardei, gogoșari. roșii și alte 
legume de sezon iau drumul piețe
lor.

In zori, cînd nu se luase încă bine 
rouă, l-am găsit pe Gheorghe Călin, 
președintele cooperativei agricole din 
Furculești, dind ultimele instrucțiuni 
Înainte de a-șî începe drumul de o zi 
prin fermele și sectoarele coopera
tivei.

— Am fi fost departe, avea să-mi 
răspundă președintele la o intrebare, 
dacă ne-ar fi lăsat ploile. Dar uneori 
răul este și spre bine. Acum pregătim 
ultimele 100 ba din cele 1 300 destinate 
griului și orzului in niște condiții pe 
care nu-mi amintesc să le fi avut de 
mulți ani. Nici cu recoltatul nu stăm 
prea rău. Am strîns "întreaga recoltă 
de floarea-soarelui de pe cele 350 ha. 
pe care am predat-o Ia bază, iar la 
porumb de pe 528 din 1 128 ha cu a- 
ceastă cultură. Ce am realizat in mod 
deosebit, și asta ține de schimbările pe 
care ni le-a adus aplicarea acordului 
global, este că. pină nu a plouat, su
prafețele după care stringeam ziua 
porumbul erau noaptea eliberate de 
coceni.

Am ascultat apoi pe Gheorghe Că
lin vorbind frumos, cu respect, și, de 
ce nu, și cu mindrie, despre munca și 
hărnicia, despre prestigiul de care se 
bucură in cooperativă' echipele lui 
Gheorghe Anghel și Ghiță Mihalache, 
cooperatorii Marin Biatran, - Iordan 
Culcea, Ion Urducă și alții, al căror 
nume nu le transcriem din lipsa spa
țiului. ’ v

Actuala campanie de toamnă se 
desfășoară sub semnul și imboldul 
prețioaselor indicații date de secreta
rul general al partidului. Răspunde
rea pentru stringerea intregii recolte, 
pentru valorificarea ei superioară, cit 
șt pentru pregătirea celei din anul 
viitor, a fost concretizată in măsuri 
pe care le-am putea denumi speciale. 
Iată ce ne spunea în acest sens ing. 
Eugen Matei, directorul I.A.S. Zimni- 
cele : ..Acum fiecare zi este hotărâ
toare. acum fiecare zi pierdută ne 
poate costa scump. Recoltăm cu toate 
forțele in toate fermele, in cîmp, la 
grădină, la vie. Zilnic lucrează aproa
pe 3 000 de oameni și 32 de combine. 
Peste 100 de tractoare cu remorci și 
mașini cară mereu. Un alt eșalon de 
mecanizatori pregătesc terenul pentru 
semănatul griului șl orzului".

In prezent preocupările se îndreaptă 
stăruitor spre insămînțarea griului. La 
secția de mecanizare de la cooperati
va agricolă din Viișoara se fac ulti
mele pregătiri pentru ieșirea la semă
nat. Mecanizatorii de aici, Ion Spă- 
taru, Gheorghe Marinescu, Gheorghe 
Vișan, Florea Zorilă și Iancu Stoica, 
avindu-i alături pe inginerul Ștefan 
Apăvăloaie, președintele cooperativei, 
și pe Al. Șchiopu, șeful secției, re
glează mașinile la adincimea la care 
trebuie executată insămînțarea. Aici 
s-a executat fertilizarea cu superfos- 
fat pe 300 ha.

Am întilnit în aceste zile în jude
țul Teleorman o activitate susținută 
pentru înfăptuirea sarcinilor care stau 
in fața agricultorilor. Ca și în unită
țile despie care am amintit, la coope
rativele agricole din Suhaia, Voivoda. 
Piatra, Viișoara, la întreprinderile a- 
gricole de stat Alexandria și Drăgă- 
nești-Vlașca, țăranii cooperatori, me
canizatorii nu-și precupețesc efortu
rile pentru a duce la îndeplinire c- 
biectivele cuprinse in scrisoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu. Felul in 
care este organizată și se desfășoară 
munca ne îndeamnă să spunem că ac
tuala campanie agricolă va decurge 
la nivelul exigențelor.

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii"

ARAD: Arături „ca la carte", 
dar ritmul este prea lent

In ședința cu activul din agricul
tura județului Arad s-a accentuat în 
mod deosebit necesitatea de a se exe
cuta lucrări de cea mai bună calitate 
atit la pregătirea terenului cit și la 
semănat. Măsurile preconizate în 
această direcție au și început să prin
dă viață.

In județul Arad terenul se lucrea
ză, in general, bine și numai în u- 
nele locuri este mai umed. Cu toate 
acestea, problema desecărilor este 
privită cu multă seriozitate și răspun
dere. Deși lucrările agricole de 
toamnă sint foarte aglomerate, in 
multe cooperative agricole se lu
crează la desfundarea canalelor și să
parea altora noi, astfel ca să se în
lăture pericolul stagnării apelor. Ast
fel, în lunca Teuzului, pe Valea Mu
reșului, la cooperativele agricole din 
Macea, Simand, Nădlac, un mare 
număr de cooperatori execută șan
țuri colectoare și canale.

Gospodărirea rațională a pămintu- 
lui trebuie urmată de executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate atit 
la pregătirea terenului, cit și la se
mănat. Ce se face în această direc
ție ? Așa cum s-a procedat și în alte 
județe și la Arad a fost finalizată 
acțiunea de amplasare a culturii griu
lui. iar colective formate din activiști 
și specialiști verifică in fiecare uni
tate agricolă, la fața locului, dacă 
s-au respectat indicațiile date. Tot in 
scopul executării unor lucrări de 
bună calitate, in fiecare unitate agri
colă și consiliu intercooperatist au 
fost repartizați activiști ai comitetului 
județean al P.C.R., specialiști de la 
organele agricole județene etc. ; se 
urmărește atent pe teren, pe termene 
și responsabilități concrete, pregăti
rea din timp a suprafețelor ce urmea
ză a fi însămințate cu griu. Acum, 
fiind toiul lucrărilor de pregătire a 
terenului șl semănat, organele jude
țene de partid și de stat urmăresc 
materializarea acestor măsuri. Prima 
acțiune constă in grăbirea lucrărilor 
de pregătire a terenului In vederea 
insămînțării griului. Din cele 92 700 
ha care urmează a fi însămințate in 
această toamnă in cooperativele agri

cole, au fost arate doar 43 000 hectare, 
iai din acestea au fost pregătite pen
tru semănat doar 22 000 hectare, adică 
24 la sută din plan. Suprafețele sint. 
în general, cele de pe care s-au strins 
culturile timpurii și constituie bune 
premergătoare pentru griu. Compa- 
rindu-se însă rezultatele dintr-o 
unitate șl alta rezultă inegalități fla
grante. In timp ce la cooperativa 
agricolă din Sintana pregătirea tere
nului pentru semănat este avansată, 
la Șimand și Cornlăuși, cooperative 
care beneficiază de aceleași condiții 
clin punct de vedere al calității și 
stării solului, n-au fost pregătite de- 
cit suprafețe mici. Că in județul Arad 
ritmul in care se execută arăturile 
es; ? necorespunzător se datorește și 
faptului că in unele stațiuni de me
canizare, cum sint Sebiș și Chișineu 
Crlș, nu se realizează graficele de lu
cru stabilite. După cum ne informa 
tov. ing. Petre Glăvan, directorul ge
neral al direcției agricole, calitatea 
lucrărilor este foarte bună, remareîn- 
du-se, mai ales, cooperativele agricole 
de producție din Siria, Nădlac, Pecica, 
Olari și multe altele. Dar executarea 
unor lucrări de calitate superioară 
trebuie să meargă mină în mină cu 
executarea lor la timp, pentru ca și 
semănatul să se poată face in limi
tele timpului optim.

Gabriel GOIA
corespondentul „Scînteii"

I.P.V.I.LF.-ul contra cartofilor?
In județul Covasna nepreluarea la timp a cartofilor

recoltați creează greutăți cooperativelor agricole
In județul Covasna se cultivă su

prafețe mari cu cartofi. Pentru re
coltare cooperativele agricole au 
pregătit din timp utilajele mecanice, 
au fost mobilizate toate forțele uma
ne. Roadele unei bune organizări au 
început să se arate. Pină la 15 sep
tembrie a.c., față de perioada simi
lară a anului precedent, au fost re
coltate cu 10 000 tone mai mulți car
tofi. Numai că acest început bun și 
promițător este stopat de unitățile 
întreprinderii de valorificare a legu
melor și fructelor care nu s-au pre- 

| Atit pentru primirea cartofilor.
în timp ce campania de recoltare 

a cartofilor ar fi trebuit să se desfă
șoare din plin, la unele centre de 
preluare ale intreprinderii pentru 
producerea, valorificarea și industria
lizarea legumelor și fructelor nu se 
cunoaște incă personalul, nu se știe 
cine e șeful, se emit ordine, se re
trag ordine și. în consecință, prelua
rea este oprită. In asemenea situații, 
unele cooperative au încetinit ritmul 
recoltării. ..înainte de 15 septembrie 
nu am putut să preluăm marfa — ne

spune directorul I.P.V.I.L.F. Covasna, 
ing. Ferencz Gergely, dat fiind că nu 
am intrat in posesia prețului de des
facere cu amănuntul a cartofilor des
tinați consumului". înclini să-i dai 
dreptate tov. director. Dar aproape 
jumătate din cantitatea de cartofi ce 
urmează să fie preluata de I.P.V.I.L.F. 
Covasna, circa 60 000 tone, este desti
nată fabricării amidonului și spirtu
lui, iar la aceștia prețul a fost sta
bilit înainte de 15 septembrie. Deci 
se puteau prelua. Cu toate că fa
brica de amidon Tg. Secuiesc este cel 
mai mare beneficiar, reprezentanții a- 
cestei întreprinderi nu au întocmit 
din vreme grafice de livrare. Aseme
nea grafice nu sint încheiate nici in
tre cooperativele agricole și I.P.V.I.L.F. 
Fițuicile de hirtie numite grafic de li
vrare prezentate de Mathe Ștefan, 
șeful Centrului de legume și fructe 
Tirgu Secuiesc, întocmite intr-un sin
gur exemplar, n-au practic nici o 
valoare. Ca dovadă, la cooperativa 
agricolă Tirgu Secuiesc, unul dintre 
furnizorii cei mai mari ai C.L.F.-ului 
Tirgu Secuiesc, nici nu se știe de

existența vreunui astfel de grafic de 
livrare.

Noul standard după care fabrica 
preia cartofi este greoi datorită ce
lor 5 categorii de calități in care 
sint împărțiți cartofii după mărime 
și calitate. Pentru executarea anali
zelor prescrise pe acest standard fa
brica are nevoie de prea multe mi
nute, ceea ce încetinește mult ritmul 
preluării. Nici pină in momentul de 
față nu au fost stabilite condițiile 
exacte de preluare-predare la fabrică.

In mod indiscutabil, I.P.V.I.L.F.-ul 
în următoarele zile va avea sarcini 
sporite. Cartofii produși de I.A.S.-uri 
și cooperativele agricole trebuie sâ 
ajungă îa timp și in bune condiții 
la destinație. Dar pentru aceasta este 
nevoie să fie grabnic eliminate 
neajunsurile la preluare și depozi
tare, care, in ultimă instanță, condi
ționează bunul mers al campaniei de 
recoltare a cartofilor și aproviziona
rea populației cu acest produs.

TOMORI Geza
corespondentul „Scînteii'

(Urmare din pag. D

muntelui, mari terase, cucerite înăl
țimile Din aprilie 1966 și pină astăzi 
au fost mutați pentru așezarea stră
zilor și clădirilor 600 000 mc pă- 
mint

Greul luptei l-au dus oamenii de 
la șantierul 3 construcții Orșova. 
Maistrul Aurel Dorobanțu, unul din
tre aceia care au lucrat aici, de la 
primul țăruș, se consideră acum, 
cînd a intrat în al șaselea an, un 
locuitor vechi al orașului.

— M-am atașat extraordinar de 
•ceste locuri — ne spune maistrul. 
Am pornit de la un plan trasat pe 
hîrtia de calc și iată acum în fața 
noastră : un oraș, un oraș frumos.

Fierar betonist. Aurel Dorobanțu 
■ ridicat toată structura de metal a 
OrșoveL Echipele au lucrat, cind era 
nevoie, și cite 36 ore in șir, pe in
temperii ; era o luptă contra cro
nometru, nu numai pentru îndepli
nirea planului, ci și ca să se asigure 
din timp locuințele oamenilor aflați 
In primele urgențe de mutare.

Nevoia de a ciștiga timp a stimu
lat pe constructorii orșoveni să in
troducă metode moderne, de mare 
randament. Din 19G7. panourile pre
fabricate. care erau aduse de la Re
șița, sint realizate la un poligon 
propriu. „Experiența orșoveană11 a 
însemnat pentru șeful șantierului, 
inginerul Petru Reinholz, maturiza
rea capacităților sale de bun orga- 
F’.wtor, o» promotor al noului. Chiar 
și un zidar de veche experiență, ca 
arădeanul Siegfried Rapp, devenit 
conducător al poligonului de prefa
bricate, a învățat cum trebuie să 
realizeze, prin intermediul unor me
tode industriale de serie. lucrări 
pretențioase, de mare finețe. Lupta 
cu timpul, bucuria realizărilor i-au

apropiat pe constructori de localnici 
intr-atit, incit unii, prin căsătorii sau 
recalificări in alte meserii, au deve
nit locuitori definitivi al noului o- 
raș.

Una dintre mîndriile Orșovei noi 
este țesătoria „Cazanele". După mu
tare, volumul producției a crescut de 
4 ori. Numărul muncitorilor s-a du
blat. Cifrele atestă o substanțială 
modernizare a țesătoriei, dar și pro
bleme noi, care s-au adăugat ac
țiunii de mutare.

Fabrica a crescut din mers. Din

La I.AS. Macin, județul Tulcea, știuleții se adună în gră
mezi, în loc să fie transportați imediat. Poate că în 
scripte porumbul mai apare la rubrica „recoltat", dar 
în realitate este nevoie de măsuri urgente pentru a 

ajunge în pătule

Pregătirea terenului pentru insămînțarea griului la cooperative agricolă Hîrșova, județul 
Constanta

Depdnușatul porumbului — lucrare ușoară, dar extrem de utilă, se desfășoară cu rapiditate 
la I.A.S. Hîrșova și datorită hărniciei elevilor de la școala generală de 10 ani nr. 1 din 

aceeași localitate Foto : M. Andreescu

primele agregate ale țesătoriei. 
Hala incă in construcție era în
velită cu prelate, prin care pă
trundeau frigul șl vintul. Nedved 
Vențel, împreună cu maistrul Ale
xandru Gruia, și incă foarte tinerii 
ucenici : Moacă, Bîrsăneanu, Cring, 
au montat războaiele, le-au reglat, 
le-au pus in funcțiune. Nedved mai 
locuia atunci în Orșova veche, ve
nind acolo cu motoreta. Pină cînd. 
potrivit graficului, și-a mutat casa. 
A demolat-o, a incărcat-o în ca
mioane și ajutat de fratele său, tot

V

mers au trebuit să învețe maiștrii 
și lucrătorii vechi minuirea noilor 
războaie automate, cu viteze sporite. 
La rindul lor, ei au trebuit să-i ca
lifice, tot din mers, pe cei tineri, 
de curind angajați. Și aceasta în 
condițiile in care, o dată cu între
prinderea, ei își mutau propriile lo
cuințe. Acțiunea, eșalonată in timp, 
crea permanente schimbări de si
tuații ce trebuiau stăpinite printr-o 
perfectă organizare, printr-o conti
nuă îmbărbătare a oamenilor.

Această misiune și-au asumat-o 
comuniștii. Ei au organizat, au fost 
in frunte la bătăliile cele mai grele. 
Prin exemplul personal au stimulat 
pe ceilalți. Maistrul Nedved Vențel, 
vechi comunist, fiu de miner din 
Baia Nouă, a fost trimis să monteze

lucrător la „Cazanele", a ridicat-o din 
nou.

Prima țesătoare, care a lucrat la 
războaiele de curind montate, a fost 
o comunistă — Maria Cojocaru. 
Scundă, subțire, cu trăsături deli
cate, ea nu pare a avea o constitu
ție fizică aptă să înfrunte, in cizme 
de cauciuc și haine groase, dificul
tățile iernii lui 1968. Dar ea tace 
parte din acea categorie de oameni 
despre care se spune că „sint nu
mai inimă". O puternică voință de a 
răzbi, cit și o înaltă conștiință poli
tică. o fac să persevereze, creind in 
jurul el un nucleu de tineri, fete și 
băieți, pe care ii califică.

— Cind m-am hotărît, spune Maria 
Cojocaru. eu nu mai dau înapoi. 
Sint învățată de mică cu greutățile

și nu mă descurajez ușor. Era doar 
vorba de îndeplinirea unei sarcini 
de partid. Trebuia să realizăm pla
nul.

Iată conștiința demnității munci
torești pe care am intilnit-o expri
mată prin fapte palpabile și în ca
drul întreprinderii de reparații nave 
fluviale. Directorul ei, Stelian Ras- 
cu, ne atrage atenția că, în ciuda pe
rioadei dificile a mutatului, oamenii 
„au ieșit cu fruntea sus", îndepli
nind planul stabilit fără sâ pretindă 
rabat pentru condiții excepționale.

