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Este de maximă importanță 
să fie folosit din plin 

timpul prielnic

PREGĂTIREA
PROPAGANDIȘTILOR

la nivelul cerințelor unui invățămint

de partid profund militant
în eurind se va deschide învățămintul de partid, antrenind intr-un am

plu proces de studiere aprofundată a politicii partidului mai mult de două 
milioane de comuniști, precum și oameni ai muncii nemembri de partid.

Noul an de studiu debutează în condiții deosebite, sub auspiciile înal
telor exigențe puse in fața propagandei de partid de amplul program de edu
cație comunistă adoptat de conducerea partidului. Este bine cunoscut rolul 
ce revine în cadrul acestui program invățămintulul de partid, ca instrument 
de excepțională importanță pentru promovarea largă in mase a ideologiei 
partidului nostru, a politicii sale marxist-leniniste, pentru educarea parti
nică. revoluționară a membrilor de partid. în propunerile de măsuri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R.. s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii „organizării invăță- 

a cadrelor 
in vederea 
muncii de

mintalul de partid, a formelor de pregătire politică și ideologică 
și a membrilor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii, 
dezvoltării spiritului partinic, revoluționar, a ridicării nivelului 
partid".

La consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul 
precum și cu prilejul dezbaterii desfășurate in cadrul întregului partid a 
sarcinilor ce revin organeior și organizațiilor de partid în aplicarea progra
mului de educație comunistă, au fost scoase la iveală un șir de lipsuri care 
’-au manifestat in învățămintul de partid — tendințe de formalism, aborda
rea abstractă a unor probleme, slaba legătură cu viața, cu aspectele concrete 
ale activității organizațiilor de partid, manifestări de tehnicizare, combati
vitate scăzută față de mentalitățile și atitudinile înapoiate etc.

încă de la primele activități destinate pregătirii noului an de învăță- 
mînt se impune ca întreaga atenție a organelor și organizațiilor de partid 
M fie îndreptată spre Înlăturarea acestor neajunsuri, spre crearea tuturor 
condițiilor ca munca de propagandă 
actuale.

Ideologiei,

să se ridice la nivelul exigențelor

IA PORȚILE DE FIER

Ultimul
hidroagregat

în probe
tehnologice

ZIUA și NOAPTEA
TIMIȘ I TULCEA

ÎNCĂ MULT PORUMB
DE RECOLTAT PE SUPRAFEȚELE

DESTINATE ÎNSĂMÎNȚĂRII

DEFECȚIUNI PĂGUBITOARE
ÎN APROVIZIONAREA

CU SĂMÎNȚĂ

Cursurile de pregătire a pro
pagandiștilor de la sate și orașe 
care se desfășoară In prezent sint me
nite să contribuie lă înarmarea teo
retică și metodologică a propagandiș
tilor. îneît aceștia să poată asigura 
un conținut cit mai bogat invâțămin- 
tului, să-i confere acel caracter dina
mic, combativ, profund partinic, re
clamat de cerințele actualei etape.

Investigațiile noastre in citeva ju
dețe au arătat că desfășurarea cursu
rilor răspunde acestor cerințe. Potri
vit indicațiilor conducerii partidului, 
p-ogramele lor au fost axate pe ex
plicarea clară a clementelor funda
mentale ale politicii partidului. a 
ideilor, tezelor, aprecierilor cuprinse 
in documentele de partid, in artico
lele și cuvintările secretarului gene- 
r*l  al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Una dintre cele mai izbutite expu
neri prezentate In fața propagandiști
lor din județul Botoșani ni s-a pa

rut aceea despre făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
etapă calitativ nouă in progresul e- 
conomic și social al României. Pre
legerea a fost orientată spre releva
rea contribuției originale aduse de 
partidul nostru, prin elaborarea aces
tui concept, la îmbogățirea tezauru-

lui gindirii marxist-leniniste. Au tre
zit interes îndeosebi explicațiile sub
stanțiale, susținute de o bogată do
cumentare. date de lector cu privire 
la mutațiile' radicale, calitative, ce 
intervin in această nouă etapă de 
dezvoltare a țării noastre in struc
tura forțelor de producție, perfecțio
narea sistemului unitar al relațiilor 
de producție socialiste, adincirea de
mocrației socialiste, transformarea 
conștiinței oamenilor noii societăți. El 
a reușit totodată să pună in lumină 
relația dialectică, interdependența 
strinsă dintre diferitele laturi ale 
procesului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, și cu 
deosebire influența pe care o are ri
dicarea nivelului de conștiință asupra 
activității desfășurate de oameni in 
producție, in viața socială și politică.

Consemnăm ca reușite și expune
rile ținute la Pitești și Suceava des
pre adincirea colaborării intre țările 
socialiste. Pornind de la trăsăturile 
proprii integrării economice socialis
te, care " -->•
tativ de integrarea capitalistă, pre
legerile 
care se 
turi în Programul complex, recent a- 
doptat. al adîncirii și perfecționării 
in continuare a colaborării și dezvol-

o disting profund, cali-
au examinat modul în 

reflectă aceste trăsă-

Silviu ACHIM 
Dan CUCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Simbătă la ora 14,25 apele 
Dunării au pus in mișcare ul
timul hidroagregat al puterni
cei centrale electrice românești 
de la Porțile de Fier. Montorii 
și constructorii scriu astfel epi
logul celei mai memorabile o- 
pere de pină acum a progra
mului de electrificare a țării — 
sistemul hidroenergetic și de 

, navigație de pe Dunăre, a că- 
r rui construcție a început cu 

mai bine de 7 ani in urmă, în 
colaborare cu popoarele Iugo
slaviei socialiste.

Prima rotire a turbinei, mo
ment care marchează începerea 
probelor sale tehnologice, a de
curs în condiții foarte bune, 
ceea ce demonstrează pe de o 
parte, buna calitate a suban- 
samblelor livrate de către în
treprinderile industriei noastre 
constructoare de mașini, iar pe 
de alta — calitatea ireproșabi
lă a lucrărilor de montaj — a 
declarat corespondentului Ager- 
pres — Marin Coandă — la cî- 
teva minute după începerea 
probelor, Ilie Mircea, inginer 
șef al șantierului energomon- 
taj.

Situațiile operative ale șan
tierului arată că acest eveni
ment se petrece cu 5 zile mai 
devreme față de angajamentul 
asumat de montori 
rea socialistă și cu 
luni in avans față 
nele menționate in 
stat.

GRIULUI

in intrece- 
peste două 
de terme- 
planul de

(Agerpree)

La cooperativa 
ogricolâ din 
Piatro-sat, se lu
crează cu toate 
forțele la semă

natul -griului
Foto :
M. Andreescu
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Tntr-un roman fantastic al lui Wells, abătindu-se pu

țin de la șosea personajul încalcă nu se știe ce zid in
vizibil ți se pomenește in altă lume.

Cutie mică in cutie mare, o lume IN INTERIORUL 
alteia este ciudățenia de care am dat deunăzi la Satu- 
Mare.

Intilnirea s-a produs intr-o fabrică. Există uzine șt 
fabrici man al căror nume nu poate fi aflat privin- 
du-le : înlocuiesc firma cu o lozincă, sau nici măcar. 
Aici insă, cu litere uriașe și foarte frumoase, care aco
peră un intreg perete exterior de hală, citești fără efort: 
Fabrica de mașini casnice.

Uitafi-vă la aragazul pe care-l aveți in bucătărie : sint 
99 la sută șanse să fi fost fabricat aici. S-au produs pină 
acum mult peste un milion asemenea mașini, plus sobe, 
încălzitoare de apă, reșourl, mașini cu combustibil solid 
sau — cum spun cu satisfacție oamenii de aci — „tot ce 
înseamnă administrarea flăcării in gospodăria omului'4.

O bandă poartă aragazurile atit de repede, incit mun
citorul de la verificare are o flacără care nu se stinge 
nici o clipă. înainte folosea un scăpărici și dădea foc 
ochiurilor numai cind sosea un aragaz in dreptul lui ; 
acum insă aragazurile se perindă imediat unul după
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PICĂTURA DE CERNEALĂ
altul : n-ar avea cind să stingă flacăra ți cind s-o rea- 
prindă.

Hala e organizată „ca pe roți" (cu conveiere și benzi 
Intr-adevăr pe roți) și deodată, trecind de aparatajul 
modem, dai de un zid necăjit, cu cărămizi roșcate, roase 
de vreme. Ai ajuns in pragul altei lumi.

Intri prin deschizătura care reprezenta altădată o uși 
și dai de un atelier de reparații la cald. E o hală miti
tică in jurul căreia, intr-o largă îmbrățișare de beton, 
s-a clădit marea hală de azi. Cea mică e tot ce a ră
mas din vechea fabrică fondată de frații Princz in 1906, 
o hală de vreo 12 metri pe 25, afumată și amărită, teri
toriu al trecutului, cam a șaizecea parte din suprafața 
de azi. , ,Am întrebat cițiva muncitori ce e cu hala aceea, și nu 
știau decît că-i veche. Le pare firesc să lucreze intr-o 
hală aerisită. mult automatizată, și să nu-și bată prea 
mult capul cu felul cum se lucra la reparatul batozelor 
pe vremea fraților Princz Flacăra e mereu aprinsă, se 
construiesc anual zeci de mii de apartamente, și mai 
toate au nevoie de aragaz ; n-avem mult timp pentru re
constituiri. t ,Totuși, in ziua cînd i se povestește unui tmăr cum 
se lucra pină mai deunăzi, parcă iți pare rău că nu poți 
să-i arăți „fabrica in fabrică14 de la Satu-Mare : va fi 
dărimxtă pină intr-o lună.

— Nu s-ar putea s-o lăsăm ața, ca o curiozitate, ca un
muzeu de adus aminte ? _•

— Nu tovarășe. Ducă-se pe pustii ! Mal tint locuri 
d-astea' să le dărimăm mai repede. Cincinalul ne aauce 
jumătate de milion de apartamente noi, iar multe ou 
nevoie de aragazuri noi. Nu s-ar putea fabrica, araga
zuri la care simpla întoarcere a butonului să fit? 
dentă pentru aprindere, fără a mai fi nevoie de chibrit.

— Trebuie să ținem seama de greutățile tehnice, răs
pund specialiștii fabricii. Aduceți-vă aminte de unde am 
P°IrtorH uitate. Fabrica din Satu-Mare exportă mult și 
este competitivă. Nu s-ar putea sâ/ab^.^enaf^ztu/? 
la care simpla întoarcere a butonului sa fie suficientă 1

Sergiu FĂRCAȘAN
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Vremea nefavorabilă cu care a debutat toamna din a- 
cest an a intirziat executarea lucrărilor agricole și in 
județul Timiș. Iată de ce era de așteptat ca o dată cu 
îmbunătățirea timpului, iar acest lucru s-a petrecut cam 
la începutul acestei săptămini, pe ogoarele timișene să 
se producă un reviriment puternic, toate forțele umane 
si tehnice urmind să fie angrenate cu întreaga lor ca
pacitate la recoltarea culturilor de toamnă, pregătirea 
terenului pentru insămințări și declanșarea semănatului. 
In eea mai mare parte a cooperativelor agricole de pro
ducție acest lucru a fost pe deplin înțeles, comuniștii 
și ceilalți lucrători de pe ogoare. însuflețiți de indicațiile 
prețioase din scrisoarea secretarului general al partidu
lui, sporîndu-și eforturile pentru a termina cit mai grab
nic recoltatul și a executa in timp ootim semănatul ma
sei verzi, orzului și, în special, al griului. In decurs de 
circa o săptămină, porumbul a fost strins de pe 13 la 
sută din suprafață (11 203 ha din 86 751 ha cultivate). A 
sporit și ritmul de recoltare a florii-soarelui. la circa 1 500 
ha pe zi. Concomitent, se execută arăturile si pregăti
rea terenului pentru insămințări. Prin utilizarea mai 
bună a capacității tractoarelor și celorlalte mașini și uti
laje au fost arate 71 200 ha, față de 138 755 ha planificate 
(52 la sută). Peste media pe județ; uneori cu realizări 
duble, se situează la lucrările de recoltare și la pregă
tirile pentru insămințări cooperativele agricole din raza 
de activitate a S.M.A., de la Gottlob. Topolovățul Mare, 
Lenauheim, Sinnicolau Mare și altele.

In ziua de 23 septembrie am poposit in mai multe coo
perative agricole din partea de sud a județului, urmărind 
in mod deosebit modul in care se respectă indicația 
privind recoltarea cu prioritate a culturilor de pe supra
fețele care vor fi însămînțate cu griu. La C.A.P. Liebling,

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Ișalnița, virtuțile muncitorești
sporesc valențele chimiei

La Început a fost Ucea. 
S-au mai construit două, 
patru, opt. (Ulterior incă 
nouă). Vor urnja oare șai
sprezece, treizeci și două, 
șaizeci și patru ? Sint fac
torii unei progresii geome
trice ?

Nu, sint factorii progre
sului chimiei românești, e- 
tapele „chimice" ale pro
cesului de industrializare, 
sint rezultatele cincinalelor
— combinatele chimice.

In „progresia chimică" 
românească. Craiova a fost 
a patra. A fost primul pilon 
al producției chimice inte
grate ; integrată, adică pre- 
luind materia primă brută, 
trecind-o prin prelucrări 
succesive pină la diversifi
carea maximă, pină la ulti
mele consecințe posibile. 
Producție chimică integrată
— o definiție aridă de dic
ționar ? Se poate. Dar aici, 
la Ișalnița, ariditatea dispa
re. lumea mirifică a reac
țiilor capătă contur mate
rial. La șapte kilometri de 
Craiova, la combinatul chi
mic, cei patru atomi de hi
drogen care îmbrățișează 
atomul de carbon și care, 
laolaltă, răspund la apela
tivul „metan", sint siliți să 
devină vizibili și să-și uite

numele pentru a primi, de 
la oameni, altele : azotat de 
amoniu, nitrocalcar, uree 
— garanții imbatabile pen
tru recolte viitoare gene
roase.

De-a lungul evului socia
list stema băniei craiovene 
și-a îmbogățit an de an in-

rele galben-roșcate ale oxi- 
zilor de azot. Intrat in com
binat, imaginea vizuală in
terferează pe cea sonoră. 
Timp de douăzeci și patru 
de ore din douăzeci și pa
tru, în atmosferă se filtrea
ză acordurile unei simfonii, 
un acord adine al materiei.

ÎNSEMNĂRILE UNUI REPORTER
AJUNS TÎRZIU LA LOCUL FAPTELOR

semnele prin dezvoltarea 
industrială. In 1971 Craiova 
vine cu pondere semnifica
tivă in economia națională, 
combinatul chimic livrind 
țării 30 la sută din toată 
producția de îngrășăminte 
destinată consumului in
tern.

Privite de departe, coloa
nele de sinteză ale combi
natului și hiperboloidele cu 
două pinze ale hidrocentra
lei Ișalnița apar ca o orgă, 
dominată, la rindu-i, de 
uriașa „pipă" — mereu fu- 
megindă — prin care se 
evacuează către tării fuioa-

încerc să-mi imaginez tim
brul sonor al acestor locuri, 
înainte de construirea com
binatului. Să fi dominat 
vuietul vîntului ? Țesătura 
filigranată a 
pare de cînd 
urmă cu

ins ta lății lor 
lumea. In 

____ un deceniu, pe 
locurile astea se trudea la 
grădinărit. Pămintul obliga 
la eforturi uriașe, pentru 
citeva kilograme de varză, 
ardei, roșii, vinete. Prea 
puțin pentru dorința de 
muncă a localnicilor. Foar
te aproape, în „Bariera- 
Vilcii", la Ghercești, sutele 
de atmosfere ale metanului

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

erau lăsate să lîncezească 
in simplă potențialitate.