Strungurile și frezele atelierului 
mecanic au putut fi mutate din 
vreme pe locul stabilit, lingă cheiul 
viitorului lac de acumulare. Dar apa 
Dunării n-a ajuns imediat pină a- 
colo. De aceea, navele trebuiau re
parate tot in raza vechiului șantier. 
Piesele confecționate erau transDor- 
tate la o distanță de 11 km. Totodată, 
pentru reparația acestor nave au 
trebuit lăsate in apropierea Dunării 
și unele instalații.

Qar, intr-o zl din luna martie 1970. 
api a inundat cala. Un reductor, 
încă nedemontat, a fost pus în pri
mejdie. Comuniștii Nițu Petere, șeful 
„lansatorilor", și Tctru Radac au 
lucrat pină la briu in apa rece, ca 
să-1 salveze. Mutarea ultimelor scule 
și utilaje a cerut un efort neîntre
rupt de 5 zile. In acest timp, vasele, 
despărțite acum printr-o fișie de 100 
metri de apă, continuau să fie re
parate in larg Așa se face că, in 
cea mai grea lună a mutării, martie 
1970, întreprinderea și-a îndeplinit 
sarcinile de plan. Experiența as
pră prin care au trecut i-a călit pe 
oameni, i-a maturizat. Ei sint în 
stare să facă față astăzi unor sarcini 
de trei ori mai mari, ca rezultat 
al creșterii capacităților de pro
ducție. Recent, a fost trasă pe noua

cală cea dintîi navă, remorcherul 
„Crișan", Operația, care dura altă
dată citeva zile, a necesitat nu mai 
mult de o oră șl jumătate.

Noua Orșovă a reconsiderat una 
din cele mai vechi și mai aspre în
deletniciri, specifice acestor locuri : 
„pilotajul de cataracte". Pină la 
crearea lacului de acumulare, Or
șova fusese sediul piloților speciali, 
care activau pe porțiunea de navi
gație cea mai dificilă din întregul 
curs al Dunării : Turnu Severin — 
Moldova Veche. Și iată acum, o dată 
cu creșterea apei în această 
zonă a Dunării, profesiunea lor 
cade în desuetudine.

— Trec pe aici liniștit, parcă aș fi 
în. concediu — ne spune comandan
tul de pe motonava „Mehedinți", 
Gheorghe Milovan, fost pină de cu
rind pilot de cataracte. Apele Du
nării, devenind mai mari, au făcut 
inutile balizele care marcau traseele 
obligatorii, restricțiile de circulație.

Pe „Mehedinți", comandantul 
Gheorghe Milovan, ca și membrii 
echipajului. între care se remarcă 
Emil Dumitru, căpitanul secund, 
Ștefan Ciuciu, șef de echipaj, Vasile 
Kruci, ofițer mecanic — se strădu
iesc acum să minuiască, la nivel op
tim, echipamentul modern al aces
tei nave‘de ultim tip, realizată la 
șantierul naval de la Oltenița. Noua 
configurație a Dunării, in acest sec
tor ce deschide vaste perspective 
traficului de mărfuri și călători; le 
creează largi posibilități de afirmare 
în profesiunea pe care și-au ales-o.

Așezată între Turnu Severin și 
Moldova Veche, noua Orșovă, avînd 
în fața ei un golf rotund și calm, 
ca o imensă oglindă, se ridică as
tăzi asemeni unui uriaș monument 
întru glorificarea măreței victorii a- 
supra fluviului.

CONTRASTE
Tocăniță de cauciuc

sau rasol
de ebonită ?

0 poveste cu miros

9“

Săpoca 
județul

Intre 
utilaj 
Mare 
aera- 

Dar

de mult, la ru- 
,.Contraste" s-a 

despre greutățile

„Muieți-s posmagii

Tn zonele producă
toare de cartofi de să- 
mință din județul Har
ghita se folosește pen
tru distrugerea vreji
lor noul produs al 
Combinatului chimic 
Făgăraș „plantox 80". 
„Această substanță este 
absolut necorespunză- 
toare" — declara Ba
logh Albert, șeful la
boratorului central de 
protecția plantelor din 
Miercurea Ciuc. Iată și 
argumentele : după ce 
prima cantitate de 80 
de tone a sosit la 
Miercurea Ciuc (in 
stare lichidă, in vagoa
ne cisternă), cooperati
vele agricole de pro
ducție s-au descurcat 
greu cu transportarea 
și, mai ales, inmagazi- 
narea. La timpul po
trivit a Început acțiu
nea de distrugere a 
vrejilor. Dar cu mij
loacele mecanice exis
tente aplicarea sub
stanței s-a dovedit 
imposibilă, deoarece 
lichidul dizolvă abso
lut toate părțile din 
material plastic, cau
ciuc și ebonită ; le 
„mănîncă" pe toate, 
pofticios de cauciuc, e- 
bonită și plastic, chiar 
negătite la cuptor ; 
doar cu metalul îi 
merge mai greu. Deci, 
pină una alta, în loc

să fie distruși vrejii, 
se distrug aparatele de 
stropit. Asemenea ca
zuri s-au semnalat, de 
pildă, de la S.M.A. 
Sincrăieni, unde s-au 
stricat complet 4 apa
rate ; la S.M.A. Sin- 
martin — 8 instalații 
de erbicidare etc. De 
asemenea, au fost ata
cate de soluție și in
stalațiile de pulveriza
re ale avioanelor și 
elicopterelor utilitare.

în prezent, in maga
zinele cooperativelor 
se găsește o cantitate 
de peste 20 tone „plan- 
tox 80" nefolosibil, cu 
un preț de 7,12 lei ki
logramul, bani care 
n-au fost aruncați In 
vint, dar care stau la 
păstrare fără dobindă.

Cei din județul Har
ghita au procurat a- 
cest produs pe baza 
unei note telefonice 
primită din partea 
Ministerului Agricul
turii, Industriei Ali
mentare Silviculturii 
și Apelor. Dar nici din 
partea ministerului și 
nici a fabricii nu s-a 
primit nici o indicație 
de utilizare — doar re
comandarea că se folo
sesc 80 kilograme la 
hectar. Modul de între
buințare a fost deci... 
foarte „precis". Neclar 
rămîne modul de recu
perare a pagubelor.

scris w_.
provocate de întîrzie- 
rea livrării aeratoare- 
lor mecanice necesa
re stațiilor de tratare 
a apelor uzate din 
complexele intercoope- 
ratiste pentru crește
rea porcilor, 
timp, Uzina de 
minier din Baia 
a livrat 49 de 
toare mecanice.
treaba este făcută nu
mai pe jumătate, de
oarece acestora le lip
sesc motoreductoare- 
le fără de care uti
lajele respective nu 
pot fi folosite. Di
recția de resort din

„Poftim ! Serviți ! 
Nu rămine decit să 
spuneți cind aveți ne
voie de apă pentru e- 
fectuarea irigațiilor". 
Cam așa au fost in
vitate cooperativele a- 
gricole din 
și Săgeata, 
Buzău, cind s-a ho- 
tărit ca toate chel
tuielile efectuate pen
tru lucrările de aduc- 
țiune a apei și monta
re a stațiilor de pom
pare să fie suportate 
din fondurile centrali
zate ale statului. Coo
perativele au primit, 
de asemenea, credite 
pe termen lung pen
tru procurarea tuburi
lor de azbociment. Nu 
aveau deci altceva de 
făcut decit să execute 
amenajările interioare, 
adică să sape șanțuri
le pentru îngroparea 
conductelor : 3 160 m
liniari la Săpoca și 
5 185 m la Săgeata. Au 
trecut luni de zile, la

Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor 
a dat indicații să fie 
refuzată plata utilaje
lor primite. Dar aceas
ta nu rezolvă proble
ma. Este nevoie ca u- 
zina „Neptun" din 
Cimpina, cu care coo
perează, pe bază de 
contract, U.U.M. Baia 
Mare, să livreze moto- 
reductoarele necesare. 
Cu treburi făcute pe 
jumătate, continuă sta<- 
ționarea dejecțiunilor 
în complexele zooteh
nice, se produc pagu
be, se atentează la i- 
gienă. Și toată poves
tea miroase, cum să 
zicem, neplăcut...

stațiile de pompare 
s-au efectuat mai bine 
de jumătate din lucră
rile de construcții- 
montaj, dar coopera
tivele agricole nu au 
mișcat nici un deget. 
Singura „realizare" o 
constituie cei 200 m de 
șanțuri săpați la Să
poca, dar și aceștia 
prin muncă patriotică. 
Oare cheltuielile efec
tuate de stat, care in 
final vor însuma 1,6 
milioane lei la Săpoca 
și peste 1,7 milioane 
lei la Săgeata, se vor 
Împotmoli In indolen
ța consiliilor de con
ducere ale cooperati
velor agricole ? Ar fi 
mai mare rușinea. Iar 
rușinea trebuie spă
lată, fie și cu apa pen
tru irigații. Dar și așa 
ajungem iar la șanțu
rile care...

Vorba aceea : „da1 
muieți-s posmagii ?“ 
Păi cum să fie muieți, 
fără apă ?

Zgomot...
întreprinderea de in

strumente ortopedice 
și protezare din Bucu
rești nu face parte 
dintre marile unități 
industriale, dar pro
dusele executate, în 
multe cazuri unicate, 
cer multă migală din 
partea unor cadre cu 
înaltă calificare. De 
altfel, utilajele cu care 
sint înzestrate secțiile 
de producție sint de un 
ridicat nivel tehnic. 
Toate ar fi bune dacă 
în unele secții, cum ar 
fi timplărie mecanică, 
ajustaj, acoperiri gal
vanice sau vopsitorie, 
specificul procesului de 
producție nu ar genera 
vicierea aerului în- 
tr-un grad destul de 
ridicat. E drept, acum 
cițiva ani, forul de re
sort, Ministerul Sănă
tății. s-a gîndit că n-ar 
fi rău ca această în
treprindere să fie în
zestrată cu o insta
lație de ventilație 
Gîndul bun a fost 
pus în practică ; s-au

investit vreo citeva 
sute de mii de lei. 
Numai că, ne spuneau 
muncitorii din sec
țiile cu pricina, a- 
cest „dar" nu și-a 
dovedit utilitatea. Me- 
canicul-șef ne încre
dințează, la rindul 
său, „că instalația se 
aude, însă nu prea 
merge", ceea ce poate 
constata oricine. în 
concluzie, mai pe oco
lite sau mai deschis, 
rezultă un singur lu
cru ; sistemul de ven
tilație e ineficient. 
In loc să meargă, 
șchioapăta zdravăn, ca 
să nu zicem că e chiar 
oloagă. Ceea ce, de
sigur, e cam penibil 
pentru o întreprindere 
de instrumente orto
pedice. N-ar fi oare 
cazul ca forul de re
sort să se intereseze 
neîntîrziat cum se pot 
orocura niște cîrje 
pentru biata instala
ție de ventilație infir
mă ?
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Adunare festivă
cu prilejul 

aniversării revistei
„Contemporanul"

Tn sala de marmură a Casei Sctn- 
teii, a avut loc, joi La amiază, adu- 
iw.ea festivă, organizată de Consi
liu] Culturii și Educației Socialiste 
Împreună cu Uniunea ziariștilor, cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de la 
apariția primului număr al revistei 

Contemporanul" și a 25 de ani de 
ia apariția primului număr din seria 
nouă a acestei publicații.

La festivitate au luat part» tova
rășii Manea Mânescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, acti
viști de partid și de stat, precum 
și conducători ai principalelor coti
diene, Agenției Române de Presă 
„Agerpres", Radioteleviziunii, ai re
vistelor și publicațiilor cultural-ar- 
tistice editate in limba română și in 
limbile naționalităților conlocuitoare, 
personalități ale vieții noastre știin
țifice, culturale și artistice, redactori 
ai „Contemporanului" și al presei 
centrale, tipografi, muncitori din 
mari întreprinderi bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Nestor Ignat, președintele 
Uniunii ziariștilor.

In continuare, tovarășul Manea 
Mânescu a dat citire Mesajului tova
rășului Nicolae Ccaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, adresat revistei 
„Contemporanul" cu ocazia jubileului 
aău. (Mesajul se publică in pag. I).

Mesajul, urmărit cu deosebită 
atenție, a fost primit cu vii și puter
nice aplauze de întreaga asistență.

A avut loc, apoi, solemnitatea în
clinării unor ordina și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Secretarul Consiliului de Stat, to
varășul Constantin Stătescu, a dat 
citire Decretului Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România prin 
care se conferă ordinul „Meritul 
Cultural" clasa I revistei „Contempo
ranul-, pentru contribuția adusă la 
promovarea gindirii materialist-știin- 
țifice și răspindirea ideilor marxiste 
in România, la crearea și dezvoltarea 
culturii noastre noi, socialiste.

De asemenea, prin Decret al Con
siliului de Stat, pentru merite deo
sebite in muncă au fost conferita 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România unor lucrători ai re
vistei „Contemporanul".

înaltele distincții au fost înminat» 
de tovarășul Manea Mânescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care a adresat, in numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, călduroase 
felicitări colectivului revistei „Con
temporanul", tuturor celor decorați, 
și urări de noi succese în activitate.

A luat apoi cuvântul tovarășul 
George Ivașcu, redactor-șef al revis
tei „Contemporanul", care a spus : 
Această dublă aniversare dobinde- 
ște, prin Mesajul pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ni l-a adresat, 
valențele unei mari sărbători a cul
turii române in ansamblu, reprezen
tată aici de atiția dintre cei mai 
prestigioși exponenți ai ei. O sărbă
toare in care, noi, cei ce lucrăm, de 
mai multă sau mai puțină vreme, la 
seria nouă a „Contemporanului", ne 
simțim una cu toți cei ce, astăzi, cin
stesc — in revista aproape centena
ră — o mare și glorioasă tradiție a 
culturii românești : tradiția culturii 
angajate in slujba operei de ridicare 
a poporului, tradiția omului de cul
tură exponent al crezului acelei cla
se cu care, in veacul nostru, se iden
tifică, din ce in ce mai clar pentru 
toți, însuși viitorul planetei noastre. 
După ce s-a referit la tradiția „Con
temporanului", vorbitorul a subliniat 
că seria nouă a revistei duce mai 
departe, pe un plan superior, in con
dițiile construcției socialiste, aceste

Muzeul 
in slujba 
omului

De curind au avut loc Ia Paris și 
Grenoble cea de-a 9-a conferință 
generală și cea de-a 10-a adunare 
generală ale Consiliului internațional 
al muzeelor de pe lingă U.N.E.S.C.O., 
cu tema „Muzeul in slujba omului, 
astăzi și miine". La lucrări, alături 
de peste 600 de oameni de știință 
din 56 de țări afiliate Ia I.C.O.M., 
a participat și o delegație din țara 
noastră.

Cu acest prilej, s-a apreciat mun
ca depusă de Comitetul național ro
mân, contribuția românească la tipă
rirea Catalogului muzeelor de știin
țele naturii și a altor publicații ale 
I.C.O.M.

în semn de prețuire, specialiști ro
mâni au fost aleși sau realeși în 
organismele de conducere și in 
cele specializate ale I.C.O.M. Astfel, 
prof. Mihai Băcescu, președintele 
Comitetului național român pentru 
I.C.O.M., directorul Muzeului „Gri- 
gore Antipa". a fost reales in Con
siliul executiv și in Comitetul con
sultativ ale I.C.O.M., dr. Mircea Po
pescu, directorul Institutului de isto
ria artei al Academiei Republicii So
cialiste România, a fost reales in Co
mitetul pentru expozițiile de artă si 
in Comitetul pentru educație și ac
țiuni culturale, dr. Vasile Drăguț, 
critic de artă, a fost reales in Co
mitetul pentru muzeele de artă mo
dernă, iar prof. Florian Georgescu, 
directorul Muzeului de istorie a Re
publicii Socialiste România, a fost 
ales in Comitetul de arheologie și 
istorie al aceleiași organizații inter
naționale. (Agerpres) 

tradiții nobil». „Contemporanul" de 
astăzi, a spun vorbitorul, și-a pro
pus șl a reușit adesea să polarizeze 
din capul locului spiritele cele mai 
pasionant atașate idealurilor culturale 
ale clasei muncitoare. El cultivă in 
coloanele sale spiritul atotroditor al 
ideologiei marxist-leniniste, intransi
gența revoluționară proprie comuniș
tilor, contribuie la dezvoltarea civi
lizației și culturii noastre socialiste, 
la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră.

Continuu șl multiplu generator de 
progres prin el Însuși, prin forța pe 
care o determină unitatea tot mai 
strinsâ de monolit a întregului po
por tn jurul călăuzitorului său cel 
mal Încercat, Partidul Comunist Ro
mân este astăzi arhitectul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Parametrii de conștiință — 
al cărei rol determinat în făurirea, 
îmbogățirea șl perfecționarea bazei 
materiale se definește tot mai preg
nant, acești parametri sint astăzi în 
centrul de atenție a întregului popor. 
Sint, pentru că, niciodată mal mult 
ca astăzi, spiritul nostru constructiv, 
expresie activă, efervescentă, a con
cepției marxist-leniniste, n-a avut un 
orizont mal larg, mai creator ca a- 
cela deschis de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin împărtășirea profun
dei sale dragoste de patrie șl de po
por, prin geniul său da conducător 
încercat, în fruntea unui partid a că
rui teorie și practică revoluționară 
reprezintă chezășia supremă a reali
zării celor mai Înalte dintre idealu
rile umanității.

„P&rtlcipanțll la adunare, însuflețiți da profund atașament față de partid, 
față de conducerea ea înțeleaptă, conșiiențl de rolul Important care revine 
presei comuniste In edificarea societății aoclallste multilateral dezvoltate, ișl 
reafirmă și cu acest prilej hotărirea de a sluji cu profund devotament cauza 
partidului, a poporului, de a contribui cu pasiune comunistă la Înfăptuirea 
mărețului program al Congresului al X-Iea al partidului.

Revista noastră Ișl propune că răspundă cu și mal mare eficiență tuturor 
Îndatoririlor cultural-educative care li revin. Prin eforturi conjugate, ne vom 
preocupa de continua perfecționare a activității redacționale, conștiențl de 
locul Important și specific pe care 11 ocupă „Contemporanul" in ansamblul 
presei noastre comuniste. Vom căuta să promovăm consecvent in paginile re
vistei spiritul critic, articolul de Idei, cu un larg orizont cultural-educatlv, de 
ridicată ținută Intelectuală, astfel îneît „Contemporanul" să fie, așa cum ne 
dorim, o înaltă tribună de dezbateri, menită să contribuie plenar la afirmarea 
rolului militant al artei și culturii, la răspindirea cunoștințelor științifice, la 
perfecționarea conștiinței socialiste a maselor.

Cu acest prilej jubiliar — se spune în încheierea telegramei — redactorii 
șl colaboratorii revistei, toți lucrătorii „Contemporanului", ișl exprimă, încă 
o dată, recunoștința față de Comitetul Central al partidului, fața de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul permanent acordai 
presei, pentru Indicațiile prețioase car* constituie un program însuflețitor 
de activitate. Alături de întregul popor, de toți lucrătorii din presă, ne ma
nifestăm hotărirea nestrămutată de a milita cu toată energia, cu întreaga 
capacitate publicistică la traducerea în viață a politicii partidului.

(Agerpres)

Expoziție documentară
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 

de la apariția primului număr al re
vistei „Contemporanul" și a 25 de 
ani de la apariția seriei noi a aces
tei publicații, Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia a organizat o expoziție documen
tară.

Prin fotografii, documente, exem
plare originale ale revistei „Contem
poranul" este oglindită contribuția 
publicației la educarea revoluționară 
a proletariatului, la înarmarea cla
sei muncitoare cu principiile socia

LA „TERAPIA"-CLUJ

Se fabrica nu numai 
medicamente...

Foarte mulți știu că marca 
fabricii de medicamente „Tera
pia" din Cluj este înscrisă pe 
mai bine de 100 de produse fi
nite de sinteză chimică organi
că și pe un însemnat număr de 
sortimente sub formă de table
te, drageuri, fiole, soluții etc. 
Puțini știu, insă, că Ia „Tera
pia" se fabrică și mașini și u- 
tilaje, precum și piese de 
schimb pentru uzul propriu al 
întreprinderii. Atelierul meca
nic este folosit nu numai pen
tru întreținerea și repararea 
fondurilor fixe, ci și pentru în
locuirea celor uzate sau defecte. 
Cu trei ani în urmă s-au pro
dus aici piese de schimb și s-au 
confecționat utilaje in valoare 
de 100 000 lei. In 1971, această 
activitate va atinge aproape 2 
milioane lei. Se execută schim
bătoare de căldură, vase de mă
sură, vase de separare cu agi
tare, moară cu valțuri, sită me
canică și altele. Au fost intro
duse in fabricație de serie mai 
bine de 360 repere piese de 
schimb, care pină acum erau 
importate sau fabricate la alte 
întreprinderi din țară. Dintre 
cele mai importante piese de 
schimb enumerăm : segmenți 
pentru compresoare de aer, pis
toane compresor, cilindri și cu
zineți compresor, agitator reac
tor. piese pentru pompe centri
fugale. motoare, axe. carcase, 
plăci frontale și altele. In 
scopul asimilării unui cit mal 
mare număr de repere, îndeo

Tn continuare, tovarășii Alexandru 
Ionescu, redactor-șef al ziarului 
„Scinteia", Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii scriitorilor, Ștefan Voicu, 
redactor șef al revistei „Lupta de cla
să", Galfalvi Zsolt, redactor-șef ad
junct al săptăminaiului în limba 
maghiară „A Het“, Nichita Stănescu, 
redactor-șef adjunct al revistei „Ro
mânia literară", au rostit cuvlntări 
de salut, in care au subliniat tradi
țiile revoluționare, democratice, ale 
publicației „Contemporanul", aportul 
însemnat adus de noua serie a re
vistei, integrată in frontul ideologic 
al presei noastre comuniste, la fău
rirea revoluției socialiste, la înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste n 
partidului, la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, la înflorirea 
României socialiste.

In numele colectivului publicației 
„Contemporanul", tovarășa Elena 
Marinescu, secretar general adjunct 
al revistei, a mulțumit pentru dis
tincțiile acordate, exprimind, totoda
tă, hotărirea de a munci cu abnega
ție, cu combativitate revoluționară, 
de a ridica nivelul publicației cores
punzător cerințelor și exigențelor e- 
tapei actuale a construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltata în 
țara noastră.

In Încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, cei prezenți la 
festivitate au adresat o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, In care se spune: 

lismului științific, la ridicarea pe o 
treaptă superioară a luptelor sociale 
din țara noastră. Numeroase mărturii 
înfățișează activitatea revistei, a re
dactorilor săi, pentru propagarea fi
lozofiei materialiste, popularizarea 
științei, promovarea literaturii origi
nale românești. Sint expuse, de ase
menea, numere ale seriei noi a re
vistei „Contemporanul", care relie
fează aportul său la înfăptuirea po
liticii marxist-leniniste a partidului, 
la dezvoltarea culturii socialiste.

(Agerpres)

sebi pentru pompe și compre
soare, a fost amenajat, cu mij
loace proprii, un atelier de tur
nătorie. Pentru unele piese sau 
utilaje fabrica „Terapia" a ape
lat la colaborarea cu uzine 
specializate, printre care 
U.P.R.U.C.-Făgăraș, „Viscofil"- 
București, Uzina chimică Tur
da, Uzina de material rulant 
Cluj. Pentru asigurarea docu
mentației tehnice necesare exe
cutării utilajelor și pieselor dej 
schimb cu forțe proprii a luat 
ființă o grupă de proiectare for
mată din 4 ingineri, 2 proiec- 
tanți, 2 desenatori și un helio- 
grafist De la începutul anului 
și pină în prezent au fost exe
cutate 130 de proiecte.

— Pentru anul viitor — pre
ciza tovarășul Ștefan Mureșan, 
directorul fabricii — acțiunea de 
autoutilare va căpăta o dezvol
tare și mai mare. în 1973, cind 
va intra in funcțiune o nouă 
capacitate de producție la ate
lierul mecanic, valoarea piese
lor de schimb și a utilajelor ce 
se vor realiza aici va ajunge la 
peste 7,2 milioane lei. Vrem ca 
indicațiile conducerii partidului 
de a ne realiza cu forțe proprii, 
prin autoutilare, piese de schimb 
și utilaje să fie cit mai repede 
și mai bine înfăptuite, pe mă
sura capacității creatoare a co
lectivului nostru.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii’

10;

• Frații : CAPITOL 
14; 16,30; IR,30; 20,30.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : LUCEAFĂRUL — »; 11,15; 13.30; 16; 16,30; 20,45.
• Aeroportul : SALA PALATU
LUI (seria de bilete M49) — 16.30; 
(3826) — 20.30, SCALA — 10; 13.30, 
17; 20,30, GRADINA SELECT — 19, 
GRADINA DOINA — 19,15.
• Ntart la moștenire : FESTIVAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 1»; 21, la grfi- dlnft — 20.
• Marele premiu j PATRIA9.30; 13; 16,30; 20.
• Așteptarea : BUCEGI — 16; 
la grădină — 20, MIORIȚA — 12,30; 15; 17,30; 20.
• După vulpe : BUCUREȘTI
9; 11.15; 13.30; 16,30; 10,45; 21. FA
VORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,20, GRADINA CAPITOL— 19,15.
• Asediul : AURORA — 9,30; 12; 
15; 17.30; 20. la grădină — 19, FLA
MURA — 10; 12,30; 15.30; 18; 20,15.
• Cromwell : CENTRAL — 10; 
13.30; 16,45; 20, FEROVIAR — £>; 
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 grădină — 19.
• Articolul 4» i GRIVIȚA 
12,30; 16; 19,20, MELODIA 
12,30; 16; 19,30, TOMIS - 
16, Ir grădină — 19.30.
• Boxerul : FLACARA 
18; 20,15, DACIA — 8,30—20,30 lri 
continuare.
• Parada circului : TIMPURI 
NOI — 0—20,30 tn continuare, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Femeia îndărătnică t CINEMA- . 
TECA (sala Union) — 9; 11,15; \ 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Floarea soarelui j UNIREA — \
15.30; 18. la grădină — 20, VIITO- i 
RUL — 15,45; 18; 20,15. )
• Direcția Berlin : ÎNFRĂȚIREA 1
ÎNTRE POPOARE — 15,30; )

î

*
*

I

i

î 
î

1

î

/ 17,45; 20. 1
1 • Omul orchestră : VICTORIA — ) 
i 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, POPU- ( 
1 LAR — 15,30; 18; 20,15. 1
i • Cîntărețul buclucaș t LIRA — l 
J 15,30; 18, la grădină — 20. <
4 • Hello Dolly: GLORIA — •; 4 I 12,30; 16; 19,30. ’
i • Tick, Tick, Tick t MOȘILOR 4 
' — 15; 17; 19; 21, la grădină — 20, ’ 
4 ARTA — 15,30; 13. 4
1 • Cortul roșu : FERENTARI —
4 15,30; 19. 4
, • Program de desene animate 7 
1 pentru copil : DOINA — 10. 1
) e z : DOINA — 11,30; 13,43; 16; / 
i 18,30; 20,45. ț
’ • Săptămtna nebunilor : DRU- i 
4 MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 30, )
I CRlNGAȘI — 15,30; 17,45; 20. i 
L • O floare șl doi grădinari : LU- * 
’ MINA — 9; 12,15; 16; 19.30. I
4 • Un loc pentru îndrăgostiți t ‘ 
’ feUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină t 
4 — 20,15. V
’ « Brigada 
4 GIULEȘTI 
/ REASCA -

în alertă î i
45; V). FLO-

diverse 1_ ____
- 15,30; 17,45; 20, FLO- 

/ REASCA — 15,30; 18; 20,30.
\ • Sunetul muzicii : PACEA
i 15,45; 19,15.
‘ • Eu sint Jerom : MUNCA ie;

îs, M; 1»;
l 18; 20.) • Riscul : COSMOS
1 20,15. .) • Greșeala fatală : VTTAN — .
1 15,30; 18, la grădină — 19,30. )
1 • Haiducii iui Șaptecai ; Zestrea i 
i domniței Raia : RAHOVA — ) 
1 15,30; 19. I
l • încrederea : PROGRESUL — ‘ 
I 15,30; 18; 20,15. i
l • Meridianul zero t LAROMET 1 
’ — 15,30; 17,30; 19,30.

!--------------- i
j teatre ’
;--------------- !
i • Filarmonica de Stat „George 4
4 Enescu" (Ateneul Român) : Des- ’

teatre
1 Enescu" (Ateneul Român) : vet- . 
» chiderea stagiunii 1971—1972. „Tu- 1

4 dor Vladlmlrescu®, oratoriu pen- < 
ț tru cor, soliști și orchestră de Gh. ț

Co-
- 20.

„Ion Creangă'
. ® leairui saunc-muucai ,,v. îa-
4 nașe" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 

— 19,30.

VIU
4 Dumitrescu —

• Teatrul „Ion ureanga- i vo- ț 
4 moara din Insula piraților — 9,30. i

® Teatrul satiric-murtcal „C. Tă- ț 
4 nașe" (sala Savoy) : Sonatul Lunii ( 
’ — 19,30. 1
4 • Teatrul „Țăndărică" («ala din i

Calea Victoriei) : Ileana Sînziana »

1 O dată cu „Așteptarea", 
i pe afișele de difuzare a fil- 

melor a reapărut chipul 
ț atit de cunoscut al maes-
i trului Ștefan Ciubotărașu
* — zimbetul său puțin ti-
4 mid, dar atit de generos,
> atit de cald, comunicind
) plenitudinea trăirii, dar și
i omenia participării la exi6-
’ tența colectivității, privirea
| sa de infinită bunătate și
i de adincă înțelepciune.
I „Eu nici nu mă gindesc
l la moarte, ca eroul pe care
’ îl interpretez" — declara
ț maestrul Ciubotărașu în
i timpul filmărilor. Și iată
j că, printr-un paradox al
I, vieții, artistul — care sufe-
I rea de o maladie asemănă-

i toare personajului, acest
I mare actor atit de tinăr in

1 elanurile sale, cu un suflet
\ de copilărească puritate și
i copleșitoare blîndețe și ge-

i nerozitate — a fost împie-
1 dicat să-și continue rolul.
( Se filmase pină atunci,

pină ln acea zi de august, 
i ceva mai mult de jumătate 

din film. Nu se făcuse im- 
') primarea vocilor. S-a decis 
! în consecință abandonarea 

i filmului. Decizia s-a lovit
i însă de atașamentul echi

pei realizatorilor : atașa-
i ment față de scenariu, față 

i de o muncă deja depusă
1 etc., dar mai ales atașa- 

’l ment față de minunatul ac- 
( tor și față de tulburătorul 

rnesaj al „cîntecului său de 
4 lebădă".
i Printr-un efort demn de 

apreciere, izvorît dintr-o 
i remarcabilă comunitate pro

fesională, tînâra și re- 
1 strînsa echipă a „Aș- 

teptării" a terminat fil- 
, mul. Este desigur un al- 

i tul — rezultat din restruc- 
i turarea materialului filmat 

I și din completarea lui cu 
, scene turnate în absența 

protagonistului, un film 
l poate nu la înălțimea ce

lui proiectat riguros Ia In- 
ceputuri. Circumstanțele ne 
fac să privim „Așteptarea- 
cu un plus de simpatie, ele 
relativizează amendamente
le critice.

i „Așteptarea” este primul 
film românesc gîndit în ve
derea fructificării talentu- 

\ lui, resurselor unui actor.
I Am spune insă că el este

mai ales primul nostru 
film gîndit' la sugestiile 

' personalității umane a ac-
' torului ; este un film scris
i pentru Ștefan Ciubotărașu

i în măsura în care actorul
1 s-a identificat — prin cele
( mai bune roluri ale sale, de

LICEANUL
LA ȘCOALA MUNCII

începere* anului școlar a coincis 
cu atmosfera de efervescență și en
tuziasm In care toți oamenii muncii 
din țara noastră dezbat și aprobă 
unanim vastul program de perfecțio
nare a activității politico-idcologice și 
cultural-educative, adoptat de condu
cerea partidului pe baza propunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în ca
drul acestui important program edu
cativ, învățămintului i se atribuie noi 
misiuni și îndatoriri didactice, care o- 
norează școala și slujitorii ei. Una 
dintre aceste îndatoriri fundamentale, 
asupra căreia a stăruit in mai multe 
rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este îmbinarea armonioasă a trans
miterii cunoștințelor cu educația so
cialistă, pentru că, trebuie să recu
noaștem, în ultimul timp, In goană 
după procente de promovați și elevi 
cu note mari Ia matematică și fizică, 
pe alocuri, a-a uitat că rezultatele 
la Învățătură In sine nu reflectă 
decît o parte a realizării Îndatoririlor 
profesionale. Neajunsul la care mă 
refer s-a concretizat In numeroase 
situații nedorite, dar cred că s-a 
reflectat cel mal vizibil In situația 
la care au ajuns unii din bacalau- 
reați, care n-au reușit să fie ad
miși la facultate. Aceștia nu sint, 
desigur, oameni nerealizați — cum 
tind unii să creadă — fiindcă so
cietatea noastră le oferă diferite 
locuri de muncă, In care se pot în
cadra în foarte scurt timp. între
barea este însă : au ei, oare, dra
gostea să muncească, posedă ei niște 
deprinderi, niște aptitudini ale vii
toarei meserii ?