Trebuia intervenit și s-a 
intervenit. Politica consec
ventă a partidului, de dez
voltare armonioasă a tutu
ror zonelor țării, a pus in 
valoare și aici virtuți și po
tențialități nebănuite. Cei 
plecați au început să se 
reîntoarcă. Vor continua să 
se reîntoarcă.

Astăzi, in perimetrul celor 
200 de hectare ale combina
tului s-au reunit peste 5 500 
de inteligențe, hărnicii, vo
ințe care sint hotărite să 
facă totul pentru ca și locu
rile natale să fie conectate 
la magistralele economice 
ale socialismului, să fie ri
dicate la nivelul vieții celei 
mai noi a țării. Dacă la 
Craiova au fost „sacrifica
te" două sute de hectare de 
teren așa-ziă agricol, „sa
crificiul" are un efect mai 
mult decît generos : îngră- 
șămintele chimice produse 
aici, la Ișalnița, pot ferti
liza 4—5 milioane de hec
tare.

Mircea BUNEA

(Continuare in pag. a V-a)

Tn județul Tulcea, la consfătuirea de lucru a activului 
din agricultură, s-a făcut o amplă analiză a cauzelor o- 
biective și subiective care au determinat ca in unele uni
tăți agricole să nu se obțină recolte corespunzătoare la 
griu. Cel mai mare neajuns l-a constituit amplasarea de
fectuoasă a culturilor — 42 la sută din suprafața cul
tivată a urmat după cereale păioase din care o mare 
parte in anul doi, trei și chiar patru. Pentru toamna a- 
ceasta, in fiecare unitate, s-au studiat toate posibilitățile 
ca cele 4y 850 ha ce se vor cultiva cu griu să urmeze 
după cele mai favorabile premergătoare și pe cele mai 
fertile terenuri. In general se poate aprecia că in uni
tățile agricole din județul Tulcea s-a făcut o bună pre
gătire și organizare a campaniei de insămînțare a cul
turilor de toamnă.

Acum, cind numeroase cooperative agricole — Sarina- 
suf, Agighiol. Nalbant, Pecineaga, Beștepe, Lăstuni — au 
trecut La semănatul orzului și griului, important este 
să se asigure aplicarea întocmai a măsurilor stabilite. Se 
ridică insă citeva probleme care trebuie să stea in aten
ția specialiștilor, a organelor de partid și agricole jude
țene. In zilele care urmează, semănatul va începe cu 
toate forțele. Or, din ultima situație operativă a direc
ției generale agricole rezuită că mai sint de arat 11 845 
ha din cele care urmează a se insămința cu culturi de 
toamnă. Punem această problemă deoarece au rămas de 
arat tocmai terenurile ocupate de prășitoare — porumb și 
floarea-soarelui după care urmează să fie semănat griul. 
Pentru a se respecta planul de amplasare stabilit, este 
necesar ca unitățile agricole din raza stațiunilor pentru 
mecanizare din comunele Horia, Cerna, Topologu, Valea 
Nucarilor și Tulcea, unde lucrările sint intirziate, să se 
recolteze cu prioritate parcelele de porumb după care 
urmează griul. Nu este admisă nici o derogare de la 
planul de amplasare stabilit.

In planul de măsuri organizatorice stabilit de comitetul 
județean de partid pentru buna desfășurare a campaniei

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aurel PAPADIUC

In săptămina pe care o comentăm 
azi au continuat să se desfășoare 
plenarele lărgite ale comitetelor ju
dețene de partid, dedicate analizei 
muncii politico-educative in lumina 
propunerilor de măsuri adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
a orientărilor ferme cuprinse in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia consfătuirea cu lucrătorii 
din sectoarele ideologiei și culturii. 
Despre insemnătatea acestor plenare, 
despre spiritul lor activ, militant, 
despre caracterul constructiv, oglindit 
și in miile de sugestii, de idei prac
tice pentru îmbunătățirea muncii po- 
litico-ideologice și cultural-educative 
am mai avut prilejul să ne pronun
țăm. Cu certitudine, dezbaterea am
plă din partid, cu participarea unor 
largi categorii de oameni ai muncii, 
a acestor probleme decisive pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, pen
tru afirmarea omului nou constituie 
un moment deosebit in viața noastră 
social-politică, o veritabilă școală de 
educație politică, o modalitate activă 
de stimulare a inițiativei și respon
sabilității colective.

Dovezi ale răspunderii față de des
tinul societății noastre, față de în
făptuirea obiectivelor economice pot 
fi, de altfel, descifrate cu limpezime 
în participarea entuziastă la muncă 
in fabrici și pe ogoare. Luăm cu
noștință din presă de marele efort ce 
se depune in agricultură pentru folo
sirea fiecărei zile bune de lucru, pen
tru a se încheia in timp optim cule
sul, a se executa lucrările de semănat, 
la timp și de calitate, a se desfășura 
în condiții cit mai bune toate lucră
rile agricole — condiție hotăritoare 
a unei recolte bogate a anului viitor. 
Din fabrici și uzine, tot mai multe

colective, județe întregi raportează 
indeplinirea sarcinilor de plan pe 
primele nouă luni, expresie a valo
rificării mai bune a resurselor inter
ne, umane și materiale, prin- 
tr-o judicioasă organizare a produc
ției și a muncii, expresie a realis
mului obiectivelor economice propuse, 
a conștiinței oamenilor că prin hăr
nicia lor participă la lucrarea pro
priului lor viitor. Din această pers
pectivă se cer, de altfel, interpretate 
și lucrările recent încheiate in Capi
tală ale Conferinței de ergonomie, in 
cadrul căreia ș-au expus concluzii 
prețioase cu privire Ia relația om-ma- 
șină-mediu, s-au investigat — pe baza 
rezultatelor cercetării științifice și a 
datelor practicii — posibilitățile 
pentru valorificarea optimă a pu
terii de muncă și creație a omu
lui, pentru organizarea științifică 
a procesului de producție.

Tot in această săptămină, presa a 
informat pe larg asupra atribuțiilor 
și structurilor organismului nou creat. 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. Denumirea sa, atribuțiile mul
tiple ce-i revin în opera de formare 
și educare a omului nou, cu o con
știință înaintată, socialistă, cu un vast 
orizont cultural, componența acestui 
consiliu, cuprinzind reprezentanți al 
tuturor factorilor care concură la e- 
dificarea culturii, la opera multiplu 
educațională sint mărturii ale so
luționării concrete, adoptării unor 
măsuri și structuri organizatorice a- 
decvate sarcinilor diferite de la o 
etapă la alta. Consiliul Culturii și E-

Nlcolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale
Domnul ABDUL RAHMAN EL-IRIANI

Președintele Consiliului Republican al Republicii Arabe yemen
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, am plăcerea să 

adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări pen
tru progresul poporului yemenit prieten, pentru continua dezvoltare a 
relațiilor dintre țările noastre, în interesul păcii și cooperării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Răspunzînd felicitărilor primite cu ocazia reinvestirii sale in funcție, 
premierul iranian a transmis următoarea telegramă :
Excelentei Sale

Domnul ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări 
transmis și doresc să vă exprim, la rîndul meu, urări de sănătate și 
succes continuu, precum și de prosperitate pentru poporul român 
prieten.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-ministru al Iranului
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Sub semnul înaltei exigențe, 
al combativității revoluționare 
și responsabilității partinice

Educarea in spiritul patriotismului 
si internaționalismului socialist - 
îndatorire esențială a muncii politice

23 septembrie, >-au desfășurat 
U Deva lucrările plenarei lărgite cu 
activul a Comitetului județean de 
partid Hunedoara, consacrată dezba
terii sarcinilor ce revin organelor și 
organizațiilor de partid in lumina 
programului de perfecționare a acti
vității politico-ideologi ce de educare 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, adoptat de conducerea par
tidului la propunerea și din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. La 
lucrările plenarei a luat parte tova
rășul Die Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri.

Exprimlnd voința nestrămutată a 
comuniștilor, a tuturor celor ce mun
cesc pe teritoriul județului de a nu 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea prețioaselor indicații ale se
cretarului general al partidului cu
prinse în programul de educare co
munistă a întregului popor, ampla 
informare prezentată de tovarășul 
Ioacblm Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Hune
doara, a analizat cu exigența par
tinică rezultatele obținute in ac
tivitatea politico-educativă. neajun
surile care persistă in acest do
meniu. Oferind un cadru propice de 
analiză concretă și multilaterală, in 
spirit critic și autocritic, a cauzelor 
acestor neajunsuri, informarea a ja
lonat, totodată, pe baza propunerilor 
și observațiilor desprinse din dezba
terile ce au avut loc in toate orga
nizațiile de partid din județ, princi
palele direcții spre care trebuie o- 
rientată in viitor munca politico-e
ducativă, a reatirmat hotărirea una
nimă a comuniștilor hunedoreni de a 
Îndeplini exemplar indicația de în
semnătate principială a secretarului 
general al partidului privind situarea 
muncii ideologice și politico-educati
ve în centrul întregii activități de 
partid. In acest scop au fost preconi
zate un șir de acțiuni vizind : trans
formarea adunărilor generale de par
tid în adevărate școli de educație co
munistă, capabile să contribuie la for
marea fiecărui membru de partid ca 
militant revoluționar ; îmbogățirea 

. conținutului de idei și creșterea com
bativității învâțămîntului de partid ; 
participarea nemijlocită a tuturor 
cadrelor cu munci de răspundere la 
activitatea politică și cultural-educa- 
tivă de masă in vederea promovării 
mai ample a siste'mului de valori i- 
deologice, politice, profesionale și e- 
tice proprii orinduirii noastre ; se
lecționarea cu grijă a propagandiști
lor și atragerea in rindurile acestora 
a membrilor organelor locale de 
(artid : revitalizarea unor activități 

ducative tradiționale in această par
te a țării, cum ar fi : ..Ziua oțelaru- 
>ui", „Ziua -furnalistului“ ; explicarea, 
pe înțelesul tuturor ■ oamenilor 
muncii a tezelor fundamentale ale 
politicii interne și • xlerne marxist- 
leniniste a partidului nostru, a rațiu
nilor principiale ce stau la baza 
acestei politici : creșterea combativi
tății împotriva oricăror influențe ale 
Ideologiei burgheze, a mentalități
lor retrograde, cultivarea răspunderii 
fața de îndeplinirea riguroasă a sar
cinilor de producție, sociale și ob
ștești.

Relevind că transpunerea în viață a 
sarcinilor ce decurg din programul 
de educare comunistă va contribui la 
cimentarea și mai puternică a unită
ții moral-politice a întregului popor, 
a tuturor cetățenilor țării — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — primul secretar al comi
tetului județean de partid a subliniat 
că realizarea obiectivelor stabilite de 
conducerea partidului in acest do
meniu este nemijlocit legată de creș
terea rolului organizațiilor de partid 
In îndrumarea întregii activități ideo
logice și politico-educative.

In cuvintul lor, participant la dis
cuții au relevat deosebita însemnă
tate principială și practică a progra
mului de educare comunistă a între
gului popor, exprimindu-și hotărirea 
de a-1 transpune exemplar in viață. 
Cu acest ferm angajament și-a înce
put cuvintul și tovarășul David La- 
zăr, secretar al Comitetului județean 
de partid Hunedoara. Analizind în 
spirit critic și autocritic cauzele care 
au generat o seamă de neajunsuri în 
desfășurarea procesului de educație 
comunistă, vorbitorul a arătat că 
munca de propagandă s-a menținut 
In sfera teoretizărilor și generalită
ților, nefiind întotdeauna strins le
gată de preocupările oamenilor 
muncii, de sarcinile lor concrete. în 
continuare, vorbitorul a supus dezba
terilor plenarei un plan concret de 
acțiune, de natură să remedieze a- 
ceastă lacună, să asigure promova
rea acelor forme și mijloace ale 
muncii politice care au un ecou pu
ternic in rindurile maselor.

Reluind. in intervențiile lor, ideea 
necesității de a imprima activității 
politico-educative un caracter con
cret, eficient, de a o orienta in direc
ția mobilizării tuturor resurselor pen
tru îndeplinirea sarcinilor economice, 
tovarășii Gheorghe Vasia, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal de 
partid Hunedoara, Manea Toicâ, pre
ședintele C.A.P. din comuna Boz, 
Maria Crețu, vicepreședinta comite
tului județean al femeilor. Clement 
Negruț. prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani. Pogea 
Drincoveanu, președintele consiliu
lui județean al sindicatelor, âu în
fățișat plenarei măsurile pe care in
tenționează să le aplice pe linia per
fecționării muncii politico-ideologice 
în domeniile in care iși desfășoară 
activitatea.

— Alături de toți oamenii muncii 
din județul nostru, a subliniat Viorel 
Idvkos, președintele U.J.C.A.P., ță
ranii cooperatori au primii cu satis
facție masurile elaborate de condu
cerea partidului pentru perfecționa
rea activității de educare comunista, 
în condițiile etapei actuale a con
strucției socialiste se impune și la 
sate creșterea rolului organizațiilor 
de partid ir. formarea omului nou. cu 
o conștiință înaintată, revoluționară, 
intransigent față de orice nesocotire 
a obligațiilor sociale. Obiectivul fun
damental ai acțiunii de educare co
munistă a țăranilor cooperatori 
trebuie să-1 constituie dezvoltarea 
conștiinței socialiste a acestora, por
nind de la dubla lor calitate de pro
ducători și de proprietari ai bunu
rilor cooperativei. De aici decurge 
obligația fiecărui țăran cooperator 

de a apăra ea lumina ochilor avutul 
obștesc, de a combate cu tărie orice 
încălcare a intereselor colectivității, 
în centrul muncii politico-educative 
la sate trebuie sâ se afle permanent 
aspectele privitoare la cultivarea spi
ritului colectivist.

Alți vorbitori, Intre care Romulus 
Rum. directorul spitalului unificat 
dm Deva. Eroul muncii socialiste 
I’ctrc Constantin, șef de brigadă la 
exploatarea minieră din Lupenl, 
maistrul Ion Hodorog, secretarul co
mitetului de partid de la uzinele 
„Vi. toria^-Călan. Icroniin Rusan, di
rectorul întreprinderii zonale de 
electrocentralc din Deva, referindu-se 
la realitățile din organizațiile de 
partid din care fac parte, au subliniat 
că influențelor ideologiei burgheze ce 
se mai manifestă pe alocuri, tendin
țelor de comoditate, de superficialita
te și nesocotire a obligațiilor de ser
viciu trebuie să li se opună cu fer
mitate poziția combativă, militantă 
a comuniștilor.

Reluind această idee. tovarășul 
Costache Trotuș. președintele con
siliului de administrație al Centralei 
industriale siderurgice din Hune
doara. a insistat asupra rolului ce 
revine cadrelor dc conducere din e- 
conomie in desfășurarea activității 
de educare comunistă a oamenilor 
muncii, relevind că puternica orga
nizație de partid a siderurgiștilor 
hunedoreni va acționa astfel ca fie
care tovarăș cu funcții de conducere 
în economie să se afirme, totodată, 
ca un militant politic energic și 
pasionat.