In multe cazuri, răspunsul este 
negativ. Și dacă e așa trebuie să ne 
războim și cu modul nostru de a 
gindi, și de a munci, al educatorilor, 
dar și cu mentalitatea unor părinți. 
Există, la unii părinți, o grijă exa
gerată, prost înțeleasă față de copiii 
lor, prin care îi „feresc" de munci 
fizice, ii îndoapă cu iluziile unor 
profesiuni intelectuale, de „elită", 
fac sacrificii bănești, ținindu-i acasă, 
In speranța unor reușite cărturărești, 
care, de obicei, nu se împlinesc, 
punlndu-i pe tineri să se îndoiască, 
in cele din urmă, de utilitatea stu
diilor liceale. Ar fi total greșit să se 
nege importanța acestor studii, ros
tul lor, perspectivele lor. Liceul de 
cultură generală este deosebit de 
important In ciclul de formare In
telectuală a unui tinăr, dar cu o con
diție : să nu fie o instituție închisă, 
ruptă de realitățile vieții, ale pro
ducției, să nu fie o insulă pluti
toare pe un noian de ape, minată 
de colo-colo. Măsurile adoptate in 
ultimul timp vizează tocmai Înlă
turarea unei asemenea eventualități. 
Introducerea în planurile de invăță- 
mînt a unei zile pe săptămînă con
sacrată activităților practice cred că 
este de cea mai mare importanță 
socială, tocmai pentru faptul că 
elevii vor fi puși In situația să 
muncească. Firește, nimeni nu a 
presupus că un tinăr care urmează 
liceul va doblndi astfel la absolvire 
și un atestat care să sune cam așa : 
„bacalaureat-strungar", „bacalaureat- 
«lectronist", „bacalaureat-forjor" 
ș.a.m.d. Este de la sine înțeles că 
liceul de cultură generală oferă ele
vilor, în primul rind, o temeinică 
instruire teoretică plurivalentă, care 
să stea la baza unor profesiuni vii
toare, din domeniul tehnicii, științei, 
culturii, muncii productive, in gene
ral. Dar o asemenea instruire teore
tică nu poate garanta o profesiune 
utilă societății noastre, nu poate ga
ranta o împlinire umană, atîta timp 
cit procesul instructiv-educativ nu 
este corelat muncii, producției de 
bunuri materiale și spirituale. De

o viață — cu un anume tip 
de erou, purtător al celor 
mai înalte, copleșitoare 
trăsături morale ; este în 
primul rind filmul-portret 
al unui asemenea erou — 
omul obișnuit al zilelor 
noastre, surprins in situații 
pe care le recunoaștem a fi 
unele ale actualității noas
tre.

...Miine, Ștefan Bucur, 
mecanic de locomotivă, va 
fi pensionat... Primele ima
gini ale filmului vorbesc 
despre locul său de muncă 
de peste 40 de ani. Din 
„auff" șe aude vocea ba

ce revin obsesiv în mintea 
bătrinulul mecanic ieșit la 
pensie. în acest „peisaj" 
s-a format. Acest „peisaj" 
a devenit o parte integran
tă a ființei sale și-1 urmă
rește pretutindeni, chiar in 
momentele cele mai feri
cite ale vieții familiale. 
Munca este cea care i-a 
relevat și dezvoltat perso
nalitatea. Ea a generat „pă- 
mintul ferm" al conduitei 
sale. Morala muncii ln sens 
larg este cea care il face 
să intîmpine cu uimire și 
neliniște, dar și cu tact și 
răbdare evenimentele ine-

par ca străine ; capacitatea 
de a rămîne nu numai util, 
ci chiar necesar.

Avind remarcabilul merit 
de a-și propune realizarea 
imaginii vii, autentice, pil
duitoare în sens superior, 
a unui om al societății 
noastre — o imagine străină 
de ilustrativism, bazată pe 
un sondaj psihologic plin 
de finețe și autenticitate 
— filmul realizat de către 
talentatul tinăr regizor 
Șcrban Creangă, pe baza 
scenariului lui Horia Pă- 
țrașcu, vădește o adecva
tă cunoaștere a psihologii-

CRONICA FILMULUI

Un nou film românesc:
„AȘTEPTAREA**

trinului mecanic, „dăscă
lind" la deprinderea mese
riei pe tînărul Duțu, cel 
care-i va lua locul... A doua 
zi ședința festivă și emo
ționantă a pensionării, îm
părțirea generoasă — dar 
cit de dureroasă ! — a 
uneltelor...

„Așteptarea" conturează 
sensibil și convingător — in 
imagini pe care limbajul 
critic nu are cum să le tra
ducă — chipul unui om al 
muncii — u-n om cu mari 
disponibilități sufletești, a 
cărui fermă personalitate, 
ale cărui ferme trăsături 
de caracter s-au format in 
procesul muncii. Dragostea 
pentru profesie, demnitatea 
muncii și luptei ceferiste la 
oare a participat, au făcut 
din mecanicul de locomo
tivă un om bogat sufletește, 
serios, cumpănit, hotărit și 
totodată sensibil la nuanțe, 
sensibil și, de fapt, înarmat 
în fața problemelor inedite 
pe care le ridică viața.

Munca, locul de muncă, 
locomotiva („balaur cu 
șapte capete" pe care mina 
sa sigură a știut mereu să-1 
îmblinzească) sint imagini

dite din jur : insolența ino
centă a copiilor, teribilis
mele adolescenților, explo
ziile violente ale pa
siunilor lor erotice, un anu
me egoism, individualism 
al foștilor camarazi de 
muncă mai tineri. Ea ii dă 
puterea să le înțeleagă și 
chiar — depășind momen
tele în care se simțea sin
gur, obosit și bătrin — să 
le transforme întărind le
gătura dintre generații.

Film al reflectării unei 
structuri umane vii — ne
osificate în prejudecăți, dar 
nici dezechilibrate de con
tradicții — „Așteptarea" 
este totodată filmul unei 
problematice de nuanță 
sentimentală : tristețea pă
răsirii muncii, „boala" su
fletească a neadaptăril la 
condiția de pensionar, de 
„milionar de timp" — con
diție în care utilitatea so
cială îți poate părea mai 
puțin evidentă. Dar, tot
odată, capacitatea de a tre
ce peste o asemenea stare 
de criză, convins că mai 
poți fi și acum util, înțele- 
gind fenomene care Iți a-

lor umane, o bună obser
vație a detaliilor caracte
rologice și de comporta
ment, a expresiilor ver
bale caracteristice și 
totodată o certă profesiona- 
litate — știință a compo
ziției. Scenariul demarează 
cu o remarcabilă ritmici
tate. Este evidentă dozarea 
riguroasă și alternarea in
spirată a scenelor lirice cu 
cele comice, ceea ce face 
ca melodrama să fie cel 
mai adesea evitată. Alături 
de imagini de un puternic 
realism poetic, utilizarea 
netrucată, needulcorată a 
figurației — atunci cind 
scenele necesitau prezența 
mulțimii — aduc un plus 
de naturalețe și autentici
tate, „plus" primit cu un 
real interes, cu o reală 
participare de către spec
tatori.

Calitatea observației și a 
invenției, siguranța doză
rii, vioiciunea dialogului 
— scad în partea a doua — 
fie că scenaristul își pro
pune să reflecte starea de 
apăsare, de neadaptare la 
structuri și situații umane, 
și să adîncească reflecta
rea cadrului social, a uni

•ceea, formula lre avea o speciali
tate" la absolviră» liceului înseam
nă, după opinia mea, a poseda ele
mente fundamentale într-o profesiu
ne, deprinderi esențiale de muncă și 
aplicative, care să facă posibilă par
curgerea, Intr-un foarte scurt timp, 
a drumului-restant spre adevăra
ta meserie. Altfel spus, a avea o spe
cialitate înseamnă a avea dragoste do 
muncă, dorința de a te încadra în 
producție cit mai repede cu putin
ță și virtutea orientării și pregătirii 
profesionale, dobtndite In paralel cu 
studiile teoretice.

Tată : in vara abia Încheiată, peste 
100 de elevi din liceul nostru au lu
crat efectiv la diferite Întreprinderi 
bucureștene. Ce dovedește aceasta ? 
Că respectivele Întreprinderi au ma
nifestat încredere in pregătirea ele
vilor, oferindu-le locuri de mun
că responsabile, că elevii Înșiși și-au 
însușit cuantumul de cunoștințe șl 
deprinderi practice necesare unei

puncte de vedere

meserii — In cazul nostru lăcătușl- 
mecanici. Sau : în afara acestor 
elevi-lăcătuși, aș mai aminti că in 
anul școlar trecut elevii și elevele 
liceului nostru, din anii I—IV, vreo 
900, au parcurs drumul însușirii u- 
nor cunoștințe practice și formării 
unor deprinderi de muncă In meserii 
ca : lăcătușerie, timplărie, croitorie, 
broderie, cusături naționale. Deși 
cadrul tehnico-didactic nu a cores
puns în Întregime scopului acestor 
activități, elevii, dornici să cunoască 
o meserie, să se afirme pe treptele 
ei, au realizat o serie de obiecte, 
care au intrat In dotarea propriului 
lor liceu : 5 vitrine pentru cabinetul 
de geografie, 30 de rame pentru 
tablouri, 20 insectare, cîrlige pentru 
cuierele din clase, costume de vară 
pentru copii, fețe de masă — cîteva 
din „roadele" activității tehnico-pro- 
ductive, evaluate la suma de 10 000 
lei, căreia i se adaugă o serie de 
lucrări de reparații la mobilierul șco
lar, efectuate tot de elevi.

Desigur, nici obiectele enumerate, 
nici suma la care au fost evaluate 
nu sint spectaculoase ; dacă m-am 
oprit la ele am vrut să subliniez 
ideea că dorința de muncă a tineri
lor, în ciuda deficiențelor de cadru 
organizatoric, s-a materializat, totuși. 
In obiecte, iar mai presus de ele în 
acumulări profesionale de perspec
tivă, prin care se conturează, de pe 
acum, în profilul bacalaureaților de 
miine, și profilul unui posibil mun
citor calificat. Pentru conturarea a- 
cestul „al doilea profil" țin să arăt 
că fiecare elev a realizat clin material 
propriu sau din fondul comitetului 
de părinți un obiect model, cu care 
să-și recomande public, in vitrinele 
expoziției școlare, pregătirea, inteli
gența și puterea de creația dobin- 
dite în filiera preprofesionalîzarii.

Drept urmare, in noul an școlar, 
cind condițiile materiale sint sub
stanțial îmbunătățite (am înființat 
noi ateliere școală cu sprijinul în
treprinderilor care ne patronează : 
Fabrica de utilaje și piese de schimb 
pentru industria de morărit și 
panificație, Filatura de bumbac „Au
rora"), avem de gind să rea
lizăm lucruri mai importante. Ast
fel, băieții din anii mari, de pildă, 
care se inițiază In lăcătușerie, vor 
lucra diferite piese și • repere de 

profil ț fetele care aa deprine eeva 
din croitorie și broderie vor executa 
comenzi de costume pentru cei mici 
sau diferite cusături și broderii des
tinate unor cămine și case de copii. 
(Tn acest an vom avea, de pildă, 3 
ateliere pentru fete : de croitorie, 
broderie și țesături de covoare cu 
motive naționale).

Străduindu-ne să transpunem în 
viață indicațiile conducerii de par
tid, am inițiat o sultă de dialoguri 
cu conducerile unor Întreprinderi e- 
conomicc, care ne-au oferit un cadru 
optim pentru activitatea tehnico- 
productivă a elevilor. Bunăoară, con
ducerea filaturii de bumbac „Au
rora" ne-a asigurat condiții pentru 
ca elevii din anii I șl II să deprindă 
din primul trimestru școlar opera
țiunile de canetat și bobinat, după 
care vor putea lucra efectiv In pro
ducție, urmlnd ca banii rezultați 
din munca lor să revină școlii. De la 
această fază, vor trece în ateliere- 
școală, de țesătorie, Ln timp ce bă
ieții, beneficiind de aceleași con
diții, se vor iniția ln munca de me
canici. Tot băieții vor executa în »- 
cest an, pe bază de contract, cupe 
pentru elevatoare, lanțuri Gali, șu
ruburi, șaibe etc.

Deși n-am epuizat proiectele noas
tre, mă opresc aici cu exemplifică
rile. Pentru că, important mi se pare 
ny să le enunțăm, ci să milităm 
pentru înfăptuirea lor, din primii 
zile ale anului școlar, pe tot par
cursul anului, pină la vacanța de 
vară viitoare. Evident, ln aceste zile 
multe lucruri Bînt încă ln suspen
sie, se perfectează Înțelegeri școală- 
întreprinderi, se utilează ateliere, 
se întocmesc tematici școlare. Pa
ralel cu finalizarea acestor acțiuni 
care se cer grabnic rezolvate, tre
buie 6ă ne îngrijim ca orele de ac
tivitate practică a elevilor să nu ră- 
mină doar Înscrise ln orare. Să-1 
punem pe tineri la treabă, «ă-i a- 
propiem treptat de o profesiune, 
pentru care ei vădesc aptitudini, 
pricepere, dorință.

Acționlnd permanent în concor
danță cu scopul final al școlii, vom 
forma tineri temeinic pregătiți pen
tru muncă și viață, proces edu
cativ complex, ln care ne vom spri
jini pe mai mulți factori, în primul 
rind vom conlucra cu conducerile 
de întreprinderi și apoi cu comite
tele de părinți.

Prol. Ana COZMIȚA 
directoarea liceului „G. Cdlinescu* 
din București

tv
18,00 Deschidere* «misiunii. Căminul
18,50 Lume* copiilor : „Doi șco

lari... năzdrăvani" cu Iurle 
Darie șl MLhaela Istrate.19,10 Tragerea Loto.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de «earfi.
20,00 Cronica politică interni de 

Eugen Mândrie.
20,15 Muzică ușoară românească 

cu orchestra Sile Dinicu.
20,» Mai aveți o întrebare T Hor

monii șl viața.
21,05 Film artistic : „Flacăr* devo

tamentului" — producție a 
studiourilor japoneze. Regla 
Kokyoshi Kurahara. Cu : Ru- 
riko Asaoka, Izunie Ashlka- 
wa. Premieră pe țară.

22,55 Telejurnalul de noapte.

versului uman înconjură
tor, fie că el își propune să 
exprime „așteptarea" și in
tegrarea activă a eroului 
său în existență (scenele 
imaginate nu au un prea 
mare relief), fie că el vrea 
să dezvolte relația lirică a 
celor doi tineri. Obiecția 
vizează intr-o anumită mă
sură însăși concepția fil
mului datorită căreia a- 
cesta capătă — pe alocuri — 
o tonalitate sumbră ; o- 
biecția vizează parțial 
substanța verbală, literară 
a dialogului cit și modul 
de concepere a unora din 
cadre. (Unele din scenele 
din micul restaurant de 
provincie sint terne, alte 
scene — nunta, de pildă — 
parcă prea mult caricatu
rizate plătesc pe de-asupra 
și preț vulgarității).

Cu excepția citorva foar
te frumoase imagini (de 
pildă, cea a lanului de griu 
prin care alunecă fantastic 
o locomotivă, ori cea finală 
a cintecului solitar și calm 
din foișor, expresie, poate, 
a împăcării), ultima parte a 
filmului e cam monotonă.

Dincolo de asemenea ob
servații — generate, desi
gur. și de împrejurările 
speciale ale elaborării fil
mului — „Așteptarea" se 
recomandă ca o peliculă de 
un patetism sobru in care se 
distinge chipul de neuitat 
al unui mare actor și care 
merită pentru mesajul său, 
pentru valoarea lui de do
cument, atenția spectatoru
lui. „Așteptarea" ne îngăduie 
să remarcăm siguranța și 
talentul lui Șerban Creangă 
în munca sa cu actorii, 
foarte bunele contribuții 
actoricești ale lui Ernest 
Maftei, Aurel Giurumia, 
Coca Andronescu, apariția 
remarcabilă a Sabinei Mu- 
șatescu ; prezențele pline 
de firesc, de prospețime, 
certificînd elaborarea pro
fesionistă a tinărului actor 
Vladimir Găitan ori ale 
absolvenților de anul aces
ta al I.A.T.C. — Nina Zăi- 
nescu și Florin Zamfirescu; 
ca și calitatea bună a ima
ginii semnate de tinerii o- 
peratori Iosif Demian și 
Dragomir Vîlcov. Și încă 
un cuvînt de mulțumire : 
lui Mihai Mereuță, cel care 
a fost cu succes în acest 
film doar o voce, o voce 
atit de greu de imitat și 
atit de dragă nouă — vocea 
maestrului Ștefan Ciubotă
rașu,

Natalia STANCU
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ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R. Cronica zilei
In cursul zilei de joi. la sediul C C. 

*• P C.R. a avut loc o Intilnire intra 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și dele
gați» Comitetului Central al Partidu
lui Comun ist din Belgia

Din partea română au participat 
tovarăș-j Pr.ul NlCldescu-Mizil. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, accretar al C.C. 
al P.C.R., Miron Constantinescu, 
membru auple.-.nt al Comitetului 
Fxerutiv al CC al P C.R . Stana 
DrftRoJ șl Alexandru lonesru. membri 
11 C.C. al P.C.R., Iosif Szasz, șef d«»

secție la C.C. al P.C.R.. ștefan An
drei, prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Matei, se
cretar a) Comitetului municipal 
București al P.C.R.. iar din partea 
belgiană au participat tovarășii Ro
bert Dursart și Jan Debrouwere, 
membri ai Biroului Politic, Andr6 
Dekimpe, GCrard Cnlsljn, Marie 
Guisse, Rene Lonnoy, membri ai Co
mitetului Central al P.C.B., și Antoine 
Laurent. șeful secției relații inter
naționale a C.C. al P.C.B.

Intilnirea »-a desffișurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Sosirea in Capitala a unei delegații 
a municipalității orașului Paris

/o! seara a sosit In Capitală o de
legație a municipalității orașului Pa
ris. condusă de Marcel Diebolt, pre
fectul orașului, pentru a participa la 
vernisajul expoziție! „Parisul, evolu
tiv și viitorul său", organizată la 
București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, în 
mtimpinarea oaspeților se aflau Du
mitru Popa, primarul general al Ca
pitalei, Ion Borca și Nicolae Stanclu, 
vicepreședinți ai Consiliului popular

•1 municipiului București, Vasile 
Drăgoescu, secretar, și alți membri ai 
Comitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

Erau de față Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București, fi mem
bri ai ambasadei.

In aceeași seară, în onoarea oaspe
ților francezi, primarul general al 
Capitalei, Dumitru Popa, a oferit un 
dineu,

(Agerpres)

Joi a plecat la Moscova o delegație 
a Comitetului de Stal al Radiotele- 
vlziunii române, condusă de tovară
șul Mihail Bujor Sion, președinte R1 
comitetului, in vederea discutării 
problemelor legate de dezvoltarea co
laborării intre Radioteleviziunea ro
mână și Radiotcleviziunca sovietică 
și semnarea Planului de lucru pe 
anii 1972—1973.

La plecare nu fost prezențl V. S. 
Tikunov, ministru consilier, precum 
și alți membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Joi La amiază s-a Înapoiat de la 

Phenian delegația de specialiști 
din agricultură, condusă de Ion 
Ceaușescu, secretar general in 
Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Ape
lor, care a făcut o vizită de 
documentare In R.P.D. Coreea
nă in domeniul folosirii inten
sive a pămintului șl ai tehnologiilor 
de cultură a orezului, legumelor și 
tutunului, precum și In creșterea 
viermilor de mătase.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
printre persoanele oficiale se aflau 
Rang IAng Sâp, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, șl membri ai 
ambasadei.

viața internațională

varșovia ; Intilnire

Virgil Trofin-Wladyslaw Kruczek
VARȘOVIA 23. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumltrașcu, transmite : 
La 23 septembrie, tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
Generale, a Sindicatelor din Româ
nia, care îșl petrece o parte a con
cediului de odihnă în R. P. Polona, 
a avut o intilnire cu Wladyslaw 
Kruczek, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Uniunii Centrale a Sindicatelor din 
Polonia. Cu acest prilej, cele două 
părți s-au informat reciproc asupra

preocupărilor actuale și sarcinilor 
care stau in fața organizațiilor sin
dicale din cele două țări, trecind in 
revistă posibilitățile de Întărire și a- 
dincire a colaborării dintre cele două 
organizații, dintre oamenii muncii 
români și polonezi. Tntîlnirea s-a des
fășurat Intr-o atmosferă tovără
șească.

Au pnrticipat Ryszard Pospies- 
zynskl și Mieczyslaw Grad, secretari 
ai C.C.S., Jerzy Plakowskl, șeful 
secției externe a C.C.S.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Varșovia, Mihai Marin.

A apărut numărul 9/1971 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE**
Din cuprins : PE MARGINEA 

PROGRAMULUI PARTIDULUI 
DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTI
VITĂȚII TEORETICO-IDEOLO- 
GICE.

Dr. Constantin Ionescn : Schim
bări in structura socială și ra
porturi noi intre clasele și for
țele sociale : O. Clătici, Gh. Ghi- 
meș, I. Steinberg : Adincirea de
mocrației economice și creșterea 
responsabilității colective ; Dr. 
Gh. Anghel : Cerințe ale Îmbi
nării cointeresării materiale și 
morale.

CREȘTERE SI EFICIENȚA 
ECONOMICA

L Velican : Măsuri de îmbu
nătățire a organizării centrale
lor industriale ; T. Sbora, M. 
Vlădulescu : Industrializarea lu
crărilor de construcții ; Alexan
dru Ciora : Rezerve de sporire a 
rentabilității in agricultura de 
stat ; Dr. D. N. Lăzăroiu : Căi 
de creștere a eficienței comerțu
lui invizibil ; Dr. C. Ionete : Re
pere in formarea prețurilor în 
industria extractivă.
INSTRUMENTAR MODERN DE 
CONDUCERE ȘI PLANIFICARE 

ECONOMICA
Dr. T. Schatteles, L. Mlhâiles- 

m : Studiu -asupra funcțiilor de 
producție in industria româneas

că (1950—1969) : Dr. Ion Popes
cu : Optimizarea asimilării pro
duselor noi ; B. Cotigaru, M. 
Sumski, Gh. Dumitru : Criterii 
științifice in conceperea ambala
jului de export.
EXPERIENȚE NAȚIONALE DE 
MODERNIZARE A STRUCTU

RILOR ECONOMICE
Dezbatere organizată de revis

ta „Probleme Economice" (IV).
Rubrica „Dezbateri cuprinde : 

Optimizarea — instrument de 
fundamentare a deciziilor eco
nomice (I) ; Inițiativă și răspun
dere în aplicarea măsurilor de 
îmbunătăți'--, a organizării, pla
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★
Continuîndu-și călătoria prin țară, 

delegația Uniunii Centrale a Coope
rativelor Agricole de Producție din 
R.P. Polonă, condusă de Stefan Je- 
dryszczak, președintele ~ 
Uniunii Centrale a C.A.P., 
zitat miercuri și 
Neamț și Brașov, 
oaspeții țăranilor cooperatori din 
comunele Horia, Moldoveni și Sficele, 
ai muncitorilor din cadrul întreprin
derii agricole de stat Prejmer și al 
Combinatului pentru fire și fibre 
sintetice de la Săvinești. Membrii 
delegației Uniunii Centrale a Coope
rativelor Agricole de Producție din 
R.P. Polonă au vizitat, de asemenea, 
Hidrocentrala de la Bicaz, precum și 
obiective istorice și de artă.

In timpul vizitei, oaspeții au avut 
convorbiri cu conducerile uniunilor 
județene Neamț și Brașov ale coope
rativelor agricole de producție.

Consiliului 
. a vl- 

joi județele 
El au fost

★
Atașatul militar, aero și naval el 

R.P. Bulgaria la București, general- 
maior Panaiot Karakacianov, a ofe
rit joi după-amiază un cocteil cu pri
lejul Zilei Armatei populare bulgare.

Au participat general-colonel Mi
hai Burcă, adjunct al ministrului for
țelor armate, generali, ofițeri supe
riori, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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i Un nou complex hotelier

vremea

[DIN TARILE socialiste
R. P. POLONĂ

Coloșii
de pe malul Wartei

' REȘIȚA (corespondentul
ț „Scinteii", Fi. Ciobanu). — La
i Reșița a fost inaugurat noul
1 complex hotelier și de alimen-
ț tație publică „Semenic". Noul
1 edificiu face parte dintr-un vast
’ program urbanistic și turistic
ț care se înfăptuiește în prezent
( In județul Caraș-Severin.
« Complexul dispune de 220

locuri pentru cazare, un res
taurant, un bar și alte anexe de 
alimentație publică. Prin dota- 
țiile și serviciile pe care le 
oferă oaspeților, noul complex
hotelier și de alimentație pu
blică va asigura găzduirea in 
cele mai bune condiții a turiști
lor care vizitează „Cetatea de 
foc" a Reșiței și minunatele ei 
împrejurimi.

\ 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Timpul probabil pentru 25, 2S și 
27 septembrie. In țară : Vremea va 
fi frumoasă șl călduroasă, îndeo
sebi in prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Innorărl mal 
accentuate se vor produce în a 
doua parte a intervalului în Ba
nat, Crișana șl Transilvania, unde 
vor cădea ploi de scurtă durată, 
însoțite pe alocuri de descărcări 
electrice. în rest — ploi izolate. 
Vînt potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între 6 și IR grade, iar 
maximele între 18 și 28 grade, 
local mai ridicate. In București : 
Vremea va fi în general frumoasă 
șt călduroasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. 
Vlnt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

(Urmare din pag. I)

— Cum de ați aprobat 
vânzarea ilegală a unor 
materii prime ? Unitatea 
pe care o conduceați este 
unitate de desfacere ? Nu 
este o unitate de prelu
crare și vinzare a produ
selor finite ? — l-am în
trebat noi.

M. Țapu ne-a dat un 
răspuns care pune intr-o 
lumină limpede ca aceea 
a zilei concepția sa despre 
drepturile și datoriile unui 
cadru de conducere, despre 
legalitate :

— Dar cine mă oprește 
pe mine, ca director, să 
vind asemenea produse ?

Intr-adevăr, nu-1 opresc 
decit legea și morala. A- 
mindouă, pare-se, n-au 
avut putere asupra lui EL 
Țapu. cit timp a fost di
rector. Din răspunsurile pe 
care Ie dă, ca și din fap
tele sale, se desprinde foar
te clar o mentalitate : sint 
in feuda mea, fac aici tot 
ce vreau. Această menta
litate era evidentă și in 
comportarea cu ceilalți sa- 
lariați. Cițiva dintre mun
citorii cu care am stat de 
vorbă spun că M. Țapu 
avea o formulă favorită : 
eu sint directorul, de la 
mine in jos toată _ lumea 
trebuie să spună ,,Să 
trăi ți !-

Un exemplu tipic, acest 
fost director, de alterare a 
fibrei morale, de pierdere 
a simțului de răspundere, 
a simțului realității chiar. 
Din trăsăturile a mii și mii 
de directori din țara noas
tră se desprinde autenti
cul portret al cadrului de 
conducere din economi” : 
un activist politic, mili
tant pasionat pentru în
făptuirea politicii partidu
lui, apărător dirz al avutu
lui obștesc, competent, 
moral. Nimic din toate a- 
cestea la fostul director de 
La Criva...

în fața acestui caz ne-am 
pus și alte întrebări. Sur
prinde felul cum organiza
ția de partid de aici a 
luat — sau, mai exact, nu

a luat — poziție față de 
abuzurile săvirșite.

— N-am cunoscut decit 
ulterior gafele pe care le 
făcea fostul director — ne 
spune Petre Covaci, se
cretarul organizației de 
bază de la Criva.

Prin „gafe". secretarul 
înțelege abateri flagrante 
de la legalitate. Dar cum 
de n-a știut ?

— Nici nu aveam de 
unde cunoaște așa ceva, 
din moment ce unele pro
duse erau vîndute înainte 
de a fi aduse în întreprin
dere.

Nu punem la îndoială 
afirmația secretarului de 
partid. Dar a fost oare

organisme colective. Impo
sibil să încâlci legile fără 
să se observe. Cum de n-au 
observat ? Nu cumva nu
meroasele înrudiri au con
tribuit la asta ?

Ba da. Astăzi putem spu
ne, fără teama de a fi 
dezmințiți, că destui dintre 
cei care acum se declară 
„surprinși", ieri au fost in
teresați să nu observe.

Activitatea comitetului 
de direcție și a personalu
lui tehnico-administrativ 
era deficitară, dar — vai ! 
— nu și la încasarea pri
melor, unde și-au luat par
tea cea mai mare. S-au a- 
cordat ilegal prime peste 
plafonul noTmal în valoare

VARNA

CONVORBIRI PRIVIND DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII ECONOMICE DINTRE 

ROMÂNIA ȘI BULGARIA
SOFIA 23. — Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite: La 
Varna a avut loc, între 20 și 22 sep
tembrie, intilnirea dintre Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din Republica So
cialistă România, și Sava Dilbokov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din R.P. Bulgaria. 
Președinții instituțiilor centrale de 
planificare din cele două țări au exa
minat probleme legate de dezvoltarea 
și adincirea colaborării economice, 
cooperarea în producție și de lărgirea 
livrărilor reciproce de mărfuri in pe
rioada 1971—1975, convenindu-se ma
jorarea cu peste 20 la sută a volumu
lui schimburilor comerciale față de 
livrările cuprinse în Acordul comer
cial de lungă durată pe perioada res
pectivă. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb preliminar de păreri privind 
programul de coordonare a planurilor 
după 1975. precum și in organizarea 
unui schimb de experiență în legătură 
cu metodele și tehnica de prognoza re 
cit și alte probleme de interes reci
proc, decurgînd din Programul com
plex al dezvoltării colaborării econo
mice și al integrării socialiste, adop

tat de sesiunea a 25-a a C.A.E.R. de la 
București.

La tratative au participat vicepre
ședinți de resort din Comitetul de 
Stat al Planificării, adjuncți ai mi
niștrilor industriei construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, industriei 
ușoare și comerțului exterior din cele 
două țări. La semnarea protocolului 
privind tratativele a fost prezent și 
Nicolae Blejan, ambasadorul Româ
niei in R. P. Bulgaria. Intilnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de înțe
legere deplină și de colaborare fră
țească.

★
In timpul șederii în R. P. Bulgaria, 

tovarășul Maxim Berghianu a vizitat 
șantierele navale din Varna și unele 
complexe turistice de pe litoral.

★
Joi seara, tovarășul Maxim Ber

ghianu a sosit la București, fiind 
condus la plecare de Sava Dilbokov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din R. P. Bulga
ria, și de Nicolae Blejan, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Sofia.
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LA FLOREASCA

Zilele handbalului feminin continuă
• IN DERBIUL DE IERI : UNIVERSITATEA TIMIȘOARA—MU

REȘUL 13—5
• ASTAZ1, UN NOU DERBI : UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 

l.E.F.S.
A doua etapă a turneului de sală 

contind pentru campionatul național 
de handbal feminin a avut Ioc ieri 
in sala Floreasca. In general, meciu
rile au prilejuit dispute aprige, un 
evident echilibru de forțe intre res
pectivele echipe și s-au soldat — in 
mod firesc — cu rezultate strinse. 
Seria partidelor de ieri au deschis-o 
echipele Voința Odorhei și Textila 
Buhuși. Scor 11—9 pentru handbalis
tele din Odorhei. O victorie la li
mită — prima in acest campionat ! — 
a realizat Universitatea Cluj în 
dauna formației bucureștene Confec
ția (12—11). Tot La limită a cîștigat 
și echipa l.E.F.S. : 9—8 cu Rapid,
deși la pauză avea un avans de 3 go
luri (5—2). Pentru actualele campi
oane, handbalistele de la Universita
tea București, meciul de ieri cu Rul
mentul Brașov n-a constituit deloc

o problemă ; o arată prea bine sco
rul final : 22—9. Derbiul zilei l-au 
asigurat Universitatea Timișoara, li
dera clasamentului, și Mureșul Tg. 
Mureș, aflată pe locul al treilea. în
trecerea a fost echilibrată doar in 
prima parte, pentru că, pe măsură 
ce se apropia finalul, timișorencele 
își conturau victoria la un scor 
neașteptat : 13—5 (7—4).

Astăzi, ordinea meciurilor de la 
Floreasca este următoarea : Rulmen
tul — Universitatea Cluj, Textila — 
Mureșul, Universitatea Timișoara — 
Confecția, Universitatea București — 
l.E.F.S., Rapid — Voința. Programul 
începe la ora 15.

în cîteva rînduri
reguli și înrudiri genera
toare de ilegalități, cum de 
nu reacționa cineva, de 
pildă șeful serviciului per
sonal ? Barbu Căpraru era 
ocupat. Cu ajutorul secre
tarului Comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
Piatra Olt, Emil Mihăiles- 
cu, el și-a falsificat carne
tul de muncă, pentru a în
casa un spor mărit de ve
chime. Faptul că 271 sala- 
riați nici nu aveau decizii 
de încadrare este prezentat 
de fostul director ca un a- 
mănunt, fără nici o impor
tanță, pe care serviciul 
personal l-ar remedia in 
cursul... anului.

Cum de s-a ajuns pînâ

SANCȚIONAT
CU... AVANSARE

deturnarea materialelor 
singura culpă a lui 
M. Țapu ? Comuniștii Ma
rin Mitrică și Radu Fe
ran, de la secția de prefa
bricate Criva, ne-au spus 
un lucru grav :

— Cum s-a intlmplat la 
noi in întreprindere așa 
ceva ? Noi nu știam ni
mic, decit că Tapu era dis
tant față de noi, munci
torii. Dădea foarte rar prin 
secții. Atunci cînd venea, 
vorbea pe un ton care făcea 
imposibilă o discuție nor
mală.

Poate că un salariat oare
care intr-adevăr n-a avut 
mijloace de a controla ce 
se intimplă in întreprinde
re. Să nu uităm insă că la 
Criva — ca în oricare uni
tate productivă din țara 
noastră — existau anumite

de 26 000 leL In loc ca lu
crătorii din conducerea în
treprinderii să fie trași la 
răspundere pentru abuzuri 
și pentru dezordinea din 
scripte, li s-au acordat di
ferite sume și pe alte căi. 
Un exemplu: parcă nemul
țumit de toate cite le fă
cuse, directorul s-a auto- 
improprietârit și el : a tre
cut cauciucurile de pe ma
șina întreprinderii pe ma
șina sa personală. Grăitor 
transfer !

Plățile Ilegale efectuate 
de Întreprindere (salarii, 
sporuri de vechime, impu- 
tații pentru calitatea neco
respunzătoare la unele pro
duse livrate etc.) se cifrea
ză la 163 172 lei, intre care 
40 836 amortismente ilegale.

Se pune întrebarea : da
că erau atltea cîrdășii, ne-

aicl ? Experiența arată că 
trecerea de la legalitate la 
ilegalitate se face pe cale 
„lină", printr-o tranziție de 
zi cu zi, care începe cu 
mici concesii reciproce, 
pină se creează o rețea de 
relații personale, greu de 
destrămat. Orice abatere, 
oricit de mică de la lege, 
de la corectitudine și prin
cipialitate, creează făgașul 
pentru o abatere și mai 
mare, pină la fărădelegi 
flagrante — dacă nu se iau 
din vreme măsuri.