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 
de partid Hunedoara

Despre necesitatea unei activități 
educative multilaterale in rindurile 
tineretului au vorbit pe larg, in ca
drul plenarei, tovarășii Viorel Faur, 
prim-secretar al comitetului jude
țean U.T.C., Vasile Zgircea, secre
tarul comitetului de partid din co
muna Sarmizegetusa. maistrul Gri- 
gore Boieru, secretarul comitetului 
de partid de la șantierul 4 construcții 
al întreprinderii de construcții side
rurgice din Hunedoara, care au pus 
accentul pe înaltul spirit de respon
sabilitate ce trebuie să și-1 asume cei 
ce urmează să preia ștafeta edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. în acest senș, vorbitorii au 
relevat obligațiile ce revin organi
zațiilor de partid și U.T.C. in 
creșterea unui tineret sănătos din 
punct de vedere moral, încrezător in 
forțele proprii, in capacitatea crea
toare a clasei noastre muncitoare, de
votat cu trup și suflet cauzei parti
dului, cauzei înfloririi patriei so
cialiste.

în deplin consens, Cornel Stoica, 
inspectorul general al Inspectoratului 
școlar județean, și Aron Popa, recto
rul Institutului de mine din Petro
șani, s-au referit la sarcinile ce re
vin școlii in educarea tineretului in 
spiritul dragostei față de muncă, 
criticînd, totodată. încetineala cu 
care organele Ministerului Invățămin- 
tului realizează adaptarea programe
lor școlare la cerințele activităților 
practice.

— O înaltă datorie a noastră, a 
dascălilor — a spus Soos Andrei, 
președintele consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară — este de a cultiva in rin
durile tineretului sentimentele prie
teniei și frăției intre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, cu 
care el și-a impletit pentru tot
deauna soarta. România este patria 
comună a tuturor celor ce trăim pe 
aceste meleaguri. în numele acestui 
adevăr trebuie sâ desfășurăm o pa
sionată muncă de educare a tinerei 
generații in spiritul patriotismului și 
al internaționalismului socialist.

Problemele privitoare la intensifi
carea activității cultural-educative, 
modalitățile menite să înlăture ma
nifestările de formalism și superfi
cialitate care se mai vădesc in acest 
domeniu și să sporească conținutul 
educativ al activităților culturale de 
masă au constituit obiectul interven
ției tovarășului Clemente Constantin, 
președintele comitetului județean de 
cultură și artă.

La încheierea dezbaterilor plenarei 
a luat cuvintul tovarășul ILIE 
VERDEȚ. In cadrul amplei sale 
cuvintări. vorbitorul a subliniat 
că temeinica analiză efectuată 
de participanții la discuții asupra 
modului de desfășurare a mun
cii ideologice și politico-educative 
reprezintă, fără îndoială, o impor
tantă contribuție la clarificarea 
sarcinilor ce stau in fața organiza
ției județene de partid jn vederea 
îmbunătățirii activității în acest do
meniu. S-a vădit cu acest prilej că 
Hunedoara nu este numai o impor
tantă verigă a economiei naționale, 
dar și un sprijin de nădejde al par
tidului in tot ceea ce întreprinde in 
interesul înfloririi României socia
liste. Aprobarea unanimă și entu
ziastă cu care comuniștii hunedo
reni au întimpinat măsurile inițiate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atestă că ei văd în programul de îm
bunătățire a activității ideologice și 
politico-educative o expresie a con
secvenței nestrămutate cu care sint 
traduse in viață hotăririle con
greselor al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R.. o întruchipare a principiali
tății comuniste și curajului cu care 
partidul dezvăluie râminerile in 
urmă pentru a mobiliza forțele în ve
derea înlăturării lor, o dovadă con
cludentă a încrederii sale neclintite 
in adevărul și forța transformatoare 
a marxism-leninismului creator.

Infățișind profundele transformări 
pe care le implică construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
pe planul forțelor și relațiilor de 
producție. în sfera organizării și con
ducerii vieții sociale, in domeniul 
formării omului nou, vorbitorul a 
arătat câ principalul merit în pune
rea lor in lumină, ca și in sublinie

rea interdependenței lor în cadrul 
unei generalizări teoretice unitare și 
concretizarea lor în obiective, sarcini 
și măsuri oglindite in hotârîrile 
partidului revine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Subliniind necesitatea 
ridicării nivelului conștiinței socia
liste a maselor, a îmbunătățirii mun
cii politico-educative, secretarul ge
neral al partidului nu s-a oprit la 
formularea unor sarcini cu caracter 
general, ci a descifrat cu luciditate și 
clarviziune conținutul acestora, tra
și nd un amplu și concret program de 
măsuri, de inestimabilă valoare teo
retică și practică.

După ce a arătat că măsurile care 
fac obiectul dezbaterilor ce se des
fășoară in organizațiile de partid au 
fost concepute in contextul marilor 
succese repurtate de poporul nostru 
in toate domeniile construcției socia
liste, tovarășul Ilie Verdeț s-a referit 
pe larg la realizările obținute in cin
cinalul 1966—1970 și in primele 8 luni 
din acest an, a făcut o caracterizare 
a noului plan cincinal, reliefind 
realismul obiectivelor și sarcinilor 
prevăzute.

In partea din expunere consacrată 
problemelor vieții internaționale, 
vorbitorul a relevat unitatea dialec
tică a politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, factor 
care a contribuit in mod hotăritor la 
dobindirea autorității și prestigiului 
de care se bucură România socialistă 
pe toate meridianele globului.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la factorii ce impun îmbunătățirea 
muncii de educație marxist-leninistâ 
a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, precizind că, potrivit 
concepției aflate la baza măsurilor 
inițiate de partid, aplicarea acestora 
presupune și, totodată, trebuie sa 
aibă drept rezultat întărirea rolului 
conducător al partidului in toate do
meniile vieții sociale. O deosebită a- 
tenție a fost acordată in expunere 
problemelor privind îmbunătățirea 
calitativă a conținutului activității 
ideologice și politico-educative, acti
vitate ce constituie una din sarcinile 
centrale ale tuturor organizațiilor de 
partid.

Relevind că la baza întregii munci 
politico-ideologice desfășurate de or
ganizațiile de partid, sindicale și 
U.T.C., de celelalte organizații ob
ștești, ca și de instituțiile cultural- 
educative, trebuie să stea concepția 
marxist-leninistă a partidului nostru, 
tovarășul Ilie Verdeț a arătat că 
niciodată comuniștii români nu au 
fost mai fideli spiritului marxism- 
leninismului ca in perioada care a 
început o dată cu Congresul al IX-lea 
al P.C.R.. cind adevărurile generale 
ale învățăturii noastre călăuzitoare 
și-au găsit in documentele partidului 

> și statului nostru o reflectare in de- 
Dlină concordanță cu esența lor. o 
dezvoltare creatoare corespunzător 
condițiilor in continuă schimbare ale 
epocii noastre, particularităților și 
cerințelor concrete ale evoluției vie
ții politice și sociale a României.

După ce a arătat că intensificarea 
efortului pentru educarea marxist- 
leninistă a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii, nu trebuie înțelea
să ca un act de însușire mecanică a 
unor teze abstracte, vorbitorul a 
subliniat că țelul întregii activități 
politico-educative trebuie să-1 con
stituie înarmarea comuniștilor, a tu
turor cetățenilor cu elementele ne
cesare înțelegerii aprofundate a me
todei de gindire și acțiune a parti
dului nostru, cu spiritul viu, creator 
al marxism-leninismului, așadar, cu 
cunoașterea temeinică a documentelor 
partiduluf nostru, a politicii sale in
terne și internaționale. In același 
timp, munca de educație trebuie ast
fel desfășurată incit prin ea să se 
urmărească nu numai însușirea unor 
cunoștințe politice, ci și transfor
marea acestor cunoștințe în convin
geri profunde ale fiecărui comunist, 
ale fiecărui om al muncii. Rezulta
tul întregii munci politico-educative 
trebuie să fie transformarea fiecărui 
comunist, a fiecărui om al muncii 
într-un militant activ pentru tradu
cerea in viață a politicii partidului 
nostru.

Bazindu-se pe o bogată argumen
tare faptică, vorbitorul a înfățișat 
sarcinile ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid locale pe linia 
sporirii rolului adunărilor generale 
de partid, îmbogățirii conținutului de 
idei și sporirii combativității învă- 
țămintului de partid, educării comu
niste a noilor membri de partid, in
tensificării muncii de educare a tine
retului, îmbunătățirii conținutului ac
tivității cultural-educative de masa.

In încheierea cuvintării, vorbitorul 
si-a exprimat convingerea că, sub 
conducerea organizației județene, 
muncitorii, țăranii, intelectualii hune
doreni, indiferent de naționalitate, își 
vor pune cu și mai mult elan resur
sele de energie și inițiativă creatoare 
în slujba înfăptuirii politicii partidu
lui consacrată idealurilor comuniste, 
intereselor fundamentale ale Româ
niei socialiste.

Plenara lărgită a comitetului jude
țean de partid a adoptat apoi cuprin
zătorul plan de măsuri care a fost 
supus dezbaterilor.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire. participanții au adresat 
COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care se 
spune, intre altele: „Fâcîndu-se me
sagerul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județ — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — plenara lărgită a Comitetu
lui județean de partid Hunedoara vă 
informează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am pus în cen
trul întregii noastre activități poli- 
tico-organizatorice promovarea largă 
in mase a ideologiei marxist-leniniste 
a partidului nostru, că organizațiile 
de partid au orientat activitatea lor 
educativă spre dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
spre creșterea combativității revolu
ționare pentru formarea înaltelor 
trăsături politico-morale caracteris
tice omului nou, constructor al so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Ne angajăm să muncim cu 
abnegație și înalt simț de răspundere 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne sint Încredințate1*.

Ioan ERHAN 
Sabin IONESCU

Eveniment politic deosebit de Im
portant in viața organizației județene 
de partid, plenarea lărgită a Comite
tului județean Arad al P.C.R., consa
crată dezbaterii programului adoptat 
de conducerea partidului, pe baza 
propunerilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în vederea per
fecționării activității politico-ideolo
gice de educare marxist-leninistă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, s-a distins prin exigență, ea 
și printr-un pronunțat spirit critic și 
autocritic, constructiv. La lucrările 
plenarei a luat parte tovarășul Janos 
Fazekas, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Infățișind succint o retrospectivă a 
activității desfășurate de organiza
țiile de partid din județ pe târîmul 
muncii politico-educative, reliefind 
realizările obținute în acest domeniu, 
ampla informare prezentată plenarei 
de tovarășul Andrei Cervencovici, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Arad, a stăruit cu deose
bire asupra căilor și mijloacelor ca
pabile să determine o îmbunătățire 
radicală a activității politico-ideolo
gice și cultural-educative.

Evoci nd episoadele eroice din zilele 
de luptă aprigă cu stihiile naturii 
din primăvara anului trecut cind, in 
frunte cu comuniștii, muncitorii, ti
neri .și virstnici, ostașii și ofițerii u- 
nităților militare, toți arădenii — ro
mâni, maghiari, germani, sirbi — ma- 
nifestîndu-și pregnant nivelul de 
conștiință socialistă, au alcătuit 
un zid viu în fața forțelor pustiitoare 
ale naturii, salvind orașul, informa
rea a insistat asupra formelor și mij
loacelor muncii politico-educative ca
pabile să contribuie efectiv la dezvol
tarea mai departe a conștiinței so
cialiste a oamenilor, sâ valorifice 
plenar resursele spirituale ale comu
niștilor, ale tuturor locuitorilor ju- 

. dețului, mobihzindu-le spre îndepli
nirea in cele mai bune condiții a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R. Sintetizind numeroa
sele observații critice, sugestii și 
propuneri rezultate din dezbaterile 
desfășurate în organizațiile de partid 
din județ, informarea prezentată ple
narei de către primul secretar al co
mitetului județean de partid a relie
fat largul cimp de activitate ce se 
deschide în fața organizațiilor de 
partid in acțiunea de formare a omu
lui nou. a insistat asupra lacunelor 
existente in acest domeniu și a pros
pectat căile, mijloacele menite să a- 
sigure creșterea rolului organizațiilor 
de partid in conducerea întregii acti
vități politico-ideologice, in creșterea 
combativității acesteia.

O însemnată parte a informării a 
fost consacrată analizei exigente a 
principalelor neajunsuri care se cer 
eliminate spre a se imprima un ca
racter mai dinamic, mai mobilizator 
acțiunilor consacrate dezvoltării con
științei socialiste a maselor. Un ac
cent deosebit a fost pus pe aspectele 
legate de crearea unui climat spiri
tual activ, propice cultivării atitu
dinii înaintate față de muncă și avu
tul obștesc, combaterii energice a 
mentalităților retrograde, străine 
ideologiei • și eticii noastre.

In contextul largii problematici a- 
bordate in informare, au reținut a- 
tenția in mod deosebit observațiile 
critice severe adresate comitetului 
județean de cultură și artă, consiliu
lui județean al sindicatelor, precum 
și altor organizații obștești, care s-au 
deprins să imprime acțiunilor pe care 
le întreprind un caracter festiyist, sâ 
se preocupe exclusiv de aspectele 
cantitative ale activității în dauna 
aspectelor fundamentale — conținu
tul. orientarea, ecoul in mase al ac
țiunilor desfășurate.

Infățișind deschis răspunderile ce 
revin biroului comitetului județean 
de partid pentru lipsurile care per
sistă in activitatea ideologică, infor
marea a schițat direcțiile principale 
spre care vor trebui concentrate 
eforturile organizațiilor de partid 
pentru transpunerea în viață a pro
gramului de educare comunistă a în
tregului popor adoptat de conducerea 
partidului.

— Capacitatea de mobilizare și spi
ritul de abnegație ale organizației 
municipale de partid au fost verifi
cate in ultimul timp in mai multe 
încercări grele care au constituit 
pentru noi un adevărat examen — a 
arătat tovarășul Marțian Fuciu, prim- 
■secretar al Comitetului municipal de 
partid Arad, dar trăsăturile moral- 
politice specifice omului înaintat nu 
trebuie să se afirme numai în con
diții excepționale, ci să se manifesle 
permanent, în- activitatea de zi cu zi. 
După ce s-a referit pe larg la resur
sele spirituale încă insuficient valo
rificate de organizațiile de partid în 
confruntarea lor cu sarcinile econo
mice majore, vorbitorul a adus cri
tici unor cadre de conducere din mi
nistere și din alte instituții econo
mice care iși axează preocupările 
exclusiv spre aspectele tehnico-orga- 
nizatorice, neglijind problemele mun
cii educative.

Rememorînd cuvintul participanți- 
lor la dezbateri, am putea remarca 
drept numitor comun în diversitatea 
problemelor abordate — unanimita
tea cu care a fost relevată deosebita 
însemnătate principială și partinică 
a dezbaterii de către întregul partid 
a problemelor legate de îmbunătăți
rea activității politico-ideologice și 
cultural-educative, parte integrantă 
a operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Tova
rășii Nicolae Mareea, directorul Uzi
nei de strunguri, Gheorghe Jacota. 
secretarul Comitetului comunal de 
partid Sintana, Ana Micescu, mem
bră in biroul comitetului de par
tid de la Uzinele textile din Arad, 
Mircea Groza, secretarul comitetului 
de partid de la Uzina de vagoane 
din Arad, Vasile Popa, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Li- 
pova. Antal Vjncze Szanda, președin
tele C.A.P. Dorobanți, Erou al Mun
cii Socialiste, referindu-se in mod cri
tic și autocritic la munca politico-edu
cativă a organizațiilor de partid res
pective. au relevat că, in virtutea 
unor deprinderi anacronice, succesele 

repurtate pe plan economic sint atri
buite in mod exclusiv măsurilor de 
natură tehnico-administrativâ. după 
cum și deficiențele sint explicate, 
de asemenea, prin această optică 
unilaterală. La aceasta a contribuit 
insă și faptul că activitatea politico- 
educativă nu a fost in suficientă mă
sură orientată spre cultivarea atitu
dinii înaintate fața de muncă și avu
tul obștesc, spre combaterea deprin
derilor și concepțiilor retrograde. In 
acest context a fost criticată prac
tica unor organizații de partid de a 
aștepta in mod pasiv apariția unor 
fenomene negative spre... a le com
bate, in locul unei activități sistema
tice de prevenire a acestora.

— Am reflectat profund asupra 
implicațiilor ce decurg pentru pro
pria noastră activitate din programul 
de educare comunistă adoptat de 
conducerea partidului — a spus tov. 
Ștefan Mocuța, secretar al comitetu
lui județean de partid. Una dintre 
concluziile la care am ajuns privind 
activitatea comitetului județean, a 
secției de propagandă și a mea a fost 
că trebuie să ne schimbăm optica de 
abordare a problemelor legate de 
educarea comunistă a oamenilor. 
Descoperim în acest domeniu mari 
rezerve interne, dar depistăm și mul
te manifestări de comoditate și auto- 
mulțumire. un efort insuficient pen
tru perfecționarea propriei munci in 
scopul de a găsi forme și metode 
capabile să exercite o influență mai 
puternică asupra conștiinței oameni
lor. La drept vorbind, multe dintre 
neajunsurile muncii noastre puteau

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Arad

fi prevenite și eliminate dacă s-ar 
fi statornicit o participare efectivă 
la activitatea de propagandă a între
gului comitet județean de partid, a 
biroului său, a puternicului activ ob
ștesc de care dispunem, dacă rezol
varea sarcinilor din acest domeniu 
nu ar fi fost lăsată numai pe seama 
citorva activiști din domeniul pro
pagatei.

Problemele complexe ale muncii 
de educare comunistă a tineretului 
au fost cuprinzător analizate de to
varășii Gheorghe Gogu, inspector ge
neral al inspectoratului general de 
invățămînt, ofițerul Ion Moise, Petru 
Crai, Axente Țolea. secretar al comi
tetului județean al U.T.C., care au stă
ruit asupra ideii că nivelul responsa
bilității civice a tineretului, fie in 
.școală, fie in cimpul muncii, este 
direct proporțional cu grija organiza
țiilor de partid pentru educarea tine
rei generații în spiritul nobilelor 
idealuri ale partidului.

Pe aceleași coordonate, dar vizind 
un cerc mai Larg de probleme privind 
intensificarea activității politico-edu
cative de formare a omului nou, s-au 
înscris intervențiile tovarășilor Ro
zalia Peterli, redactor-șef al ziarului 
„Vbros Lobogo", Maria Iovănescu, 
președinta comitetului județean al 
femeilor, Dan Alexandrescu, directo
rul Teatrului de stat din Arad.

In cuvintul lor, tovarășii Iosif Koc- 
sik. președintele consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, și Francisc Marx, președin
tele consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
relevind că rezolvarea marxist-leni
nistă a problemei naționale de către 
partidul nostru a cimentat unitatea 
frățească a poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare, determi- 
n;nd mutații profunde in gîndirea 
oamenilor, au subliniat că adoptarea 
unei poziții ferme, principiale împo
triva oricăror manifestări naționalis
te. munca educativă perseverentă 
pentru cultivarea patriotismului so
cialist și a internaționalismului pro
letar constituie o îndatorire primor
dială a tuturor organizațiilor de par
tid, sindicale și de U.T.C.

Pe fundalul unor dezbateri vii, ca
racterizate printr-un aprofundat spi
rit analitic, a creat notă distonantă 
cuvintul tovarășilor Constantin Iancu. 
președintele consiliului județean al 
sindicatelor, și Aurel Martin, preșe
dintele comitetului județean pentru 
cultură și artă, ale căror intervenții 
au abundat în generalități, n-au a- 
bordat probleme de conținut, s-au li
mitat să repete șirul neajunsurilor 
proprii relevate în informare, fără a 
analiza cu exigență comunistă cau
zele lipsurilor semnalate și a arăta 
modalitățile de a le înlătura.

Luind cuvintul în încheierea dez
baterilor plenarei, tovarășul JANOS 
FAZEKAS a arătat că obiectivul 
fundamental al îmbunătățirii întregii 
munci ideologice și politico-educative 
constă in ridicarea acesteia la nivelul 
rezultatelor obținute in celelalte do
menii ale construcției socialiste, astfel 
incit conștiința socialistă să-și exer
cite cu mai multă vigoare șl eficiență 
rolul de forță dinamizatoare a între
gii dezvoltări sdciale. însemnătatea 
deosebită a programului de mă
suri elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in vederea îmbunătățirii 
activității politico-ideologice constă 
in aceea că. dezvoltind și îmbogă
țind ideile enunțate de Congresul al 
X-lea al partidului, ne ajută să des
lușim mai limpede dimensiunile a 
ceea ce avem de făcut in contextul 
uriașei sarcini constructive pe care 
și-a asumat-o poporul nostru in 
noua etapă de dezvoltare a țării. 
Perfecționarea tuturor aspectelor 
muncii politico-ideologice și cultural- 
educative este menită să aducă o 
contribuție substanțială la construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al cărei element esențial 
este omul nou, cu o conștiință înain
tată. cu o‘ pregătire politică, profe
sională și culturală multilaterală — 
omul cinstei, al corectitudinii și prin

cipialității, al dăruirii de sine pen
tru cauza partidului, a patriei socia
liste.

Arătind că măsurile Bupuse dezba
terii partidului vor determina ridica
rea continuă a rolului conducător al 
partidului in toate domeniile activi
tății politico-educative, creșterea răs
punderii și exigenței organelor și or
ganizațiilor de partid in îndrumarea 
acestei activități, tovarășul Janos 
Fazekas a subliniat că astfel se va 
asigura statornicirea in întreaga 
muncă ideologică și culturală a par
tinității, a spiritului revoluționar al 
clasei muncitoare, a combativității și 
fermității comuniste.

Pornind de la această premisă, 
aplicarea fermă a politicii partidului 
este și va fi chezășia tuturor izbin- 
zilor pe drumul înfloririi României 
socialiste. De aici decurge necesita
tea ca in centrul întregii activități 
ideologice și politice să se afle per
manent promovarea in rindul mase
lor a ideologiei marxist-leniniste, a 
politicii partidului nostru.

După ce s-a referit pe larg la sar
cinile ce revin în acest sens organe
lor și organizațiilor de partid din 
județ, relevind că atit in informare, 
cit și in cadrul dezbaterilor s-a in
sistat prea puțin asupra aspectelor 
legate de pregătirea cadrelor, vorbi
torul s-a oprit asupra unor aspecte 
ale modului in care trebuie utilizate 
formele și mijloacele muncii politice 
de masă spre a aduce o contribuție 
mai substanțială Ia îndeplinirea sar
cinilor economice, la generalizarea 
experienței avansate. Ia combaterea 
mentalităților retrograde. Toate a- 
cestea insă nu pot înlocui munca 
politică vie, de la om la om, a fie
cărui activist, a fiecărui comunist, 
cu tovarășii in mijlocul cărora mun
cesc și trăiesc. Munca directă cu oa
menii. discuția deschisă, sinceră, 
principială, pătrunsă de spirit tovă
rășesc — formă principală a muncii 
politice de masă, in care a fost acu
mulată o vastă experiență — este, 
din păcate, încă puțin folosită de unii 
activiști, in special din cei tineri. 
Trebuie să repunem în drepturi acest 
fel de a munci, ținind insă seama de 
faptul că un asemenea mod de a lu
cra. de a te apropia de oameni, ex
clude'inglmfarea, lipsa de modestie.

O însemnată parte din alocuțiunea 
tovarășului Janos Fazekas a fost con
sacrată unor aspecte privind politica 
națională marxist-leninistă a parti
dului nostru. Amintind că de la bi
rourile organizațiilor de bază ale par
tidului și pină la Comitetul Central, 
de la consiliile populare comunale 
și pină la Consiliul de Stat și gu
vern, din componența acestor orga
nisme fac parte tovarăși din rin
dul naționalităților conlocuitoare, 
vorbitorul a arătat că, în mod prac
tic, nu există domeniu de activitate 
în țara noastră uhde oamenii muncii 
aparținind naționalităților conlocui
toare să nu-și spună cuvintul, să 
nu-și aducă, alături de frații lor ro
mâni, contribuția la soluționarea 
principalelor probleme ale vieții po
litice, economice și sociale. Niciodată 
naționalitățile conlocuitoare din țara 
noastră nu au avut asemenea posibi
lități 'ca azi pentru dezvoltarea cul
turii lor naționale — parte integrantă 
a patrimoniului cultural înfloritor al 
României socialiste — niciodată ma
ghiarii, germapii, sârbii, celelalte na
ționalități din țara noastră nu au 
avut atiția scriitori, pictori, muzi
cieni, atiția oameni de cultură și artă, 
niciodată capacitatea lor de creație 
nu a găsit un cimp atit de larg de 
afirmare și nu a adus atîtea roade ca 
astăzi. In județul Arad prietenia și 
unitatea frățească dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare 
au rădăcini seculare; să păzim aceas
tă prietenie și frăție ca lumina ochi- 
lov, să facem totul ca municipiul, 
județul dv. să fie întotdeauna o cita
delă a acestei prietenii și frății de 
nezdruncinat.

Informarea și planul de măsuri 
adoptat — a spus in continuare vor
bitorul — felul cum s-au desfășurat 
dezbaterile, exigența partinică care 
le-a caracterizat constituie garanția 
faptului că organizația județeană de 
partid Arad iși va îndeplini cu cinste 
sarcinile ce-i revin din programul de 
educare comunistă a întregului 
popor.

In încheiere, tovarășul Janos Fa
zekas a arătat că aplicarea progra
mului de măsuri inițiat de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va determina dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, promovarea și mai largă m 
mase a ideologiei marxist-leniniste, 
care, mobilizind masele, întregul nos
tru popor, va propulsa societatea 
noastră spre culmile cele mai înalte 
ale civilizației socialiste.

După adoptarea cuprinzătorului 
plan de masuri supus dezbaterilor 
plenarei, participanții au adresat 
COMITETULUI CENTRAL AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU o 
telegramă în care se spune intre alte
le : „Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Arad, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, care 
muncesc și trăiesc pe aceste melea
guri, dau o înaltă apreciere conținu
tului măsurilor inițiate de dv., mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
deoarece vâd in programul de acțiu
ne revoluționară, in prețioasele dv. 
indicații, o expresie a grijii nestră
mutate a gloriosului nostru partid 
comunist, a conducerii sale, pentru 
destinele patiTei, ale poporului ro
mân, ale întregii noastre națiuni so
cialiste. Analizind in spiritul unei 
inalte responsabilități partinice acti
vitatea poiitico-ideologică desfășu
rată în județul nostru, relevind cu
rajos, critic și autocritic neajunsurile 
care s-au manifestat in acest dome
niu, comuniștii și-au exprimat hotă
rirea fermă de a-și desfășura activi
tatea in așa fel, incit flecare să de
vină un militant activ in opera de 
educare marxist-leninistă a oameni
lor muncii, contribuind prin aceasta 
la creșterea autorității fiecărei orga
nizații de partid**.

Constantin MORARU 
Gabriel GOIA

[faptul i 
'DIVERS I I ------- ,
| Apa pe apa | 
| Sîmbetei

Iln ziua de 3 septembrie a.c., 
pe Magistrala Nord-Sud din I 
București, in dreptul blocului |

Inr. 6, s-a spart o conductă care 
aprovizionează cu apă un mare I 
număr de locuințe. Asociația io- I

I catarilor a sesizat imediat de- • 
fecțiunea la I.C.A.B. Dintru in- ■ 
ceput, cei de la I.C.A.B. au în- I 
c^put sâ o scalde : i-au îndrumat |

Ipe reprezentanții locatarilor să
se adreseze I.A.L. „Vitan“. Aici I 
au aflat insă că I.A.L.-uI va con- I 

I stata despre ce e vorba și... '’a *
face o sesizare la I.C.A.B. ! De I 
atunci și pină astăzi, de la aso- I 
ciația locatarilor, telefoanele și I 

(adresele curg intr-una cind spra .
I.A.L. cind spre I.C.A.B. Dar „re- I 
zervoarele" birocrației mai au I 

Iincă mult pină la cota maximă.
Pentru că nici pinâ acum nu s-a I 
întreprins nimic pentru repara- I 
rea conductei. In tot acest timp, I 

I curg pe apa Sîmbetei zeci șl ■ 
I zeci de vagoane de apă. Cine va 1 
’ suporta oare costul ei ? /|

Colorant...
• penal
II De mai mult timp, consuma- |

I lorii care pășeau pragul restau
rantului „Mureșul" din Deva ob- I 
servaserâ că unele băuturi al- I 
coolice prindeau aici un gust și

I o tărie aparte. Intr-una din zi- I 
I lele trecute s-a efectuat un con- I 
I trol inopinat la fața locului. Și I 
■ enigma s-a lămurit pe dată. ■ 
I Barmana Ileana Brindușan a I 
| fost surprinsă pe cind incerca să | 

transforme vodca in coniac. Cu
I ajutorul unui colorant, fabricat I 
I după o „rețetă" proprie. Cum a I 
1 putut ea să toarne atita „culoa- * 
Ire" in băuturi, fără ca nici unul | 

din ceilalți salariați ai unității I 
să se sesizeze ? Responsabilul | 

I restaurantului, Hristofor Pano- .
viei, l-a luat imediat pe „nu știu" I 
în brațe. Dar afacerea este prea I 
cu ochi și cu sprincene, ca să i 1 

Ise poată da crezare. Așa că, după I 
terminarea anchetei, fiecare din- I 
tre cei vinovafi își va primi I 

■ partea ce i se cuvine. ■

Struguri 
amari

■ Cura de struguri nu poat« .
I avea, după cum se știe, decît I 
I efecte pozitive. Și totuși... Acum I 

citeva zile, doi copii — unul de ’ 
Icloi ani din satul Rîșești și altul I 

de 12 ani din Arsura (Vaslui), la I 
scurt timp după ce au consumat I 

I struguri, au decedat. Cauza este .
in ambele cazuri una și aceeași : I 
deși stropiți cu substanțe chi- I 
mice, strugurii fuseseră consu-

I mâți nespălați. Cele două cazuri I 
I nu sint accidentale. Dintr-o sta- I 
■ tistică existentă la serviciul me- ’ 
Idico-legal al județului Vaslui i 

rezultă că, in cursul acestui an, I 
mai bine de 20 de persoane — | 

Icele mai multe din zona viticolă
Huși — au murit intoxicate cu I 
substanțe chimice utilizate la I 
stropitul viilor și livezilor. Prin ’ 

I urmare, atenție : strugurii nu | 
sînt oricum apți pentru con- I 
sum !