Lanțul surprizelor nu s-a 
terminat. Ca „sancțiune", 
fostul director a fost trans
ferat in funcția de șef de 
serviciu in cadrul Direcției 
de industrie locală. Trans
ferul s-a făcut în săptămî- 
nile cind organele compe
tente depistaseră o seamă

de nereguli șl continuau 
cercetările. Decizia de 
transfer — respectiv, avan
sarea — a fost semnată de 
tov. Ion Vlad, vicepreșe
dinte al consiliului popular 
județean. Oare cei care au 
propus avansarea, cei care 
au dus la semnat ordinul 
respectiv nu au avut ele
mentara responsabilitate de 
a-l informa pe vicepreședin
te că in întreprindere s-au 
descoperit nereguli serioase, 
că ele sint încă în curs de 
cercetare și că directorul 
M. Țapu este direct impli
cat ? De ce nu au făcut-o, 
de ce și-au Indus în eroare 
superiorul ?

Concluziile comisiei au 
fost de curind prezentate 
comitetului executiv al 
consiliului popular jude
țean. S-a hotărît imputarea 
sumelor respective celor 
vinovați și înaintarea în
tregului material procura
turii pentru ca legea să-și 
urmeze cursul. Așa este 
drept.

Socotim însă că este ca
zul să fie trași la răspun
dere și cei care au facili
tat sancționarea cu... avan
sare a lui M. Țapu, cei 
care și-au indus în eroare 
superiorii. Ei au operat o 
adevărată desfigurare a 
criteriilor mai mult decit 
limpezi care stau la baza 
promovării cadrelor ; s-au 
comportat ca și cum fostul 
director făcuse niscaiva 
„omenești greșeli". Fap
tele demonstrează însă 
contrariul : in cazul nostru, 
omul căruia i s-a încredin
țat o părticică din avuția 
națională cu sarcina expre
să de a o păstra și a o 
spori a fost primul care a 
lovit in ea. Cu bună știință. 
Or, asta nu mai e „ga
fă" — delapidarea. în
curcarea evidenței, furtul 
din avutul obștesc nu sint 
„greșeli omenești". Ele sint 
infracțiuni și legea le 
pedepsește.

Iată de ce se cuvine ca 
— chiar dacă nu în aceeași 
măsură, dar alături de in
fractor — să răspundă șl 
autorii propunerii de sanc
ționare cu... avansare.

Formația S.U.B. pentru 
finala „Cupei Davis"
Federația americană de tenis 

a alcătuit echipa S.U.A. care va 
întilni, intre S și 10 octombrie, 
la Charlotte (Carolina de Nord), 
selecționata României in finala 
„Cupei Davis". Echipa este for
mată din Stan Smith, Clark 
Graebner, Frank Froehling și 
Erik Van Dillen. Cunoscutul ju
cător Cliff Richey a cerut căpi
tanului echipei americane, Ed 
Turville, să nu fie selecționat, 
deoarece nu se află în cea mai 
bună formă.

FOTBAL. Turneul internațional 
desfășurat la Erevan a fost cîștigat de 
formația Universitatea Cluj. In finala 
competiției, dotata cu premiul Co
mitetului de Cultură Fizică și Sport 
al R.S.S. Armene, fotbaliștii români 
au învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa Dinamo Tbilisi. Golul victo
riei a fost înscris în minutul 20 de 
Munteanu.

In clasamentul final al turneului, 
pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Dinamo Tbilisi, Polonia 
Bytom și Ararat Erevan.

ÎNTR-UN MECI DISPUTAT LA 
SOFIA, echipa A.S.A. Tg. Mureș a 
învins cu scorul de 3—1 (1—0) forma
ția locală Slavia. Golurile învingăto
rilor au fost marcate de Mureșan 
(min. 9) și Varadi (min. 48 și 58). 
Punctul gazdelor a fost înscris de 
Krîstev în minutul 75.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
HALTERE au continuat la Lima cu 
desfășurarea întrecerilor de la cat. 
semimijlocie. Primul loc a revenit 
sportivului sovietic Vladimir Konigin 
cu 477.5 kg (160 plus 142,500 plus 175 
kg). Pe locurile următoare s-au cla
sat Leif Jansen (Norvegia) — 467,500 
kg și Anselmo Silvino (Italia) — 465 
kg.

PESTE 50 000 DE SPECTATORI 
AU URMĂRIT LA BARCELONA 
meciul de fotbal dintre echipele F. C. 
Barcelona și Leeds United. In joc a 
fost pusă „Cupa orașelor tîrguri", 
trofeu cîștigat in trecut de cele două 
formații. Forul european a decis ca, 
in urma acestui joc. cupa să intre 
definitiv in posesia echipei învingă
toare. Au cîsHwd cu scorul de 2—1 
(0—0) fotbaliștii din Barcelona.

Așezat pe fluviul 
Warta, la peste 600 
kilometri de țărmul 
polonez al Mării Bal
tice, Poznanul nu poa
te fi ceea ce se chea
mă un oraș de coastă. 
Dar legătura lui cu 
marea este realizată 
prin intermediul uzi
nei „Henryk Cegiel
ski", constructoare de 
motoare pentru nave, 
cunoscută atit în Po
lonia cit și peste ho
tare sub inițialele 
„H.C.P.”.

Istoria de peste 120 
de ani a uzinei, răs
timp în care s-a trecut 
de la producția de 
mașini de treierat la 
aceea de locomotive 
cu aburi și vagoane și 
apoi la mașini-unelte 
— este bogată în eve
nimente și transfor
mări importante. Un 
punct de cotitură In 
dezvoltarea uzinei a 
marcat, în anii ’50, în
ceperea producției mo
toarelor de nave.

Trecerea la o pro
ducție complet diferi
tă de cea realizată 
pină atunci a pus în 
fața constructorilor de 
la „Cegielski" proble
me dificile. Uzina tre
buia să țină pasul cu 
dezvoltarea producției 
de nave pe șantierele 
din Gdansk, Gdynia și 
Szczecin. Cei mai 
vechi lucrători care 
au participat la acel 
episod din istoria uzi
nei povestesc astăzi 
despre dificultățile nu 
puține la număr pe 
care au trebuit să le 
depășească atunci, dar 
și despre succesele do- 
bîndite. S-au scurs de 
atunci ani de muncă 
încordată pentru reali
zarea acestor coloși 
de oțel. Producerea 
fiecărui motor de navă 
a însemnat însă pen
tru colectivul uzinei 
un plus de experiență 
într-o meserie fără 
tradiții în Polonia. Au 
fost semnate contrac
te de cooperare cu cu
noscutele firme, pro
filate- pe această pro
ducție, „Burmeister î 
Wain" și „Fiat", Deși 
timpul care s-a scurs 
de la producerea pri
mului motor de navă 
la „Cegielski" este re
lativ scurt, despre 
muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici se 
vorbește pretutindeni 
ca despre un colectiv 
de oameni pricepuți, 
capabili și întreprin
zători, în care expe
riența celor mai vîrst- 
nici se împletește și 
se completează cu în- 
deminarea și cunoș
tințele celor din gene
rația tînără. Pe lista 
de onoare a „Clubului 
milionarilor" (format 
din inovatori și rațio- 
nalizatori care, prin a- 
plicarea în producție a 
proiectelor lor au a- 
dus economii de peste 
1 milion de zloți fie

care) sînt înscrise nu
mele a peste 15 mun
citori, tehnicieni, teh
nologi și Ingineri at 
uzinei.

Înainte de a începe 
vizitarea „trustului 
inimilor de oțel", cum
1 se mal upune în Po
lonia acestei impor
tante unități industri
ale, ascultăm explica
țiile reprezentanților 
conducerii uzinei re
feritoare la dezvolta
rea ei actuală și de 
perspectivă. Graficele 
ce ne-au fost arătate 
marchează o linie me
reu ascendentă a vo
lumului și calității 
producției. Numai in 
primii patru ani al 
cincinalului trecut vo
lumul producției a 
crescut cu peste 80 la 
sută. Peste 265 de 
nave, care circulă în 
prezent sub pavilionul 
a 13 țări, au grefate 
inimi de oțel (a că
ror putere depășește
2 200 000 de cai putere) 
ieșite din mîinlle pri
cepute ale constructo
rilor de la „Cegielski". 
Zece șantiere navale, 
din care șapte străi
ne. montează mo
toare purtînd însem
nul „H.C.P.".

Iată cifre cu privire 
la ritmul de creștere a 
producției la „Cegiel
ski" : dacă realizarea 
primului milion de cai 
putere a necesitat o 
perioadă d£ 7 ani și 
7 luni, pentru cel 
de-al doilea milion, 
constructorilor de aici 
le-au fost suficiente 
3oar 34 de luni. Astăzi, 
prin volumul ridicat 
al producției motoare
lor de nave. Polonia 
ocupă unul din prime
le locuri în Europa și 
în lume.

însoțiți de colegul 
de la stația de ampli
ficare a uzinei, vizi
tăm halele de produc
ție si montaj. Peste 
tot — o curățenie și 
ordine exemplare, in
dispensabile în condi
țiile producției sau 
montajului unor piese 
și elemente cum ar fi, 
de exemplu, partea 
exterioară a cilindnj- 
lui motorului la care 
se impune o exacti
tate a prelucrării de 
ordinul a 0,02 mm. 
Una din problemele- 
cheie la „Cegielski" o 
constituie asigurarea 
livrării ritmice și” în 
termen a pieselor și 
elementelor realizate 
în cooperare cu o se
rie de uzine poloneze 
ca „Pomet". „FUM 
Poreba" sau „Zut 
Zgoda". Se depun în 
continuare mari efor
turi pentru a se asi
gura livrări de calita
te superioară care să 
nu necesite o „cosme
tică" suplimentară și 
retușuri de ultimă 
oră. Specialiștii de la 
..Cegielski" au calcu
lat. informind despre

acest lucru uzinele 
cu care cooperează, că 
numărul de ore afec
tat unor astfel de re
tușuri a fost în 1969 
de ordinul a peste 
30 000. anul trecut in- 
rcgistrîndu-se o Îmbu
nătățire simțitoare • 
situației In acest sens. 
Dacă se ia In conside
rare că, in medie, un 
motor de navă este 
realizat în circa 49 000 
de ore, rezultă că ase
menea pierderi nu sint 
mici.

Pe planul organiză
rii interne a produc
ției, în uzină s-a tre
cut la constituirea de 
brigăzi formate din 
15—18 oameni care 
răspund de întreg 
procesul de producție 
și montaj al unui mo
tor, pină la intrarea 
lui în probele de func
ționare. In acest fel 
crește responsabilita
tea fațS de muncă. 
Fiecare motor poartă 
însemnul respectivu
lui colectiv, putîndu-se 
ulterior verifica cu 
exactitate cine anume 
a lucrat la un motor 
sau altul.

...La bancul de pro
bă. înțesat de zeci și 
sute de vibratoare, a- 
nalizatori și impulsa- 
tori, se află fixat un 
motor în greutate de 
380 de tone, avind înăl- 

- țimea unei clădiri de 
cel puțin trei etaje. în 
cabina de comandă, 
aplecat asupra unui 
pupitru automat, ve
ghează un inginer 
specialist, notind pa
rametrii motorului pe 
tot timpul probei. 
Rezultatele bune obți
nute în această probă 
constituie o garanție a 
activității în largul 
mării a motorului in
stalat pe navă.

Am părăsit uzina 
sub puternica impre
sie a „gigantului" de 
7 200 cai putere, pe 
care tocmai îl admi
rasem. Peste circa 
cinci ani. aici va în
cepe producția unor 
motoare principale de 
nave cu o putere de 
aproape 7 ori mai 
mare decit a acestui 
tip. Recent, construc
torii de la „Cegielski" 
au obținut un nou 
succes de prestigiu, și 
anume fabricarea pri
mului motor de 17 400 
cai putere pentru o 
navă din seria de 
55 000 tone, produse în 
prezent de către șan
tierele navale polo
neze.

Realizările uzinei de 
pe malul Wartei sînt o 
mărturie semnificati
vă a marilor succese 
dobindite de oamenii 
muncii din Polonia în 
dezvoltarea industriei 
și a întregii economii 
a patriei lor pe calea 
socialismului.

Iosif
DUMITRAȘCU

R. P. UNGARĂ

Start pe un nou 

traseu al magistralei 
subterane

In piața „Kun Bela" 
din centrul Budapestei, 
un gard din rogojini 
împrejmuiește o anu
mită suprafață, unde 
s-au ivit un turn-as- 
censor, un excavator, 
mai multe camioane 
basculante și cițiva 
oameni. Un șantier 
nou a apărut în peisa
jul urbanistic al capi
talei ungare ; alături 
de alte șantiere ase
mănătoare. el mar
chează începerea lu
crărilor la una dintre 
cele mai importante 
Investiții naționale ale 
noului plan cincinal 
ungar — cea de-a 
treia linie a metroului 
budapestan — magis
trala nord-sud.

Concomitent. în cî- 
teva puncte ale Buda
pestei — piața „Kun 
Bela". calea „Uloi", 
grădina „Karoly" și 
piața „Deak" — se 
desfășoară lucrările 
pentru executarea unor 
puțuri la o adincime 
de 25—30 de metri. De 
acolo vor porni tune
lurile viitoarei magis
trale subterane. Potri
vit explicațiilor proiec- 
tanților, pe noul traseu 
— in lungime de 15 
kilometri — vor putea 
călători zilnic peste un 
milion de persoane.

El va traversa Buda
pesta, unind direct cu 
centrul două dintre 
cele mai importante 
cartiere industriale ale 
orașului : Ujpest și 
Kispest. Noua magis
trală va avea, în piața 
Deak, legătura cu linia 
de metrou est-vest și 
cu linia primului me
trou construit încă la 
sfirșitul secblului tre
cut, precum și cu re
țeaua căii ferate elec
trice ce duce la Cse- 
pel, marea cetate in
dustrială a orașului. 
Prima parte a noii 
magistrale, după cum 
prevăd constructorii, se 
va încheia în anul 
1976. Pentru executa
rea lucrărilor a fost 
afectată o sumă consi
derabilă : 10 miliarde 
de forinți.

— Construcția aces
tei linii de metrou — 
explică Kelemen La- 
jos, prim-vicepreședln- 
te al Consiliului oră
șenesc al Sfatului Bu
dapestei, a fost deter
minată de situația cir
culației din oraș. In 
ultimii ani, Budapesta 
s-a extins foarte mult. 
Dacă în 1931 ea numă
ra un milion de locui
tori, astăzi populația 
capitalei ungare atinge 
2150 000 de oameni. Tn

plus, zilnic aproxima
tiv 250 000 de oameni 
din suburbiile orașului 
călătoresc către uzinele 
capitalei, iar numărul 
excursioniștflor din 
provincie și al turiști
lor ce poposesc zilnic 
la Budapesta trece de 
€0 000—90 000. După 
date statistice, în 24 de 
ore la Budapesta au 
loc aproape 5 milioa
ne de deplasări cu 
mijloace de transport 
în comun.

Evident, realizare» 
noii magistrale subte
rane va descongestio
na aglomerația de la 
suprafață, înlesnind 
deplasări rapide în di
ferite puncte ale ora
șului. Deși construcția 
liniei est-vest a me
troului nu s-a încheiat 
încă definitiv, iar in 
realizarea traseului 
nord-sud s-a făcut doar 
primul pas, proiectan- 
ții budapestani se și 
gîndesc la o altă linie : 
un fel de subterană 
circulară care, trecind 
prin cartierele mărgi
nașe, ar urma să lege 
toate cele trei linii în
tr-o unică rețea a 
tuturor magistralelor 
subterane ale capitalei 
ungare.

Al. PINTEA



viața internațională______
LUCRĂRILE ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

• DEZBATERI IN BIROUL ADUNĂRII GENERALE PE MAR
GINEA ORDINII DE ZI A SESIUNII • INTERVENȚIA 

REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

NEW YORK 33 (Aperpret). — Biroul AdunirH Gcnrral» a O.N.V. o 
început ej-auiinarea orponizârii lucrărilor sesiunii In curs ,( a ordinii 
de ». Ședința a fon conduși de președintele Adunării Generale, Adam

După cum FC știe, din Biroul A- 
dunâril fac parte președintele Adu
nării Generale, cei 17 vicepreședinți, 
precum și președinții comitetelor A- 
dunării Generale — în total 24 per
soane.

Au fost recomandate spre a fi in
cluse pe ordinea de zi primele 100 
de puncte cuprinse in agenda provi
zorie. Punctul 101 este intitulat „Re
stabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U/*, fiind pro
pus de un grup de țări, printre care 
și România. Cu ocazia examinării a- 
cestui punct spre a fi, de asemenea, 
inclus pe ordinea de zi, reprezentan
tul american a propus unificarea a- 
cestuia cu punctul propus de S.U.A. 
..Reprezentarea Chinei in O.N.U." cu 
o „titulatură neutră".

Reprezentantul Zambiel * protestat 
împotriva cererii S.U.A., arătind, 
printre altele, că rezoluția americană 
urmărește obiective diametral opu
se : ,Jn timp ce punctul 101 își pro
pune restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze In O.N.U., propu
nerea Statelor Unite se bazează pe 
formula celor „două Chine". In a- 
celași sens r-au pronunțat delegații 
Albaniei, Sudanului, Yemenului. Ira
kului. Republicii Populare Congo, 
Iugoslaviei, Guineei, Algeriei și Pa
kistanului.

A luat apoi cuvlntul reprezentan
tul Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, care a subli
niat că restabilirea drepturilor legi
time ale R.P. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite, Consiliul de Securi
tate și celelalte organisme ale O.N.U. 
trebuie să constituie una din sarci
nile cele mai importante și mai ur
gente ale actualei sesiuni a Adu
nării Generale. Acuitatea cu care se 
pune in prezent soluționarea acestei 
probleme este determinată de con
sensul cvasiunanim, că, fără partici
parea Republicii Populare Chineze, 
nu se pot găsi cele mai bune so
luții problemelor care preocupă astăzi 
omenirea.