1 Fosilele
1 de la Piatra I 
j Craiului

In urma unor cercetări ețec~ | 

Ituate la poalele munților Craiu- . 
lui, din Carpații Apuseni, spe- I 
cialiștii de la muzeul de științe I 

• naturale din Oradea au desco- ’ 
I perit un bogat material paleon- I 
I tologic. Aici, intr-un zăcămint I 

marin de nevertebrate, ei au | 
I identificat numeroase fragmente . 
I de animale vertebrate (plesio- I 
I zauri primitivi și rechini). Prin I 
Ivirsta. lor — aproximativ două ' 

sute de milioane de ani — fosi- I 
lele din Pădurea Craiului sint I 
printre cele mai vechi din țară. | 

I „Recordul" este deținut în con- .
tinuare de peștii cuirasați, desco- I 
periți la Smirna in Cimpia Du- I 

I nării, care trăiau în urmă cu
peste 350 000 000 de ani. Aflat in I 
studiu, bogatul material din Pia- I 

Itra Craiului va furniza, desigur, I 
informații prețioase privind tre- i 
cutul îndepărtat al acestei zone. I

I în gura... 
I trenului!

Intr-una din zilele trecute, I 
* ciobanii Manea Pândele și Con- | 
Istantin Soare din comuna Grindu 

(Ialomița) se aflau cu turma la I 
păscut pe terasamentul căii fe- I 

Irate din apropierea stației Po- ' 
goanele. De prisos să mai spu- i 
r.em că. din moment ce aduse- I 
soră oile in „gura" trenului, tre- | 

I buiau să fie cel puțin cu ochii . 
I pe ele. Dumnealor nu prea-și I 
I făceau insă griji din această pri- I 
Icină. Așa se tace că, pe cind 1 

păstorii stăteau liniștiți de vor- I 
bă, trenul accelerat 601 a dat I 
iama prin turmă. Peste 150 de I 

Ioi au fost strivite sub roți. Va- ■ 
loarea pagubei se ridică la a- I 
proximativ 40 000 lei. j

j Rubrică redactată de t ;
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU | 

1 cu sprijinul corespondenților I
Scînteii".
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SE ANGAJEAZĂ LUCRĂTORII DIN INDUSTRIA 
BUNURILOR DE LARG CONSUM

Telegrame adresate C. C. alP. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. continuă să sosească telegrame prin care numeroase 
colective clin unități industriale și cooperatiste, organizații de partid, sindi
cale și ale U.T.C. ișî exprimă adinca recunoștință pentru grija permanentă pe 
care conducerea partidului și statului o acordă dezvoltării și perfecționării 
producției si desfacerii producției bunurilor de consum, in vederea ridicării 
nivelului de trai al poporului. Totodată, analizind sarcinile cuprinse in scri
soarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii iși exprimă 
hotărârea ferma de a depune toate eforturile pentru sporirea, ridicarea cali
tativă și diversificarea producției de bunuri de larg consum, potrivit cerin
țelor și exigențelor sporite ale populației.

ne

Grija deosebită a conducerii parti
dului. a dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru dezvoltarea economiei naționale 
și asigurarea oamenilor muncii cu 
produse de calitate superioară,
umple inima de bucurie — se arată 
in telegrama trimisă de colegiul și 
comitetul dc partid ale Ministerului 
Industriei Lemnului. In cuvintul și 
iademnul dumneavoastră am găsit 
întotdeauna izvorul unor noi resurse 
creatoare și posibilități pe linia rea
lizării sarcinilor de producție, iar in 
lumina exigențelor formulate in scri
soarea dumneavoastră, analizind cu 
responsabilitate activitatea noastră 
de pină in prezent, vă asigurăm că 
vom lua toate măsurile necesare pen
tru obținerea unei producții cantita
tive tot mai mari, de o calitate ire
proșabilă și intr-un sortiment cit mai 
bogat

Vă putem rapor**  cu acest prilej 
eă industria lemnului a depășit pla
nul de producție pe primele opt luni 
ale acestui an cu peste 400 milioane 
lei, dind in plus la fondul pieței pro
puse in valoare de peste 100 milioane 
șei. Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci cu 
\oatâ răspunderea, capacitatea și pa
siunea. pentru imbun^Jirea continuă 
a activității noastre, livrind produse 
industriale de larg consum in 1972 cu 
12 la sută mai mult decit in 1971. Ne 
exprimăm, in același timp, adeziunea 
totală la chemarea de a acționa ne
obosit și de a munci cu exigență și 
Înalt spirit de răspundere pentru di
versificarea producției, pentru ridi
carea întregii activități economice la 
nivelul cerințelor actuale și de pers
pectivă ale societății noastre.

Lucrătorii industriei de bumbac, 
prezentindu-se la cel de-al V-lea Pa
vilion de mostre cu peste 1 500 de ex
ponate. din care mai bine de 70 la 
sută sint produse noi — se spune in 
telegrama adresată de Centrala in
dustriei bumbacului din București — 
fac un legămint ca tot cc au expus 
in cadrul standurilor pavilionului să 
fi pus la dispoziția maselor largi 
de consumatori, in cantități îndes
tulătoare, să sporească calitatea și vo
lumul sortimentelor pentru export.

Scrisoarea ce ați adresat-o lucră
torilor din domeniul producției bu
nurilor de consum găsește colectivul 
nostru, de peste 80 000 salariați din 
cele 35 fabrici, mobilizat să sporească 
continuu producția. productivitatea 
muncii, să îmbunătățească calitatea 
9, să realizeze țesături la nivelul ce
lor mai noi produse similare pe plan 
mondial. Vă rugăm, tovarășe secretar 
general, să aveți întreaga convingere 
că salariații centralei și ai fabricilor 
componente vor depune toate efor
turile, iși vor dedica aptitudinile, ta
lentul și energia pentru a contribui 
la creșterea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, al oameni
lor muncii.

Scrisoarea dumneavoastră — se a- 
rată in telegrama trimisă de Centrala 
industrializării cărnii — constituie 
pentru noi îndrumări de o excepțio
nală însemnătate pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin in acest an și 
In următorii ani ai cincinalului. In lu
mina indicațiilor dumneavoastră, am 
elaborat un program concret de ma
suri in care s-au prevăzut ca obiec
tive principale producerea de sorti
mente de conserve, semipreparate cu
linare și produse culinare care să u- 
șureze munca gospodinelor, diversifi
carea produselor dietetice pentru, co
pii, mărirea volumului de produse 
preambalate în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de igienă și de manipulare 
a produselor, creșterea producției de 
preparate din carne cu specific local. 
Cele peste 120 de sortimente omolo
gate in acest an, care au fost pre
zentate la cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre, vor intra in producție mea 
din trimestrul IV. a.c., astfel ca ele 
sa poată fi puse la in demi na popu
lației intr-un termen cit mai scurt.

întregul colectiv este term hotarit 
ca să folosea’» toate condițiile de 
care dispune întreprinderea noastra 
— se arată in telegrama trimisă de 
fabrica de piele și încălțăminte 
„dojana" - să utilizeze cit mai bine 
resursele umane, sa îmbunătățească 
organizarea pro ’ucției și a muncii, 
să lărgească gama sortimentelor, ast
fel incit in viitor să putem satisface 
cele mai exigente cerințe ale cumpă
rătorilor. De asemenea, vom acorda 
o atenție sporită calității și vom ur
mări respectarea riguroasă a terme
nelor contractuale atit cu beneficiarii 
interni, cit și cu cei externi. Vă pu
tem raporta, stimate tovarășe secre
tar general, că avem pregătite toate 
premisele pentru introducerea In fa
bricație a noilor modele.

Dind expresie hotăririi noastre de 
a ne îndeplini in cele mai bune con
diții sarcinile ce ne revin — se a- 
rată lntr-o altă telegramă — rapor
tăm conducerii partidului că lucrâto-

rii cooperației meșteșugărești din ju
dețul Gorj au depășit angajamentele 
asumate pentru acest an și că indi
catorii planului de producție pe acest 
prim an al cincinalului vor fi reali
zați in 11 luni, dind populației bu
nuri de larg consum cu 15 milioane 
lei mai mult. Totodată, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru diversifi
carea și continua îmbunătățire a ca
lității sortimentelor, produselor și 
prestărilor de servicii, spre a pune la 
dispoziția populației mărfuri și servi
cii mai multe, mai variate și 
bune, introducerea in producția 
serie, chiar din trimestrul IV 
a modelelor prezentate la expoziție, 
precum și realizarea și depășirea sar
cinilor de export în condiții de cali
tate și eficiență sporită.

In telegrama adresată de biroul 
executiv și organizația de partid ale 
Uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție lași, se arată, 
printre altele : însuflețiți de chema
rea dumneavoastră, vă raportăm, to
varășe secretar general, că numai in 
acest an vom pune la dispoziția 
populației produse . industriale și vom 
executa prestări de servicii în valoare 
de. peste 86 milioarje Tei, iar pentru 
anul 1972 — de peste 130 milioane 
lei. în acest fel vom da viață sarcini
lor de importanță majoră puse in 
fața noastră de către conducerea su
perioară de partid privind mai buna 
folosire a forței de muncă din agri
cultură, a resurselor de materii pri
me și materiale, pentru valorificarea 
unor îndeletniciri tradiționale specifi
ce județului nostru, prin crearea și 
dezvoltarea activităților industriale și 
prestărilor de servicii către popu
lație.

Telegrame asemănătoare au mai 
fost adresate de uniunile județene 
ale cooperativelor de consum Mureș 
și Covasna, de colectivul fabricii de 
mașini casnice emailate „23 August" 
din Satu-Mare, de consiliul de condu
cere al C.A.P. Olăuești-sat din ju
dețul Vilcea, de conducerile și orga
nizațiile de partid de la uniunile ju
dețene ale cooperativelor meșteșugă
rești Hunedoara și Buzău, de colec
tivele Fabricii do confecții din Țg. 
Secuiesc. întreprinderii pentru in
dustria laptelui Brăila, întreprinderii 
de industrie locală din Orăștie, pre
cum și de numeroase alte colective 
de unități industriale și cooperatiste 
din sectorul 
bunurilor de

mai 
de 

a.c.,

producerii și desfacerii 
consum.

Q

Par^lel cu celelalte lucrări agricole 
de toamnă, in prezent se desfășoară 
o muncă intensă pentru însilozarea 
porumbului, a culturilor duble, coce
nilor și altor surse de furaje. 
Această importantă acțiune are o 
deosebită însemnătate economică asu
pra echilibrării balanței furajere și 
sporirii pe această cale a producției 
de carne și lapte. Pentru a vedea cum 
se desfășoară însilozarea, cauzele 
care determină inlirzieri, in multe 
unități, redacția a întreprins un raid 
anchetă in județele Bacău, Sibiu și 
Mehedinți.

In județul Bacău, așa cum ne spu
nea ing. Eugen Arterite, director ge
neral adjunct al direcției agricole, au 
fost Iunie măsuri pentru însilozarea 
celor (50 000 tone de furaje prevăzute 
prin utilizarea întregit capacități de 
lucru a utilajelor și mijloacelor d- 
transport. Cele 68 combine, peste 100 
de tractoare pe șenile, un mare nu
măr de remorci și tocători mecanice 
sint folosite zilnic în schimburi pre
lungite. Ca rezultat, in cooperativele 
agricole Filipești, Bcrești-Bistrița. 
Măgura, Roșiori, Valea Seacă ș.n. in 
ultima săpfămină au fost însllozate 
cite 400—500 tone de furaje. La Be- 
roști-Bistrița. de exem
plu. am intilnit o activi- 
tate febrilă. Echipe speci
al organizate transportau 
de pe cimp colete de sfe
clă și vreji de cartofi. O 
combină deservită de cî- 
teva remorci, recolta po
rumbul de pe cele 30 ha 
destinate insilozării. Zil
nic se realizează cite 70— 
80 tone de siloz. Coope
ratorii vor nu numai să 
insilozeze cantitățile pre
văzute, ci și să creeze re
zerve dc nutrețuri cit mal 
mari. Vasile Zamfirescu, 
inginerul șef al unității, 
ne spunea că în loc de 
1700 tone de siloz, cit pre
vede planul, cooperatorii 
vor realiza 2500 tone. 
„Deși dispunem de canti
tăți suficiente de finuri 
— spunea inginerul — 
socotim că silozul va fi 
de mare folos, mai ales 
in furajarea vacilor de 
lapte. Pentru a depăși 
planul și a crea rezerve, 
am hotărit să însilozăm 
o mare cantitate de co
ceni, colete de sfeclă și 
ultima coasă de lucerna".

In județul Sibiu se re
levă măsurile inițiate de 
comitetul județean de partid pentru 
a determina folosirea tuturor mij
loacelor la însilozarea furajelor. Iată 
conținutul unui afiș tipărit in mii de 
exemplare de secția de propagandă 
a comitetului județean de partid și 
intilnit in fiecare cooperativă agri
colă și foarte frecvent pe uli
țele satelor și comunelor din județ. 
..Țărani cooperatori ! Asigurați baza 
furajeră — condiție esențială pentru 
transpunerea in viață a amplului 
program de dezvoltare a zootehniei 
județul.ui — prin însilozarea integra
lă și in cel mai sc.urt tjipp. a porum
bului siloz, a frunzelor cpletelor de 
sfeclă, resturilor furajere'și a cel pu
țin 60 la sută din suprafața de coceni. 
Timpul fiind înaintat, toate forțele 
pentru terminarea grabnică a acestei 
lucrări, de inaltă răspundere și de 
maximă urgență..." Alături de nume
roase alte materiale privind campa
nia agricolă, acest mesaj este trans
mis zilnic prin foi volante, stații de 
radioamplificare, gazete de perete, 
îndrumarea și controlul de fiecare zi, 
exercitat cu maximă exigență de că
tre organele și organizațiile de par
tid. munca agitatorică desfășurată in 
mijlocul țăranilor cooperatori au ca 
rezultat o participare masivă la lu
cru.

Pozitiv este faptul că mulți îngri
jitori de animale și conductori de 
atelaje lucrează la însilozare. alături 
de alți cooperatori, ei fiind direct 
interesați să muncească acum mai 
mult decit in toamnele trecute pen
tru că retribuția lor depinde și de 
ceea ce fac ei înșiși in aceste zile. 
La cooperativa agricolă din Șura 
Mare, in primele ore ale dimineții, 
tovarășul Richard Winter, prim-se-

cretar al comitetului județean de 
partid. analiza împreună cu conduce
rea și specialiștii cooperativei situa
ția Insllozârtl. Sint stabilite pe loc 
unele măsuri, astfel incit recoltarea și 
însilozarea furajelor să fie terminate 
mal devreme.

Inii (lin preocupările actuale evi
dente in multe cooperative este do 
a inslloza toate resursele de furaje, 
de a nu se 
verde de 
porumb siloz, 
tiva agricolă ......
Mehedinți, pe sute do hectare, s-a 
tăiat și Însilozat virftd tulplnelor de 
porumb. Cocenii au fost retezați, cit 
erau încă verzi. îndată după ce știu- 
leții au ajuns lu maturitate.

— Este un aspect al preocupării 
noastre de a valorifica la maximum 
toate resursele de masă verde pentru 
asigurarea bazei furajere, spunea 
Ion Nedelcu. inginerul șef al coope
rativei agricole Pristol. Bineînțeles, 
procedeul „virfuirii" impune să se 
aleagă momentul potrivit, cind boa
bele sint complet formate și creșterea 
lor încetează. Am însilozat 1 700 tone

rezuma numai la masa 
pc tarlalele cultivate cu 

Astfel, la coope.a- 
din Pristol, județul

I

I

ÎNSILOZAREA
FURAJELOR

acțiune de primă
urgență
de coceni retezați Încă verzi pe par
tea superioară a tulpinelor de po
rumb de pe 700 hectare. In acest 
mod s-a putut suplimenta planul la 
insilozările de furaje cu 1 600 tone.

In ansamblu, în județul Mehedinți, 
pină la 23 septembrie a.c. cooperati
vele agricole au însilozat 33 650 tone 
furaje, adică 33 la sută din cantita
tea totală planificată, ceea ce re
prezintă puțin. Experiența unor 
cooperative agricole nu este extinsă 
din cauza unor lacune de natură or
ganizatorică. O reprezentare grafică 
a acțiunii de insilozare a furajelor 
pune in lumină ritmuri inegale de 
ia o unitate la alta. In aceeași zona, 
cooperativele agricole Salcia, Girla 
Mare, Gruia și altele au însilo- 
zat multe nutrețuri, dar cele din 
Dănceu. Scăpău. Vrata și altele n-au 
realizat decit cantități infime, cu 
mult sub limita posibilităților. O coo
perativă cu mari resurse, cum este 
cea din Vrata, ” ‘ '
ficată de 1 800 
doar 520 tone.

Atit in zona 
seamă în cea 
Mehedinți există numeroase coope
rative agricole in care mii dc tone 
de furaje, zac încă pe cimp, expuse 
degradării. Planurile întocmite au 
fost uitate pe drum. In numeroase 
localități situate în vecinătatea Du
nării. pot fi întîlnite întinse tarlale 
in care s-a efectuat în mod formal 
„virfuitul" porumbului. In loc să fie 
îndată insilozată. masa virfurilor de 
coceni a rămas pe tarlale, uscindu-se, 
pierzîndu-și calitățile nutritive.

Ritmul necorespunzător în care de
curge însilozarea furajelor pe an-

din cantitatea plani- 
de tone a însilozat

de șes. dar mai cu 
de deal a județului

samblul județului Mehedinți relevă 
faptul <’ă specialiștii direcției gene
rale agricole nu acordă acestei pro
bleme importanta cuvenită.

In visul raidulul-anchetă efectuat 
in județul Bacău a reieșit necesita
tea imperioasă de a orlerțla efortu
rile organelor agricole spre îndruma
rea și controlul activității in coope
rativele rămase in urmă la insilozare. 
Pentru că nu se poate asigura canti
tatea de nutrețuri prevăzute doar pe 
seama unul număr restrins de coope
rative, ci prin eforturi desfășurate la 
?cara Întregului județ. Tocmai acest 
lucru mi a fost luat in considerare, 
deși multe unități au urgentă nevoie 
d. sprijin competent și eficient pen
tru recuperarea intirzierilor. Cum 
altfel se va putea da alt curs situației 
de la cooperativele agricole din O- 
nișcani, Sănduleni, Moloșeni, Po
duri și altele unde pină acum nu s-a 
mișcat nici un deget pentru însilo
zarea furajelor ? La Onișcani tocă- 
torile mecanice și combina sint ne
reparate și nu se cunosc nici măcar 
suprafețele de porumb ce urmează 
să fie insilozate. Președintele unită

ții. D. Brăiescu, ne-a dat 
toate asigurările că se va 
începe însilozarea de mii- 
ne. Dar acest „rnîine" se 
petrece de multă vreme 
la cooperativa din Oniș
cani. însilozarea furaje
lor nu a început încă 
nici la cooperativele agri
cole din Răcâciuni, Ar- 
deoani, Tg. Trotuș și alte 
unități din zonele Moi- 
nești și Tg. Ocna. La Ră- 
căciuni, de exemplu, uni
tate care dispune de un 
sector zootehnic dezvol
tat, nu s-a însilozat ni
mic din cele 1 100 tone 
de furaje necesare. Nu 
există oare condiții ? 
Dimpotrivă, cooperativa 
are porumb siloz pe o su
prafață de 50 ha teren, 
dispune de o combină, de 
două tocători mecanice 
și de suficiente atelaje. 
Și aici, președintele uni
tății, Iordache Munteanu, 
amină această treabă de 
azi pe rnîine. Nu uită 
însă să spună că a cerut 
direcției generale agricole 
județene să-i repartizeze 
din alte părți o cantitate 
de fin pe care s-o cum
pere. Poate că pare mai 
cumperi de-a gata 
decit să siringi de 

proprie, dar 
uite ci

aceasta s-au investit deja sume de 
bani și muncă. Așa gospodar mai 
rar ! Oare cooperatorii din Răcâciuni 
pot fi de acord cu o asemenea men
talitate, cu spiritul îngust antiecono- 
mic ?

Faptul că nu peste tot se manifestă 
interesul cuvenit pentru asigurarea 
furajelor insilozate a făcut ca pină 
la 23 septembrie in cooperativele a- 
gricole din'județul Bacău să se însl- 
lozeze numai 12 548 tone. Ofee ce re
prezintă doar 21 la sută din plan. 
Este necesară o intervenție mai ho- 
tărîtă din partea organelor județene 
pentru stringerea intr-un timp cit 
mai scurt posibil a tuturor resurse
lor de nutrețuri.

însilozarea este o treabă de sezon 
care nu suferă nici un fel de amî- 
nare pentru că masa verde se usucă 
și oricind poate cădea bruma. Este, 
imperios necesar ca, in aceste zile, 
organele și organizațiile de partid, 
direcțiile generale agricole să acțio
neze energic pentru grăbirea lucră
rilor, să acorde sprijin, cu prioritate, 
unităților rămase in urmă, rezolvînd 
pe loc deficiențele constatate. In uni
tățile care au realizat cantitățile pre
văzute trebuie să continue însiloza
rea pentru a crea rezerve cit mai 
mari de furaje.

ușor 
la < 
cimp 
trebuie

■ să
altul, 

recolta 
să se

de 
pe 
nu 

pentru

Gheorqhe BALTA 
Nicolae BRUJAN 
Ion ANGHEL 
corespondenții „Scînteii'
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bunăoară, din cele 580 ha care vor fi însămlnțate cu grîu, 
370 ha urmează după porumb. 70 după floarea-soarelui, 
70 după sfeclă de zahăr etc. Printr-o bună organizare a 
muncii s-a reușit ca pină acum să fie pregătite pentru 
insămințări o suprafață insumind 180 ha., mai mult de 
jumătate fiind terenuri după care s-a recoltat floarea- 
soarelui și porumbul.

O situație cu totul diferită am intilnit la cooperativa 
din comuna vecină, Jebel. Și aici aproape jumătate din 
cele 700 ha destinate culturii griului vor fi insămințate 
după porumb. Or, pină la aceeași data, nu se recolta
seră decit 60 ha porumb din suprafața totală de 645 ha. 
Inginerul-șef al unității, Horia Lugojan, explică situația 
prin aglomerarea lucrărilor, lipsa brațelor de muncă 
etc. Dar in aceeași zi, brigada de la ,.Șosea" a lucrat la 
bătutul cinepii, deși, inițial, se stabilise să lucreze la 
recoltatul porumbului de pe o tarla de 33 ha. Apoi, unii 
cooperatori erau ocupați cu recoltatul produselor din gră
dinile proprii.

La cooperativa din Denta unde, de asemenea, din cele 
650 ha cu griu 311 ha vor fi semănate după porumb, 
iar 100 ha după floarea-soarelui, pină joi nu se recol
taseră decit 80 ha de porumb, 10 ha de floarea-soarelui, 
iar de coceni nu se eliberase nici măcar un hectar.

Printre motivele invocate aici in legătură cu această 
stare de lucruri este și acela că ar exista, chipurile, sufi
cient front de lucru .la semăna*.  Unitatea dispunînd de 
un număr de 6 semănători, este lesne de dedus că nu 
mai poate fi vorba de vreun „front de lucru asigurat", 
avind in vedere randamentul utilajelor respective. Pare 
un paradox, dar acest lucru l-am intilnit într-o unitate 
cu trei ingineri agronomi, care in mod virtual ar trebui 
să fie primii in aplicarea cuceririlor științei și tehnicii 
agricole, a indicațiilor organelor de specialitate. Dar atit 
inginerul șef. Ștefan Geambazu, cit și inginerii fermei, 
Eugraf Ciaglic și Maria Ciaglic, joi pe la ora 9 se aflau 
încă la sediul cooperativei. In această situație nu este 
de mirare că oamenii se duc tirziu la lucru și-1 lasă de
vreme. In aceeași zi, bunăoară, cooperatorii care lucrau 
ia culesul porumbului au părăsit lanul pe la orele 16.

Aceste exemple arată că nu peste tot s-a înțeles ne
cesitatea executării la timp și la un nivel calitativ înalt 
a lucrărilor de recoltare și mai ales de asigurare a unei 
temeinice baze pentru producțiile agricole viitoare. Este 
de datoria organelor județene agricole să intensifice, cu 
sprijinul organizațiilor de partid, îndrumarea la fața 
locului a tuturor unităților pentru ca măsurile stabilite 
in adunarea activului din agricultură privind traducerea 
in viață a ' ~ ’ ■ • • • •
tidului să 
eficiență.

indicațiilor date de secretarul general al par- 
fie aplicate cu maximum de răspundere și

TL
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agricole de toamnă, se prevedea că pină la 15 septem
brie a.c. să se încheie analiza, condiționarea și procu
rarea semințelor. Și la această dată sint cooperative 
agricole care nu și-au- procurat toată sămînța sau au 
sămință de slabă calitate. Laboratorul pentru controlul 
semințelor a determinat un procent mare de impurități în 
sămința pe care o au cooperativele agricole Murighiol, 
Stejarul, Mahmudia, Valea Teilor, Cerna, Dunavățu de 
Jos și altele. Altele, Dorobanțu, Panduru, Rahmanu, 
Dăeni, Niculițel, Jijila, nu au intrat încă in posesia bu
letinelor de analiză deoarece au trimis cu mare intîrziere 
probele la laborator. Intîrzie și schimbul de sămință. 
Nici jumătate din cantitatea destinată pentru schimb nu 
a fost ridicată de la bazele întreprinderii județene pen
tru valorificarea cerealelor. De asemenea, Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Ape
lor trebuie să asigure în cel mai scurt timp întreaga 
cantitate de sămință din soiurile Bezostaia, Aurora, 
Triumpf, necesare celor șase ferme specializate pentru 
producerea semințelor.

Condițiile naturale din această toamnă sint deosebit de 
favorabile pentru însămințarea griului in condiții agro
tehnice superioare și obținerea pe această cale a unor 
recolte mari in anul viitor. Se cere insă ca organele de 
partid și de stat, conducerile unităților agricole din ju
dețul Tulcea să ia toate măsurile in vederea grăbirii 
lucrărilor de pregătire a terenului și asigurării semin
țelor, astfel ca semănatul să se facă in limitele timpului 
optim și la un nivel agrotehnic ridicat

îmbunătățirea vremii din ultimul 
timp a creat posibilitatea creșterii in
tensității lucrărilor de recoltare a legu
melor în unele județe. Se recoltează to
matele, ardeii grași și gogoșarii, varza 
de toamnă, fasolea păstăi etc. In ulti
mele zile ale acestei săptămîni canti
tățile recoltate s-au apropiat de cele 
prevăzute in graficele zilnice în jude
țele Arad, Brăila, Galați și Bacău. Cu 
toate acestea, nici în aceste județe nu 
au fost satisfăcute cerințele mari de 
legume de sezon atit pentru aprovizio
narea piețelor, cit și pentru fabricile de 
conserve.

Tn întreaga țară sint mari cantități 
de legume în cimp care trebuie recol
tate în scurt timp și livrate beneficiari
lor pentru a se evita pierderile și de
precierea calității produselor. în acest 
scop, potrivit indicațiilor date de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, între
prinderile județene de valorificarea le
gumelor și fructelor trebuie să a- 
corde prioritate recoltării legumelor, 
îndeosebi a celor cu perisabilitate mai 
mare. Conform acelorași indicații, can
titățile recoltate zilnic trebuie preluate 
și transportate imediat în vederea apro
vizionării piețelor și fabricilor de con
serve pentru ca acestea să poată lucra 
cu întreaga capacitate.

(Agerpres)

pe muntele de sticlă

Olt
de

Cu schiurile,

CONTRASTE
Marele Premiu

al Melcului pedestru
Drumul hîrtiilor de 

la o unitate la alta 
— este o cerință ele

mentară — trebuie să 
fte scurt, rapid, fără o- 
rolișuri si fără încurcă
turi. Numai că uneori 
•irculația hîrtiilor este 
stopată sau, pur și 
simplu, neglijată. Așa 
s-a intimplat cu niște 
hîrtii care au fost 

. întocmite la Direc
ția generală a agri
culturii județene 
pentru schimbul 
grîu de sămință. Re
partițiile au fost îna
intate la 7 septembrie 
a.c. întreprinderii pen
tru valorificarea cere
alelor a județului și, 
totodată, cooperative
lor agricole de produc
ție pentru a se pregăti 
să ia sămînța. De la 
I.V.C. o parte din hîr
tii trebuiau să ajungă 
șl la „Agrosem"-Cara
cal, unitate subordona
tă întreprinderii de 
valorificare. Numai că. 
pină în ziua de 23 
septembrie, hîrtiile cu 
pricina nu au ajuns la 
„Agrosem". în 16 zile, 
distanța Slatina-Cara-

Numeroase știri din 
diverse cotidiene a- 
nunțâ tot felul de cu
riozități în materie de 
schi. Afli astfel că. in 
afară de clasica zăpa
dă, oamenii mai pot 
schia și pe iarbă, pe 
plăci de plastic, pe.pi- 
sip șl pe mai cite al
tele. „De ce n-am in
venta și noi un nou 
mijloc de a schia și in 
toiul verii — s-au în
trebat cei de la Fabri
ca de geamuri din Bu
zău. doar, slavă dom
nului, materie pri
mă avem, de spart tot 
spargem ?“ Și uite așa, 
oamenii s-au pus pe 
treabă (a se citi pe 
spart) și, în mai puțin 
de un an, au ridicat 
ditamai muntele de 
cioburi de sticlă.