In calitate de coautor al punctu
lui privind restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze in O.N.U., 
delegația română ține să sublinieze, 
de Ia bun început, înalta răspundere 
ce-i incumbă Adunării Generale de a 
se pune capăt situației prin care, ani 
de-a rindul, marele popor chinez a 
fost împiedicat să-și trimită repre
zentanții săi autentici pentru a ocu
pa in această organizație locul care 
de drept aparține R. P. Chineze. A- 
dunarea Generală are datoria de a 
acționa cu fermitate pentru curmarea 
acestei stări de fapt anormale, ast
fel incit locul Chinei in O.N.U. să fie 
redat imediat guvernului R. P. Chi
neze — singurul autorizat și dispu- 
nind de capacitatea reală de a vorbi 
și de a acționa in numele poporu
lui chinez de 800 milioane de oa
meni. Aceasta reclamă, evident, în
lăturarea din organizație și din toa
te organismele sale a celor care, în 
mod ilegal, ocupă locul adevăraților 
reprezentanți ai poporului chinez.

Punctul privind „Restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze in 
O.N.U.*, care a fo^t supus atenției 
Adunării Generale, urmărește ca un 
stat fondator al O.N.U., membru al 
Consiliului de Securitate, să-și exer
cite prerogativele ce decurg din a- 
ceastă calitate.

Fie că este vorba de reluarea u- 
nor teorii mai vechi cu privire la pre
tinsa existență a „două Chine", sau 
,.o Chină și un Taiwan", fie că se în
cearcă acreditarea falsei noțiuni a 
„dublei reprezentări", se tinde să se 
submineze și la actuala sesiune dez-

„REPUBLICA CHILE 
ÎȘf ÎNDREAPTĂ pașii 

SPRE SOCIETATEA 
SOCIALISTĂ" 

Declarația senatorului 
Alberto Baltra

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager- 
preș). — Referindu-se la eforturile 
pe care guvernul Unității Populare, 
condus de președintele Salvador Al
lende, le depune în vederea depăși
rii greutăților economice moștenite, 
senatorul Alberto Baltra a relevat in 
cadrul unei conferințe de presă că 
„pentru a se realiza dreptatea socială 
este absolut necesar să fie efectuate 
schimbări structurale și tocmai astfel 
de schimbări au loc in prezent în 
Chile. Republica Chile, a spus in 
continuare Baltra, tși îndreaptă pașii 
spre societatea socialistă, subliniind 
că aceste eforturi se desfășoară In 
ciuda serioaselor obstacole din partea 
unor forțe ostile, legate de monopo
lurile străine.

Președintele Salvador Allende a a- 
vut o consfătuire cu conducătorii par
tidelor care fac parte din Blocul uni
tății populare — informează cotidia
nul „El Siglo". Au fost examinate, cu 
acest prilej, proiectele de lege ce ur
mează să fie supuse spre examinare 
sesiunii extraordinare a Congresului 
Național din Chile. In cadrul consfă
tuirii au fost evocate, de asemenea, 
problemele legate de naționalizarea 
companiei chiliene de telefoane, apar- 
ținind societății americane ..Interna
tional Telephone and Telegraph Cor
poration*. 

baterea și rezolvarea pozitivă șl în 
conformitate cu Carta O.N.U. a a- 
cestei probleme, a spus reprezen
tantul român. De asemenea, aceste 
tentative aduc o atingere gravă prin
cipiilor de bază ale dreptului inter
național și, in primul rind, a prin
cipiului suveranității, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, respectării integrității teri
toriale a statelor. După cum se știe,
— și aceasta se vede clar în de
clarațiile de la Cairo (1943) și de la 
Potsdam (1945) — Insula Taiwan este 
o parte integrantă a teritoriului chi
nez, aparține R.P. Chineze. Situația e- 
xistentâ pe insulă s-a putut menține, 
și aceasta este, de asemenea, un fapt 
cunoscut, numai datorită interven
ției și prezenței militare străine in 
această provincie a Chinei.

Pentru toate aceste rațiuni, dele
gația română, alături de delegațiile 
socialiste, de delegațiile altor țări, 
se declară cu toată hotărîrea împo
triva acelor propuneri care conduc la 
perpetuarea stării de injustiție față 
de R.P. Chineză, la privarea poporu
lui chinez de dreptul de a fi re
prezentat în O.N.U. și de a partici
pa la rezolvarea problemelor inter
naționale. Delegația română consi
deră necesar ca Biroul Adunării Ge
nerale să recomande includerea pe 
ordinea de zi a punctului privind 
„Restabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze in O.N.U." și să voteze 
împotriva acelor propuneri care — și 
acesta este cazul punctului propus 
de Statele Unite ale Amcricll intitu
lat „Reprezentarea Chinei in O.N.U.*
— preconizează soluții contrare Car
tei, urmăresc tergiversarea rezolvării 
pozitive a problemei in condiții cinci 
participarea R.P. Chineze la rezol
varea problemelor internaționale a 
devenit o necesitate imperioasă. De
legația română se declară ferm împo
triva contopirii punctului la care ea 
este coautoare cu orice altă propu
nere care urmărește scopuri diame
tral opuse.

Reprezentantul U.R.S.S. a subliniat 
în cuvîntul său că Uniunea Sovietică 
sprijină restabilirea drepturilor legi
time ale R.P. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite și excluderea cian- 
kaișistului care nu reprezintă pe ni
meni și care a uzurpat in mod ilegal 
locul Chinei. El s-a opus, totodată, 
cererii Statelor Unite. Reprezentan
ții Ungariei. Siriei, Finlandei și Bul
gariei s-au pronunțat in același sens.

Președintele a supus votului inclu
derea punctului 101 — „Restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
în O.N.U.". 17 delegați au votat pen
tru, 2 contra (Costa Rica și ciankal- 
șistul), 4 s-au abținut și un delegat 
nu a participat la vot.

A fost supusă apoi votului include
rea punctului 105 — intitulat „Repre
zentarea Chinei in O.N.U." (propu
nerea S.U.A.). Aceasta a fost apro
bată la limită — 11 delegați au vo
tat pentru, 9 contra. 4 s-au abținut.

Ultima a fost supusă votului pro
punerea americană de contopire a 
punctelor 101 și 105. Ea a fost res
pinsă, 12 delegații votind contra, 9 
pentru și 3 delegați abținindu-se.

★
SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager- 

pres). — Chile va vota pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze in cadrul Na
țiunilor Unite și pentru expulzarea 
imediată a reprezentanților ciankai- 
șiști din O.N.U., a declarat ministrul 
chilian al afacerilor externe, Clodo- 
miro Almeyda. „Organizația Națiuni
lor Unite, a spus ministrul chilian, nu 
poate să susțină din punct de vedere 
juridic așa-zisă teză a celor două 
Chine".

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul vizitei oficia

le efectuate de Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și ape
lor, în R. F. a Germaniei, la Invi
tația lui Josef Ertl, ministrul fede
ral pentru alimentație, agricultură și 
silvicultură, ambasadorul României In 
R.F.G., Constantin Oancea, a oferit 
in seara zilei de 22 septembrie un 
cocteil. Au fost prezenți ministrul 
J. Ertl și alți reprezentanți ai mi
nisterului federal.

In drum spre R. D. Viet- 
nCHHf dele£atla de Partid și guver
namentală sovietică, în frunte cu Ni
kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
se va opri la 7 octombrie, conform 
înțelegerii, la Delhi, anunță agenția 
T.A.S.S.

Alegerile pentru Aduna
rea Federală a R. S. Ceho- 
slovace vor avea loc 26 27
noiembrie a.c., potrivit hotărlrii Pre
zidiului Adunării Federale, in baza 
recomandărilor C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și C.C. al Frontului Național 
al R.S.C., informează agenția C.T.K.

La Panmunjon * ,vut loc 0 
nouă ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea, la propunerea 
părții R. P. D. Coreene — anunță 
agenția A.C.T.C. Generalul maior Han

FERMĂ CONDAMNARE A BOMBARDAMENTELOR 
AVIAȚIEI AMERICANE ASUPRA R. D. VIETNAM

• DECLARAȚIA M.A.E. al G.R.P. AL REPUBLICII
VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager- 
pres). — Ministerul de Externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în care con
damnă cu fermitate noile bombar
damente întreprinse la 21 septembrie 
a.c. de aviația americană asupra pro
vinciei Quang Binh din Republica 
Democrată Vietnam. Declarația, 
transmisă de agenția de presă Elibe
rarea, subliniază că aceste atacuri, sol
date cu victime in rindul populației 
civile, constituie o Încălcare a suve
ranității și securității R.D. Vietnam, 
o provocare la adresa Întregului po
por vietnamez și a opiniei publice 
mondiale iubitoare de pace și drep
tate, o amenințare gravă pentru lu
crările conferinței de la Paris in pro
blema Vietnamului.

Arătînd că Administrația S.U.A. 
escaladează războiul in Peninsula in- 
dochineză, refuză să stabilească un 
termen pentru retragerea forțelor 
sale de pe teritoriul sud-vietnamez, 
recurge la o Înscenare electorală pen
tru a menține la Saigon un regim 
războinic, declarația relevă că re
centele acte agresive americane îm
potriva R.D. Vietnam constituie o 
nouă dovadă că Statele Unite urmă-

„Nhan Dan” despre succesele forțelor 

patriotice din Indochina
HANOI 23 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că articolul de 
fond al ziarului „Nhan Dan" din 23 
septembrie este consacrat succeselor 
obținute in luptă de forțele patrio
tice din Indochina. Marile victorii 
ale poporului din Vietnamul de sud, 
obținute in perioada 1970—1971, îm
preună cu succesele popoarelor din 
Laos și Cambodgia, reprezintă un 
nou punct de cotitură in situația din 
Peninsula indochinezâ, se arată în 
editorial. Victoriile forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud sint, 
totodată, victorii ale relațiilor fră
țești dintre sudul și nordul țării, un 
rezultat al solidarității de luptă a

VIENA

CONFERINȚA
GENERALĂ A A.I.E.A.

VIENA 23 — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : In ca
pitala Austriei iși continuă lucrările 
cea de-a 15-a sesiune a Conferinței 
generale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică. Luind'cuvin- 
tul in ședința de joi, in cadrul dezba
terilor generale, prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, șeful delegației Re
publicii Socialiste România, a men
ționat importanța pe care țara noas
tră o acordă activității A.I.E.A., dat 
fiind rolul său complex în lumea con
temporană. Vorbitorul a arătat apoi 
că sarcina principală încredințată Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară este asigurarea trecerii la 
etapa superioară a cercetărilor teh
nologice, condiție primordială în 
realizarea obiectivului de bază al 
programului de industrializare a e- 
nergiei atomice în țara noastră.

După ce a trecut in revistă cîteva 
din principalele aspecte ale activității 
desfășurate de A.I.E.A. in cursul anu
lui care s-a scurs de la ultima se
siune a conferinței generale, vorbito
rul a relevat eforturile depuse de 
conducerea A.I.E.A. pentru dezvol
tarea colaborării internaționale în 
domeniul aplicațiilor pașnice ale e- 
nergiei nucleare.

Yeung Ok, șeful părții R- P- D. Co
reene In comisie, a arătat, cu acest 
prilej, că la instigarea părții ameri
cane, militarii regimului de la Seul 
au introdus în zona demilitarizată ar
mament greu de diferite tipuri, 'încâl
cind din nou acordul de armistițiu. 
In perioada 31 august — 18 septem
brie ei s-au dedat la numeroase acte 
provocatoare, trăgînd mii de proiec
tile asupra zonei deținute de R. P. D. 
Coreeană.

A doua întîlnire din ca
drul convorbirilor prelimi
nare dintre reprezentanții 
organizațiilor de Cruce Ro
șie din nordul și sudul Co- 
yggj începute la 20 septembrie la 
Panmunjon, urmează să albă loc la 
29 septembrie a.c. După cum infor
mează agenția A.C.T.C., reprezentan
ții Crucii Roșii din R.P.D. Coreeană 
au propus reluarea convorbirilor la 
22 septembrie, dar partea sud-coreea- 
nă a insistat asupra desfășurării ce
lei de-a doua intîlniri la 29 septem
brie. Reprezentanții Crucii Roșii a 
R.P.D. Coreene, considerînd că par
tea sud-coreeană nu este pe deplin 
pregătită in vederea celei de-a doua 
întrevederi, a acceptat ca aceasta să 
aibă loc la 29 septembrie.

Primul ministru al Japo- 
nici, Eisaku Sat0> l~a primit pe Ni
kolai Patolicev, ministrul comerțului 
exterioi al U.R.S.S., aflat in vizită 

resc să conținu» războiul în Indo
china.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
aprobă intru totul declarația Ministe
rului de Externe al R.D. Vietnam de 
condamnare a recentelor atacuri ae
riene americane și cere S.U.A. să 
pună capăt tuturor actelor de încăl
care a suveranității și securității 
R.D. Vietnam.

In încheiere, declarația reafirmă 
hotărîrea de nezdruncinat a poporu
lui vietnamez de a continua lupta 
pentru salvarea națională pină la vic
toria finală.

★
NEW YORK 23 (Agerpres). — Co

tidianul „New York Times" critică, in 
ultimul său număr, reluarea de către 
aviația americană a bombardamente
lor asupra teritoriului R.D. Vietnam. 
Știrile despre recentele atacuri aerie
ne asupra unor provincii dens popu
late din R.D.V. — scrie ziarul — con
travin promisiunilor președintelui 
Nixon privind limitarea războiului și 
„subminează angajamentele asumate 
de Statele Unite in 1968, cind au fost 
întrerupte toate atacurile aviației a- 
mericane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam pentru a netezi calea con
vorbirilor cu guvernul R.D.V.".

popoarelor din cele trei țări Indo- 
chiheze, al sprijinului prietenilor de 
pe toate continentele.

Provocările militare ale S.U.A. din 
Vietnamul de sud, Laos, și Cambod
gia, sprijinirea administrației Thieu, 
recentele zboruri ale avioanelor a- 
mericane asupra teritoriului R.D. 
Vietnam sint o mărturie a faptului 
că guvernul Statelor Unite continuă 
politica lor de agresiune. Dar aceas
tă politică este sortită eșeculuL 
Lupta poporului vietnamez împotri
va agresiunii S.U.A., pentru salvarea 
națională se desfășoară in condiții 
favorabile, scrie in încheiere „Nhan 
Dan".

1N GUINEEA-BISSAU

Armata colonială . 
portugheză a pierdut 

in întregime inițiativa
ALGER 23 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite : Repre
zentanța din Alger a Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) a dat publicității un co
municat privind succesele obținute de 
forțele patriotice angajate în lupta 
împotriva dominației coloniale portu
gheze in perioada iunie-augusL 
Comunicatul relevă că, in ansamblu, 
pe intreg teritoriul Guineel-Blssau 
situația militară „evoluează favora
bil" și că armata colonială portu
gheză a pierdut in întregime iniția
tiva în desfășurarea operațiunilor 
militare. Detașamentele P.A.I.G.C., 
se arată în comunicat au trecut la a- 
saltul orașelor, principalele puncte de 
sprijin ale administrației portugheze 
din colonie. Astfel, au fost atacate, 
în perioada menționată, 109 puncte 
consolidate, între caro centrele ur
bane Colema, Mansoa șl Gabu, pre
cum și porturile Binta și Enaxaie, ale 
căror instalații au fost serios ava
riate.

oficială la Tokio. Totodată, N. Pato
licev a avut întrevederi cu ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, Takeo 
Fukuda. Cu prilejul acestor întilniri, 
menționează agenția T.A.S.S., au fost 
examinate problemele dezvoltării con
tinue a relațiilor economice și co
merciale dintre U.R.S.S. și Japonia.

Alva Myrdai, m|n|slrul a,J- 
Interim al afacerilor externe al Sue
diei, și Rune Johansson, ministrul in
dustriei, au primit pe Ciu Hua-min, 
ministru adjunct al comerțului exte
rior al R. P. Chineze, conducătorul 
delegației comerciale guvernamentale 
chineze aflate în vizită în Suedia, 
și au avut o convorbire prietenească 
cu acesta. Cari Lldbom, ministru fără 
portofoliu al Suediei, a oferit un 
banchet In cinstea delegației guver
namentale chineze.

Guvernele Marii Britanii 
și Maltei au ajuns la o înțelegere 
cu privire la negocierea unul nou 
aranjament relativ la utilizarea de 
către forțele militare britanice a fa
cilităților portuare din La Valletta, a 
anunțat Foreign Office-ul printr-o 
declarație publicată miercuri seara.

In legătură cu inciden
tele sîngeroase •' violențele 
fasciste de la Reggio Calabria, un 
grup de deputați comuniști au adresat 
o interpelare primului ministru și 
ministrului afacerilor interne, pentru

ITALIA

Ample acțiuni 

greviste
ROMA 23. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Acțiunile 
oamenilor muncii din Italia împotri
va concedierilor și a creșterii costu
lui vieții, pentru reforme și o nouă 
orientare in dezvoltarea economică a 
țării, împotriva reducerii salariilor — 
cunosc o nouă amploare. In aceste 
zile au avut loc greva generală de 
o oră a oamenilor muncii din Nova
ra ; demonstrația din centrul orașu
lui Genova a peste 6 000 de metalur- 
giști de la întreprinderile cu capital 
privat și cu parliclpație de stat ; gre
va celor 12 000 de muncitori de la 
cea mai mare fabrică din Milano a 
întreprinderii Pirelli.