Așa că, dacă aveți 
cumva de gind să vă 
antrenați pentru schi, 
nu mai așteptați zăpa
da ci mergeți la Bu
zău. Desigur, mai sint 
și unele lipsuri, între 
care cea a unui schi-lift 
este deosebit de acută, 
dar nici totul dintr-o 
dată nu 
Gindiți-vă 
nu-i chiar

un
singur an. Dacă 
să știți, pentru

se poate, 
numai că 
așa ușor să 
munte în-

cal o putea parcurge sl 
un melc — chiar și un 
melc pedestru, nu pe 
bicicletă. Din această 
cauză, de la coopera
tivele agricole din ju
deț au Început să 
se prezinte mijloace 
de transport la „A- 
grosem" Caracal pen
tru a ridica sămința 
de grîu sau de orz. 
Dar în loc de sămință 
li se spune delegați- 
lor să... vină rnîine. 
Așa se face să patru 
autocamioane de 
C.A.P. Brebeni, 
curglnd 800 
s-au Înapoiat așa cum 
au plecat : in loc să 
aducă cele 21 tone 
grîu din soiul Dacia 
necesar insămințărilor 
ie toamnă au transpor
tat aer proaspăt de Ca
racal. Am dori să știm 
cine este răspunzător 
de acest record de 0- 
perativitate. I-am de
cerna și un premiu 
special, după titlul no
tei ! Opriți autocami
oanele și mișcați hir- 
tiile — ar fi soluția. 
Dar însămințările 
așteaptă.

această realizare, con
sumul specific de geam 
laminat pe un metru 
pătrat de geam șlefuit 
a trebuit să crească 
de la 1,34 mp la... 
12 mp, adică de a- 
proape 10 ori. Intr-a
devăr, unii spărgeau 

• intr-ro ,zi cit .alții în 
zece. Au fost, e drept, 
și unele zile mai sla
be, cind, de pildă, se 
spărgeau doar 900 mp 
de geam, 
2 000 mp 
mai la 
oricum 
rămine.
muntele 
costat ( 
milioane Iei 
peste plan, dar oame
nii sint optimiști. 
„Cioburile — spun el 
— aduc noroc. Vom 
recupera pierderea din 
încasările de la ama
torii de schi". Nu ne 
mai rămine decit să a- 
dresăm această invi
tație tuturor pasiona
telor de munte.

P.S. O Întrebare : nu 
există amatori de schi 
in cadrul personalului 
Ministerului Industriei 
Materialelor de Con
strucții ? Dacă da, le 
recomandăm adresa.

față de 
> cit se realiza 

început, dar, 
performanța 

1 Pină acum, 
de sticlă a 

cam vreo 32 
pierderi

0 fotografie

cu dedicație

fierbinte foc

Ceea ce se vede 
fotografie este o com
bină de recoltat po
rumbul denumită C.T. 
2 R. Ea aparține fer
mei nr. 8 Iglița a în*  
tveprinderii agricole 
de stat Macin, județul 
Tulcea.. De ce stă in
tr-o rină ziua in a- 
miaza mare cind sint 
alitea suprafețe de re
coltat? Trebuie spus că 
nu s-a defectat în tim- 
duI lucrului și nici 
vreo piesă de schimb 
iu-î lipsește. Altul este 
necazul A luat foq ! 
Da. A luat foc din ne
glijența tractoristului 
care, scoțînd-o din lan, 
a lăsat-o tocmai pe lo
cul unde cineva

cut foc de coceni, 
ars întîi cauciucul, 
apoi focul s-a întins și 
la restul mașinii, făcin- 
d-o inutilizabilă. Trac
toristul a lăsat-o in 
oărăsire, iar șeful de 
fermă și directorul în
treprinderii nici nu 
auziseră de această is
pravă. I-a Incunoștin- 
țat ---------- '
care ____ __ _
biect pozitiv. A gă
sit, după cum 
deți, negativ — _
cesta nu-i singurul. La 
dedicăm această foto
grafie, împreună cu 
concluzia că și alții, mai 
mult decit combina, ar 
trebui să fie puși 
jeratec.

fotoreporterul, 
căuta un su-

ve- 
și a-
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0 înaltă tinută etică
cerință esențială pentru practica

profesiunilor medico-sanitare
Scrisoare adresată

Din partea ministrului sândtătii, 
dr. DAN ENÂCI1ESCV. am primit 
următoarea scrisoare :

Conducerea Ministerului Sănătății 
consideră că o pregătire profesio
nală optimă și o înaltă ținută etică, 
construită pe fondul nobilului senti
ment al dragostei pentru om, sint ce
rințe esențiale pentru practica pro
fesiunilor madico-sanitare. Proble
ma îmbunătățirii comportamentului 
personalului medico-sanitar și. in 
mod deosebit, acela care vizează re
lațiile dintre personalul medico-sa
nitar și padenți, stirpirea abaterilor 
și abuzurilor ce se manifestă in sec
torul sănătății publice constituie o 
preocupare permanentă a conduce
rii Ministerului Sănătății.

Abaterile de la normele etice care 
se manifestă in sectorul sanitar au 
fost larg dezbătute în ședința de lu
cru comună a Colegiului și Comite
tului de partid din Ministerul Sănă
tății la 17 iulie 1971. in adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
din minister din lunile august și 
septembrie și în plenara lărgită a 
Comitetului de partid din Ministe
rul Sănătății din 9 septembrie a.c., 
în cadrul analizei activității politi- 
co-ideologice și de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid si 
a celorlalți lucrători, in lumina re
centelor măsuri adoptate de Comi
tetul Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
la propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului.

In urma acestor dezbateri a re
zultat că marea majoritate a perso
nalului medico-sanitar desfășoară — 
în unitățile sanitare, in unitățile 
spitalicești, in policlinici, in dispen
sare — o muncă susținută, în folo
sul sănătății publice, al apărării și 
promovării sănătății poporului, ca
racterizată de un inalt umanism, in 
spiritul eticii socialiste : totodată, a 
reieșit că mai apar și manifestări 
de nepăsare, dezinteres față de ce- . - ...
rințele oamenilor» indolență, -super- lesionala. sa ia poziție intransigen- 
fictalitate abuzuri, acțiuni incorecte. “ -'-Touu u. --------
necinste. Pentru înlăturarea lipsuri
lor manifestate in activitatea perso
nalului medico-sanitar. pentru îm
bunătățirea comportamentului aces
tui personal față de pacienți și în-

Măsuri pentru îmbunătățirea
caîitătii

7
serviciilor turistice

Din partea Ministerului Turismu
lui, am primit o scrisoare — sem
nată de tovarășul M. Părăluță, ad
junct al ministrului — din care re
dăm cele mai importante pasaje.

In urma discuțiilor purtate, con
ducerea Ministerului Turismului a 
analizat principalele măsuri ce ur
mează a fj luate în vederea înlătu
rării practicii bacșișului și pentru 
realizarea concomitentă a îmbună
tățirii calității serviciilor oferite tu
riștilor care frecventează unitățile 
noastre și a dispus punerea lor in 
aplicare. Printre măsurile luate 
menționăm :

— prelucrarea în întreprinderi și 
unități, de către lucrătorii cu munci 
de răspundere, a materialelor ană- 
rute în presă ;

— organizarea corespunzătoare a 
formațiilor de lucru, care să permi
tă realizarea unor ciștigur; legale, 
corelate cu activitatea depusă, in

bbbbbbbbbbbbb
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tăru integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R. In mod 
convingător, cu bogate argumente de 
ordin teoretic și practic, a fost de
monstrată importanța întemeierii a- 
cestei colaborări pe consimțămintul 
liber și deplin al fiecărei țări, pe 
respectul independenței, suveranității 
de stat și intereselor naționale, pe e- 
galitatea in drepturi, neamestecul in 
treburile interne și întrajutorarea to
vărășească, pe internaționalismul so
ciali.'! — principii incompatibile cu 
crearea de organe supranaționale. Un 
merit al acestor expuneri este și ace
la de a fi pus in lumină poziția 
profund principială a partidului și 
statului nostru in abordarea proble
melor integrării, contribuția sa efec
tivă la promovarea unor forme, căi 
și metode de colaborare apt^să sti
muleze o largă și rodnică conlucrare 
intre țănle membre ale C.A.E.R., ca 
și intre toate țările socialiste, inten
sificare? relațiilor economice și teh- 
nico-științifice intre toate statele 
lumii.

Eficiența propagandei de partid de
pinde in cea mai mare măsură de 
spiritul său militant, de capacitatea 
ei de a cultiva la comuniști, la ceilalți 
oameni ai muncii fermitatea și com
bativitatea împotriva fenomenelor ne
gative. a atitudinilor înapoiate, ma
nifestărilor antisociale. împotriva 
oricăror influențe si mentalități re
trograde. străine ideologiei și mora
lei noastre socialiste. Tocmai in lu
mina acestui imperativ fundamental, 
subliniat cu pregnanță in recentele 
documente de parti'1, au fost anali
zate. intr-o interesantă dezbatere or
ganizată la Pitești, căile de imbună- 

țărirea disciplinei în muncă s-au 
luat, in principal, următoarele mă
suri .* *

• Filarmonica de stat „George
Enescu" (la Ateneul român) : Con
cert extraordinar susținut de for
mația „Kreuzchor- (R.D.G.) —
20.
• Teatrul de Operetă : Se mă
rită fetele — 10,30; Secretul lui 
Marco Polo — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 10,30 ; Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (în sala Teatrului Mic) : Le- 
once și Lena — 20.
• Teatml „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — io.
• Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (Sala Savoy) : Sonatul 
nli — 11 și 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum - u, (sala din 
Academiei) . Șoricelul și 
pușa - 11.

— in perioada august-septembrie 
a.c.. au avut loc la nivelul colegii
lor medicilor și farmaciștilor — ju
dețene și al municipiului București 
— ședințe largi de dezbatere cu 
personalul medico-sanitar. in lumi
na recentelor documente de partid, 
a al>aterilor de la disciplina și etica 
profesională ce s-au manifestat in 
unitățile sanitare. înființate în baza 
Directivelor Comitetului Central al 
P C.R. cu privire la îmbunătățirea 
asistenței medicale, colegiile medi
cilor și farmaciștilor au ca scop 
promovarea unor principii de înaltă 
etică profesională, in vederea păs
trării și întăririi prestigiului cor
pului medico-sanitar. Pe baza dez
baterilor s-au stabilit măsuri pen
tru îmbunătățirea activității educa
tive a colegiilor medicilor și farma
ciștilor, pentru depistarea din timp 
a oricăror abateri in acest domeniu 
și aplicarea sancțiunilor corespun
zătoare. precum și pentru crearea 
unei opinii de masă împotriva ace
lora ce încalcă disciplina și etica 
profesională. La aceste ședințe au 
participat delegați ai Ministerului 
Sănătății, ai Uniunii sindicatelor 
din unitățile sanitare, ai Colegiului 
central al medicilor și farmaciștilor, 
ai organelor locale de partid și de 
stat :

— s-a cuprins în „Normele ge
nerale privind organizarea și func
ționarea spitalelor", recent difuzate 
in teren, obligativitatea pentru con
ducerile acestor unitâti sanitare de 
a constitui comisii de disciplină, 
care să analizeze abaterile, cauzele 
care le-au determinat și să propu
nă conducerii spitalelor măsurile pe 
care le apreciază necesare :

— s-a trasat sarcină specialiștilor 
din aparatul ministerului, ca ori de 
cite ori se deplasează in teren pen
tru îndrumare și control, să urmă
rească și modul în care se respectă 
disciplina și regulile de etică pro-

i. -<• ia luuau'i^cu-
‘ta fată de abateri Și să Informeze 
organele locale de partid și de stat 
pentru a se lua măsurile corespun
zătoare ;

— s-a dispus ca direcțiile sanita
re județene și a municipiului Bucu-

condițiile îmbunătățirii continue * 
nivelului de deservire ;

— popularizarea, in cadrul bule
tinelor interne ale Ministerului Tu-

Scrisoare primită 
din partea 
Ministerului 
Turismului

rismului, a aspectelor rezultate din 
aplicarea măsurilor preconizate :

— întărirea muncii de educație 
politică și profesională a lucrători
lor care activează în acest sector, 
prin organizarea unor cicluri de

tățire a activității de educație mar- 
xist-leninistă. Discuțiile au fost 
orientate spre cunoașterea detaliată a 
sarcinilor care revin organelor și or
ganizațiilor de partid in conducerea 
muncii politico-ideologice, in îndru
marea și controlul tuturor mijloace
lor de influențare politică și educa
tivă. Aceste sarcini s-au contu
rat pe fondul unei analize exi
gente a activității desfășurate în ca
drul diferitelor organizații din județ, 

Pregătirea propagandiștilor
anallză care a pus In lumină nelm- 
pliniri organizatorice și de conținut, 
manifestări de formalism, schema
tism etc.

Una din principalele cerințe puse 
de partid in fața activității de propa
gandă este legarea ei mai strînsă de 
viață, de realitățile concrete locale, 
de problemele cu care este confrun
tat fiecare colectiv. Spre a-i orienta 
in acest sens pe propagandiști, unele 
comitete județene de partid au inclus 
in programul cursurilor expuneri pri
vind perspectivele de dezvoltare a 
județelor respective in actualul cin
cinal, principalele obiective economi-

de ani, pe cind se

tehnic, 
postuniversitar, în 
Ministerul Invăță-

cinema

Suceava : Noul complex turistic „Arcașul Vinlilil

n a ■ a ■ a

rești să se preocupe permanent de 
latura etică a activității medico- 
sanitare, să ia măsuri energice îm
potriva acelora ce încalcă normele 
etice și să informeze operativ Mi
nisterul Sănătății asupra abaterilor 
constatate și a măsurilor luate :

— s-au luat măsuri ca gaze 
„Muncitorul Sanitar" să critice 
mai largă măsură și concret actele 
de indisciplină și abaterile de la 
normele etice, pentru a deveni un 
instrument puternic de educare a 
lucrătorilor sanitari.

Sint in curs de definitivare noi 
măsuri care să ducă la îmbunătă
țirea muncii educative, la întărirea 
spiritului de disciplină și responsa
bilitate in muncă, dintre care cităm:

— reglementarea practicii profe
siunii medicale in cadrul „Statutu
lui personalului medico-sanitar". 
De asemenea, conducerea Ministe
rului Sănătății este hotărită să re
glementeze prin ..Statutul persona
lului medico-sanitar", care va fi de
finitivat în colaborare cu alte or
gane centrale interesate, situația 
personalului medico-sanitar care a 
suferit condamnări penale. în spe
cial pentru întrerupere de sarcină 
și luare de bani sau alte avantaje 
materiale pentru îngrijiri medicale, 
asemenea fapte fiind incompatibile 
cu exercitarea acestei nobile profe
siuni ;

— îmbunătățirea conținutului e- 
ducativ al programelor de învățâ- 
mint sanitar profesional. ' ’ 
universitar și 
colaborare cu 
mîntului ;

— introducerea. în colaborare cu 
Ministerul Invățămintului. in pro
gramele de învătămînt universitar 
medical a normelor de etică medi
cală. iar la absolvirea studiilor me
dicale. a unui angajament solemn 
al absolvenților de a respecta aces
te norme.

Sintem convinși că, primind spri
jinul organelor și organizațiilor de 
partid și de sindicat, al majorității 
personalului medico-sanitar care 
muncește cinstit și cu abnegație 
pentru apărarea și promovarea să
nătății populației, vom reuși să eli
minăm elementele incorecte, ne
cinstite, care umbresc activitatea 
noastră.

lecții și conferințe asupra normelor 
de etică și morală socialistă.