Joi, La Roma și in districtul cu a- 
celași nume au declarat o grevă de 
24 de ore fochiștii de la căile ferate, 
care cer sporirea personalului califi
cat pentru a se putea face față ne
cesităților crescinde de intensificare a 
traficului feroviar. Circa 2 000 de 
muncitori din sectorul sticlăriei au 
inițiat o grevă de 48 de ore, in spri
jinul reînnoirii contractului colectiv 
de muncă. Greve cu revendicări si
milare au mai avut Ioc la Vicenza și 
Reggio Emilia (ale muncitorilor din 
industria metalurgică), ca și la Tren
to (greva muncitorilor din construc
țiile edilitare, in rindurile cărora nu
mărul șomerilor se ridică la 1 500).

De mare importanță este conside
rată începerea tratativelor pentru în
noirea „pactului național" al unei ca
tegorii de muncitori din agricultură 
așa-numiții „braccianti" și al salaria- 
ților agricoli, întrucît de rezultatul 
lor depind îmbunătățirea salarizării 
și a condițiilor de muncă, a asisten
ței medicale, drepturile sindicale a 
circa un milion de persoane.

Manifestările revendicative ale oa
menilor muncii sint Însoțite de adu
nări in fabrici, mitinguri publice și 
demonstrații, în cadrul cărora se 
subliniază hotărîrea de a lupta cu 
toate forțele pentru apărarea dreptu
rilor lor, pentru condiții mai bune de 
muncă și de trai.

Fidel Castro despre 
dezvoltarea învățămîntului 

în Cuba
HAVANA 23 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Prensa Latina, 
luind cuvîntul cu prilejul inaugurării 
unei noi școli in provincia Pinar del 
Rio, Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul minis
tru al guvernului cubanez, a relevat 
ritmul intens al construcțiilor școlare 
în țară. El a arătat, în context, că, în 
timp ce, înainte de revoluție, con
strucția unei școli dura în Cuba în 
medie patru ani, numai prin planul 
de perspectivă pentru următorii patru 
ani se prevede darea in funcțiune a 
aproape 300 de școli medii și a circa 
500 școli elementare.

Fidel Castro a chemat pe particl- 
panții la miting să-și intensifice efor
turile în domeniul construcției de 
centre școlare de diferite profile, 
pentru a asigura astfel o creștere in
tensivă a numărului de specialiști 
calificați de care are nevoie economia 
țării. Adreslndu-se tineretului, el a 
cerut ca acesta să-și sporească efortu
rile de dobîndire a cunoștințelor știin
țifice și a deprinderilor de muncă, 
pentru a-și aduce contribuția la edi
ficarea unei societăți noi, avansate. 
Vorbitorul a subliniat oportunitatea 
coordonării programelor școlare cu 
planul de dezvoltare economică a ță
rii, precum și necesitatea Îmbinării 
In școli a studiului cu munca, în ve
derea realizării unei educații revolu
ționare, comuniste.

a Informa Camera deputaților refe
ritor la „măsurile pe care intențio
nează să le adopte guvernul spre a 
pedepsi pe responsabilii direcți și pe 
cei care au incitat la asasinat". De
putății comuniști cer, de asemenea, 
guvernului să comunice dacă nu in
tenționează să adopte măsuri radicale 
pentru dizolvarea „organizațiilor 
paramilitare și fasciste, care acțio
nează Împotriva instituțiilor democra
tice și republicane".

Conducerea Tlrgului interna
țional de la Plovdiv a decernat 
joi medalii de aur unor produse 
expuse in pavilioanele economiei 
bulgare și ale altor țări partici
pante. Printre produsele meda
liate cu aur se află și converti- 
zorul de sudură, invenție româ
nească expusă în Pavilionul 
României, ale cărui performanțe 
îl fac competitiv pe piața mon
dială.

Simpozionul „Experiența 
și perspectivele relațiilor 
economice dintre Italia și 
Uniunea Sovietică" 3 incePut 
joi la Milano. Simpozionul este orga
nizat de Camera de comerț ilalo—so
vietică, asociațiile tehnico-științifice, 
societatea Italia—U.R.S.S. și Institu
tul pentru economie mondială și re
lații internaționale de pe lingă Aca
demia de științe a U.R.S.S.

BELGRAD

Dineu oferit 
în onoarea lui

BELGRAD 23 (Agerpres). — în 
■eara zilei de 22 septembrie, pre
ședintele Iosip Broz Tito, împreună 
cu soția sa, au oferit un dineu In 
cinstea secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev. Cu a- 
cest prilej, tovarășii Tito și Brejnev 
au rostit toasturi.

Președintele Tito a evocat In toas
tul său marile jertfe date de eroi
cele popoare ale Uniunii Sovietice 
și Iugoslaviei în cursul celui de-al 
doilea război mondial. In această 
luptă comună Împotriva forțelor ne
gre ale fascismului — a spus el — 
noi vedem și astăzi o chezășie trai
nică a prieteniei șl colaborării in
tre popoarele noastre. Popoarele și 
guvernul Iugoslaviei, a spus în con
tinuare vorbitorul, doresc în mod 
sincer relații prietenești, multilate
rale și stabile cu Uniunea Sovie
tică. Nu o dată relațiile bune intre 
noi s-au dovedit utile nu numai pen
tru țările noastre, ci și pentru în
treaga . comunitate internațională, 
așa cum a fost și invers, cind în re
lațiile noastre au existat neînțele
geri și greutăți.

Noi am căzut de acord mal de mult 
asupra bazelor pe care se pot dezvolta 
cu succes relațiile intre țările noas
tre, a declarat vorbitorul. Acestea 
presupun, în primul rînd, respectarea 
reciprocă a independenței, suverani
tății și integrității teritoriale, precum 
și neamestecul in treburile interne. 
Acestea sint chiar principiile care au 
fost adoptate de comunitatea interna
țională și care sint cuprinse și în 
Carta O.N.U. Aceste principii sint in
tegrate profund In ființa Iugoslaviei, 
ca țară socialistă, independentă șl 
neangajată.

Președintele Tito a menționat că la 
extinderea relațiilor pe aceste baze 
între U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia 
contribuie in mare măsură contac
tele și schimburile de păreri intre 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, între reprezentanții celor 
două guverne, ai organizațiilor so- 
cial-politice etc. El și-a exprimat con
vingerea că și această întîlnire, con
vorbirile purtate cu acest prilej vor 
reprezenta un pas important în a- 
ceastă direcție.

Referindu-se la unele probleme ale 
vieții internaționale, președintele Tito 
a declarat că depinde, în primul 
rînd, de activitatea tuturor forțelor 
progresiste și iubitoare de pace din 
lume in ce direcție va evolua mai 
departe situația internațională. Un 
rol important revine aici țărilor so
cialiste, care prin practica lor tre
buie să ofere un exemplu în lupta 
pentru relații democratice și cu drep
turi egale, pentru pace și o consec
ventă aplicare a principiilor de 
coexistență activă și pașnică. Or — a 
continuat vorbitorul — aceasta în
seamnă a lupta pentru asemenea re
lații din care să fie eliminate recurge
rea la forță, presiunile și amestecul 
în treburile interne și să fie asigu
rate dezvoltarea liberă a popoarelor 
și țărilor, precum și participarea lor 
cu drepturi egale la acțiunile comu
nității internaționale mai largi. In a- 
ceasta constă și esența politicii și ac
țiunilor țărilor neangajate pe plan 
internațional, aceasta este și baza 
trainică a activității Iugoslaviei în 
domeniul relațiilor externe, a relevat 
președintele Tito. Politica neangajată, 
a continuat el, corespunde interese
lor vitale ale popoarelor noastre, 
menținerii independenței și suverani
tății lor și, de aceea, ea constituie 
un principiu înscris în Constituția 
R.S.F.I.

In actualele condiții internaționale 
complexe — a spus apoi președintele 
Tito — tratativele și soluționare^ paș
nică a litigiilor ar trebui să fie un 
principiu general valabil in practica 
comunității internaționale ; fără a- 
ceasta nu poate exista nici o pace 
trainică, nici o colaborare cu succes, 
încurajator este faptul că există ten
dințe pozitive in această direcție și 
că se obțin deja anumite rezultate, 
la care Uniunea Sovietică a adus o 
importantă contribuție. Dar, a spus 
vorbitorul, trebuie mereu să avem în 
vedere și faptul — demonstrat de în
treaga experiență postbelică — că 
colaborarea internațională nu poate 
fi îmbunătățită nici pe baza unui 
monopol, nici prin negarea interese
lor și drepturilor legitime ale unor 
țări șl popoare. La treburile comu
nității mondiale trebuie să participe 
toate țările, indiferent de puterea și 
mărimea lor, deoarece" acesta este 
dreptul lor inalienabil și condiția 
pentru menținerea păcii în lume. De
sigur — a adăugat el — că in aceas
tă privință un mare rol și o mare 
răspundere revin marilor puteri.

Procesele actuale de mal bună în
țelegere și încredere în Europa — a 
apreciat președintele Tito — deschid 
căi pentru întărirea păcii șl secu
rității pe baze mai largi. Aceasta o 
demonstrează și tratatele încheiate 
între U.R.S.S. șl R.F.G., precum și 
între R. P. Polonă și R.F.G. și îndeo
sebi recentul acord in problema Ber
linului occidental. în această privin
ță, a menționat vorbitorul, noi acor
dăm o înaltă apreciere contribuției U- 
niunii Sovietice. Pacea trainică și 
securitatea în Europa presupun exis
tența unui astfel de sistem de relații 
care să asigure tuturor țărilor europe
ne independența deplină și inviolabili
tatea frontierelor, protecția împotriva 
agresiunii, împotriva folosirii forței, 
presiunilor sau amenințărilor cu 
forța.

In context, vorbitorul a subliniat 
că pacea și stabilitatea în Balcani și 
în regiunea Mediteranei sint de o 
importanță esențială pentru conti
nuarea proceselor de destindere în 
Europa și, de aceea, este de o în
semnătate deosebită ca țările din 
afara Balcanilor să manifeste înțe
legere și să respecte năzuințele po
poarelor balcanice de a depăși difi
cultățile existente și a asigura o co
laborare reciprocă mai strînsă.

Conferința de securitate și colabo
rare europeană — a precizat pre
ședintele Tito — la care trebuie să 
participe cu drepturi egale toate 
țările europene, va contribui la înlă
turarea mal rapidă și mai eficientă a 
greutăților moștenite din al doilea 
război mondial, precum și la îmbu
nătățirea colaborării și întărirea păcii 
în Europa. El și-a exprimat îngrijo
rarea pentru prelungirea crizei din 
Orientul Apropiat și continuarea in
tervenției militare străine în Vietna- 

de I. B. Tito 
L. I. Brejnev 

mul de sud șl in întreaga Indochină. 
In Încheiere, președintele Tito și-a 
exprimat speranța că vizita lui 
L. Brejnev va permite cunoașterea 
rezultatelor obținute de popoarele 
Iugoslaviei în construcția socialistă, 
subliniind că esența acestor reali
zări constă in dezvoltarea sistemului 
socialist pe baza întăririi autocondu- 
cerii, aprofundării democrației so
cialiste, afirmării egalității în drep
turi a popoarelor și naționalităților 
din Iugoslavia, a drepturilor lor su
verane prin întărirea rolului republi
cilor și provinciilor socialiste.

în toastul său, tovarășul L.I. Brej
nev, mulțumind pentru cuvintele fru
moase adresate, a apreciat că acestea 
exprimă sentimentul prieteniei și 
frăției care leagă popoarele celor 
două țări. Datoria noastră, datoria 
conducătorilor de partid și de stat 
— a continuat el — constă in a trans- , 
forma aceste sentimente în fapte. 
concrete, Intr-o reală politică de co
laborare frățească între UniUȚfe^i 
Sovietică și Iugoslavia. După părerea 
noastră, în aceasta și constă sensul 
convorbirilor începute astăzi. Am ve
nit la dv. pentru a stabili de comun 
acord căile dezvoltării continue a re
lațiilor intre partidele și statele noas
tre și pentru a examina unele pro
bleme internaționale care atrag astăzi 
atenția ambelor țări.

Sarcinile care stau In fața noastră 
nu sint simple — a spus vorbitorul. 
Nu am fi realiști dacă n-am vedea 
că moștenirea din acei ani in care 
relațiile sovieto-iugoslave au fost 
tulburate serios continuă să se ma
nifeste în unele privințe șl astăzi. 
Dar noi nu am fi comuniști, nu am ti 
internaționaliști dacă nu am reuși să 
ne ridicăm deasupra trecutului și 
dacă nu am vedea orizonturile largi 
ale prezentului, dacă nu am Înțelege 
că interesele noastre fundamentale 
sint comune, că răspunderea noastră 
este comună In lupta comună pentru 
cauza păcii, socialismului și comu
nismului.

Popoarele țărilor noastre — a con
tinuat Leonid Brejnev — au stabilit 
de mult legături ale unei prietenii 
mari, calde și sincere. Născută din 
comunitatea limbii și culturii, Întă
rită prin încercările istorice în 
decursul secolelor, această prietenie 
s-a călit in focul luptei eroice și pli
ne de abnegație a armatelor noastre, . 
al luptei curajoșilor fii și fiice ale 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei îm
potriva agresiunii fasciste.

Astăzi, prietenia noastră se sprijină 
pe baze largi și solide. In condițiile 
abordării în mod diferit a unor pro
bleme concrete, ne unesc interesele 
de clasă comune și comunitatea țe
lurilor finale. In lupta istorică mort* 
dială împotriva agresiunii imperialis
te, pentru întărirea păcii, pentru tri
umful libertății și progresului, po
poarele noastre se află de aceeași 
parte a baricadei, ca tovarăși și frați 
de arme. între cele două state se 
dezvoltă o colaborare largă în dife
rite domenii, iar conducătorii ambe
lor țări consideră de datoria lor să > 
se îngrijească de întărirea și dezvol
tarea acestei colaborări.

în Declarația de la Belgrad din 
1955 și în Declarația de la Moscova 
din 1956 sint stabilite importante 
principii ale dezvoltării relațiilor so
vieto-iugoslave, a spus vorbitorul. In 
prezent, se lucrează la o înfăptuire 
cît mai completă și cit mai largă a 
acestor relații in condițiile actuale.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
faptul că și în ultimul timp 5-au fă
cut multe în această direcție, Leonid 
Brejnev a declarat : S-au întărit le
găturile noastre pe plan politic, eco
nomic, științific și cultural, s-au sta
bilit contacte regulate între P.C.U.S. 
și U.C.I. Dar noi știm, tovarăși, a 
continuat el, că aici mai există mari 
posibilități nefolosite. Aceasta se re
feră atît la perspectiva specializării 
continue, reciproc avantajoase, și a 
cooperării într-o serie de ramuri in
dustriale, cit și la întărirea colaborării 
tehnico-științifice. Sintem convinși că 
schimbul de păreri care a incepftț 
astăzi va ajuta la realizarea pro-1 
greșului in toate sferele relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Iugosla
via, că vor apărea noi posibilități 
pentru activitatea noastră comună in 
vederea întăririi securității interna
ționale.

In continuare, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a spus : Cunoaștem 
bine, și noi și dv., că în lume există 
diferite forțe care se străduiesc să 
împiedice o asemenea evoluție a re
lațiilor noastre. Ele se străduiesc să 
adincească neînțelegerile, să provoa
ce, intr-un fel sau altul, dezbinarea 
noastră. Ele au lansat născocirea 
despre așa-zisa nouă „doctrină a su
veranității limitate", răspîndesc zvo
nuri despre armatele sovietice cara 
se pregătesc, chipurile, să pornească 
spre Balcani și multe alte povești. 
Ele afirmă că Iugoslavia este, chi
purile, o „zonă cenușie", că ea „sa 
deplasează spre Occident" ș.a.m.d. 
Cred că nu trebuie pierdută vremea 
pentru dezmințirea tuturor acestor 
născociri calomnioase. Totuși, ele no 
aduc aminte că trebuie să apărăm 
cauza prieteniei sovieto-iugoslave.

Abordind problemele legate de ac
tuala vizită, Leonid Brejnev a spus 
că lntîlnirile au început intr-o 
atmosferă favorabilă, cordială. Sint 
convins —a adăugat vorbitorul — că 
ele vor continua in aceeași atmos
feră. Ne vom bucura sincer dacă 
examinarea în spirit tovărășesc a 
problemelor colaborării noastre, a 
acțiunilor noastre pe arena interna
țională, în primul rînd în Europa, 
va contribui la o mai bună înțelegere 
reciprocă și la întărirea prieteniei 
între partidele șl statele noastre.

★
Joi, au fost reluate la Belgrad 

convorbirile dintre Ioslp Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I., și Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

In cursul convorbirilor, care au 
decurs într-o atmosferă de prietenie, 
sinceritate și înțelegere reciprocă, a 
fost efectuat un schimb de păreri 
asupra eforturilor reciproce pentru 
promovarea in continuare a colabo
rării bilaterale, precum și în legătură 
cu problemele actuale ale situației 
internaționale, precizează agențiile 
T.A.S.S. și Taniug.

Convorbirile vor continua.
în aceeași zi. Leonid Brejnev a 

fost oaspetele fabricii „Elektronika" 
din Zemun.
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