Sintem convinși că aplicarea în 
practică a acestor măsuri, in mod 
consecvent și fără excepție, contro
lul permanent și analiza rezultate
lor obținute de către factorii de răs
pundere din aparatul central al Mi
nisterului Turismului și din între
prinderi vor contribui la înlătura
rea practicării bacșișului, care nu 
are nimic comun cu profilul moral 
al omului nou-

Ministerul Turismului, prin orga
nele sale, va sprijini toate acțiunile 
ce se vor iniția de către organele de 
partid și de stat locale. în vederea 
formării unei etici profesionale și 
comuniste a lucrătorilor care mun
cesc în acest sector de activitate. 
Sintem de părere că atingerea a- 
cestui obiectiv va fi înlesnită și de 
aprobarea unui act normativ, care 
să prevadă sancțiuni împotriva ce
lor C3re se abat de la aceste norme.

ce și social-culturale locale, sectoare
le deficitare, deficiențele mai tipice 
și modalitățile de înlăturare a lor. A- 
ceste expuneri au fost completate cu 
vizite in întreprinderi industriale, in 
unități agricole, in instituții culturale 
și artistice, ia expoziții oglindind 
realizările și perspectivele județului, 
proiectele de dezvoltare edilitară a 
unor zone și localități.

Participanții la cursuri au apre-

dat In mod deosebit faptul că mai 
mult decit în alți ani expune
rile, dezbaterile, celelalte forme 

fost 
metoda răspunsurilor 
Astfel, o bună par-

decit
dezbaterile, 

și mijloace de informare au 
însoțite de 
la întrebări.
te a activităților s-au transformat in
tr-un veritabil dialog in care s-au 
elucidat numeroase probleme din cele 
mai diverse domenii. La Pitești și Su
ceava, spre exemplu, răspunsurile au 
prilejuit documentate explicații asu
pra unor chestiuni teoretice de ac
tualitate. asupra unor metode ale 
muncii de partid, asupra unor eve
nimente și orientări de pe eșichierul

18. 
io;

10;

1*

9;

• Frații ; CAPITOL — 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 18,30; 20,30.
• Cric șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : LUCEAFĂRUL
0 11,15; 13.30; 1(1; 18.30; 20.45.
• Aeroportul ; SCALA 10; 13,30. 
1T; 20,30, GRADINA SELECT — 
19. GRADINA DOINA - 19.15.
• Start la moștenire : FESTIVAL 

9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.
• Marele premiu : PATRIA 
9,30; 13; 18,30; 20.
• Așteptarea ; BUCEGT — 16; 
la grădină — 20, MIORIȚA — 
12.30; 15; 17,30; 20.
• După vulpe : BUCUREȘTI 
9; 11,15; 13.30; 16.30; 18,45; 21. FA
VORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, GRADINA CAPITOL — 19.15.
• Asediul ; AURORA — 9.30; 12; 
I.'i. 17.30; 20. la grădină — 19. FLA
MURA — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,15.
• Cromwell ; CENTRAL — 
13.30; 16,45; 20. FEROVIAR — 
12 30; 16.45; 19,45, EXCELSIOR 
9.15; 12.30; 16; 19,30, MODERN 
8.30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, 
grădină — 19.
• Articolul 420 : GRIVIȚA —
12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9;
12,30; 16: 19.30, TOMIS — 9; 12,30; 
16, la grădină — 19,30.
• Boxerul : FLACARA — 15,30; 18: 
20.15. DACIA — 8,30; — 20,30 în 
continuare.
• Parada circului : TIMPURI NOI
— 9 — 20,30 în continuare, VOLGA
— 9; 11,15: 13.30, 15.45: 18.15; 20,30.
• Femeia Îndărătnică : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11,15;
13,30; 16. 18,15; 20,30.
• Floarea soarelui : UNIREA — 
15.30; 18. la grădină — 20, VIITO
RUL - 15,45; 18; 20,15.
• Direcția Berlin : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
• Omul orchestră : VICTORIA —
9: 11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45;
POPULAR — 15,30: 18; 20.15.
• Cîntărețui buclucaș LIRA — 
25,30; 18, la grădină — 20.
• Hello Dolly : GLORIA — 9; 13,30; 
16; 19,30,
• Tick, Tick, Tick : MOȘILOR —
15; 17; 19; 21, la grădină — «,
ARTA — 15,30; 18.
• Cortul roșu : FERENTARI — 
15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9 — 11,30 
în continuare.
• Z : DOINA — 11,30; 13.45; 16; 
18,30; 20,45.
• Săptămîna nebunilor : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17.45;
CRÎNGAȘI — 15,30: 17,45: 20.
• O floare și doi grădinari : LU
MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUZEȘTI — 15,30; 18. la grădină
— 20,15.
• Brigada diverse tn alertă :
CIULEȘTI — 15,30; 17.45; 20,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul 
15,45; 19,15.
• Eu sînt 
18; 20.
• Riscul : 
18; 20,15.
• Greșeala fatală : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 19,30.
• Haiducii lui Șaptecat ; Zestrea 
domniței Ralu : RAHOVA — 
15,30; 19.
• încrederea : PROGRESUL —
15,30; 18; 20,15.
• Meridianul zero : LAROMET — 
15,30: 17.30; 19,30.
• Elefantul Slowly : CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA

20,

muzicii : PACEA

Jerom : MUNCA — 16;

COSMOS 15,30;

politic mondial. Credem că interesul 
cu care au fost urmărite răspunsuri
le, se datorește și faptului că la a- 
ceastă formă, ca și la altele, au fost 
antrenați membri ai birourilor comi
tetelor județene de partid, începind 
cu primii-secretari, lectori centrali, 
specialiști, alte cadre cu munci de 
răspundere din aparatul de stat și 
economic. Participarea nemijlocită a 
cadrelor conducătoare, a activului de 
partid și de stat la munca de propa

gandă, ca și la intrcaga activitate 
educativă, cerință subliniată cu deo
sebită tărie de conducerea partidului 
— se dovedește o cale sigură pen
tru ridicarea nivelului și sporirea 
eficienței acestei activități.

Pentru a desfășura o muncă edu
cativă cu profund ecou in conștiințe, 
propagandiștii au nevoie nu numai 
de cunoștințe teoretice, ci și J* 
iestrie metodică în a lega 
teoria de practică, de viață, 
Iul de particular, în a utiliza 
procedee active, antrenante 
diu, propice declanșării 
fruntări de idei, de păreri, stimulării

de mă- 
organi» 
genera- 
eficient 
de stu- 

unor con-

«.sODeschtderea emisiunii. Sport 
și sănătate.

9.00 Matineu duminical pentru co
pil • La rampa celor mici I 
Intilnlre cu eonii, artiști 
amatori din Rîmnlcu-Vtlcca. 
Prezintă Ion Lucian • Film 
serial : „Sebastian și miste
rul epavei" (1). Episodul „Co
nacul dc Ia Morsan".

10.00 Viața satului.
11,15 Albumul compozitorilor ro

mâni : Gherasc Dendrino.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Fotbal : Steaua — F.C. Argeș

(Divizia A). Transmisiune di
rectă de la Stadionul Repu
blicii.

15.50 Polo pe apă : România — 
S.U.A. șl România — Italia, 
înregistrare dc la Hvar.

18.20 Box : Finalele turneului in
ternațional de la Ostrava (as
pecte înregistrate).

18.45 Postmeridian : Magazin. Din 
sumar : Ce este ergonomia 7 ; 
Avanpremieră la stagiunea de 
concerte a Orchestrei Radio- 
televlzlunil ; „Monumente 
bi încovenești" ; Microrecital 
Damian Luca ; Breviar știin
țific ; Desen animat — ,,P1- 
colo" — regia Dușan Vukottc ; 
Moment satiric „Procesoma
nii" — cu Sandu Sticlaru șl 
Florin Scărlătescu ; Tn ritm 
de dans pe patine cu Sonia 
Henye. Realizatori : Emanuel 
Valerlu șl Vlad Bătcă.

18.10 Film serial pentru 
..Planeta giganților".

19,00 Vetre folclorice: 
Năsăud. Din bogata vatră a 
Năsăudulul vă prezentăm 
cîntece șl dansuri in inter
pretarea Ansamblului Casei 
de cultură din Sîngeorz. Emi
siune de Theodora Popescu șl 
Marius Sltolanu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptemînll 

locul viitoarelor orașe". Emi
siune de Ion Sava.

20.20 Film artistic : „Asasinul din 
cartea de telefon". Regia Leo 
Joannon. Cu.: Femandel, 
Maurice Teynac, Marie Dda.

31.50 „Zi-le d-alea, de-ale noastre". 
Emisiune de varietăți muzi
cale de Alex. Bocăneț. Cu : 
Doina Badea, Dorina Dră- 
ghlci, Petre Geambașu, Fărî- 
mlță Lambru. Momente vese
le șl cuplete muzicale cu 
Cosma Brașoveanu, Nicu 
Constantin șl Alexandru Lu- 
lescu. Orchestra condusă 
Gerhard Rbmer.

22.45 Telejurnalul de noapte 
Sport.

tineret

Btstrtța-

PROGRAMUL II

20.00 Reîntîlnlre cu personaje 
drăgite de copii : Hup și Hop.

20,30 Bucureștiul necunoscut : Po
dul Mogoșoala.

20,50 Teatru liric TV : Selecțiunl 
din baletul „Prinț și cerșetor" 
de Laurențlu Profeta. Inter
pretează ansamblul de balet 
al Operei Române.

21,40 Buletin de știri.
21,45 Săptămîna culturală bucureș- 

teană.
21,55 Cintă Mărie Lafdret.
22,10 Film serial „Urmărirea*  

plsodul VI : „Unchiul Geor
ge" (reluare). Scenariul Eu
gen Barbu, N. Mihail. Regla : 
Radu Gabrea.

t ......
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gindirii politice proprii a cursanților. 
Or, tocmai sub acest aspect al 
pregătirii metodice, cursurile la care 
am participat ni s-au părut defici
tare. Așa, de pildă, activități intere
sante, cum au fost dezbaterile în
scrise în programul cursurilor de la 
Pitești cu privire la modalități de a 
îmbogăți conținutul lecțiilor și expu
nerilor, n-au fost realizate cum ne 
așteptam, fiind înghesuite și „expe
diate" in grabă, alături de probleme 
de natură organizatorică.

Este adevărat, cele mai multe din
tre activitățile teoretice la care am 
asistat au constituit, prin structura
rea lor internă, 
idei și modul de 
rate mostre de 
Considerăm insă 
propagandiștilor t

prin substanța de 
î prezentare, adevă- 

metodică aplicată, 
i că le-ar fi adus 
un ciștig mai sub

stanțial dacă ele ar fi pus în evidență 
în mod expres anumite concluzii me
todice, sau dacă s-ar fi acordat 
dezbaterilor metodice propriu-zise o 
pondere mai mare in cadrul cursu
rilor, lucru reieșit de altfel și din 
crltlcile făcute chiar de propagan
diști. „Munca noastră presupune a- 
plicarea in practică a unei mari va
rietăți de mijloace de influențare a 
conștiinței — ne spunea tovarășa 
Oltea Constantin, economistă princi
pală la T.C.M.M. Frasin, județul Su
ceava. Dată fiind această situație și 
avind in vedere că mulți dintre pro
pagandiști nu au o experiență prea 
bogată, consider că ar fi fost necesar 
ca o parte mai mare dintre activitățile

PAN AIT CERNA
poet al solidarității umane

ca Maio-
.’ Vlahuță, Iorga, a- 

tînărului poet promitea 
de ce- 
tinere, 

Și

începutul veacului părea c& ridică 
In zenitul poeziei noastre — cuprin
sa. după momentul de copleșitoare 
strălucire eminesciană, de o remar
cată, la vremea respectivă, lipsă de 
relief, tn ciuda repetatelor ..descope
riri" făcute cu grabă și nonșalanță 
dc grupuri, grupulețe și „personali
tăți" literare cu viață efemeră, ele 
insele confecționate in cafenelele 
bucureștene ori in cele ieșene — o 
nouă stea de primă mărime care pro
mitea să-și mențină nealtcrată stră
lucirea, peste ani. Poetul, așa de 
frenetic acceptat după prima poezie, 
certitudine după altele citeva, nu era 
altul decit un tinăr abia trecut de 
20 de ani, Panait Cerna. Numelc-i 
venea de la satul dobrogean unde vă
zuse lumina zilei, la 25 septembrie 
1801/ fără ca la naștere să aibă parte 
de vegherea părintească a tatălui, 
dispărut, din motive pină azi obscure, 
care-i iasă totuși fiului, ca amintire, 
prenumele său, Panait. O viață mar
cată de aspre privațiuni materiale, 
accentuează și mai mult repercusiu
nile unei boli — se pare moștenite — 
cc-i vor grăbi sfirșitul în plină tine
rețe, la numai 32 ’ * ’
afla la Leipzig, 

.. după ce susținuse
o strălucită teză 
de doctorat.

Salutată cu un 
entuziasm nereți
nut de personali
tăți de frunte ale 
vieții noastre cul
turale, ’ ’ ’ 
rescu, Coșbuc, 
pariția “ '___
să învioreze peisajul așa 
nușiu al liricii noastre 
infuzindu-i noi idei, vigoare v. 
prospețime, elemente atit de defi
citare in epocă. De aceea nu-i de mi
rare că publicații de seamă cum ar 
fi Sâmănătorul și Convorbiri literare 
oferă cu dărnicie coloanele lor ver
surilor tinărului poet, că aprecia ți 
critici, precum Mihai. Dragomirescu 
și Ion Trivale, grupați in jurul Con
vorbirilor critice, au descoperit și 
ș-au grăbit să proclame in scris sau 
în ședințele publice ale cenaclului 
revistei, existența unor capodopere 
in lirica lui Panait Cerna.

Viața poetului, așa de repede 
curmată, nu a dat posibilitatea unui 
talent indiscutabil, aflat intr-un lent 
dar adine proces de structurare inte
rioară» să se maturizeze și, cu atit 
mai mult, să dizolve numeroasele in
fluențe de epocă, într-o definitivă al
cătuire originală, purtind nealterată 
efigia proi yiei personalități.

Panait Cerna a scris puțin In cei 
cițiva ani de activitate creatoare. So
lida cultură literară și filozofică, do- 
binditâ la facultățile din București, 
iar mai apoi cu o bursă acordată de 
stat, la universitățile din Berlin și 
Leipzig, i-au permis să abordeze in 
studii critice raporturile dintre gîn- 
dire și creație, să facă pe alocuri in
teresante observații privind intercon- 
diționarea lor reciprocă. Totuși stu
diile despre Eminescu și despre Faust 
al lui Goethe, ca și teza de doctorat, 
Poezia de gindire (Gedankenlyrik), 
apărută postum, nu au reușit să im
pună un estetician și critic literar. U- 
nicul volum de Poezii, publicat in a- 
nul 1910, la editura Minerva, adună 
de fapt întreaga sa creație. Ediția a 
Ii-a, postumă, din 1914, adaugă ce
lor deja apărute cîteva poezii care nu 
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cursului nostru să fie consacrate pre
gătirii metodice, să mijlocească un 
schimb de experiență, o confruntare 
de idei asupra artei de a face din 
lecțiile și dezbaterile din învățămin- 
tul de partid activități interesante, a- 
tractive, cu putere de înriurire asu
pra gindirii oamenilor".

Desigur, activitatea cursurilor la 
care ne-am referit în cele de mai sus 
trebuie continuată printr-o muncă 
perseverentă a cabinetelor de partid 
care trebuie să asigure o informare 
temeinică a celor ce conduc cursuri de 
partid, continua perfecționare a pre
gătirii lor ideologice și metodice. A- 
cestei griji, propagandiștii înșiși sint 
chemați să-i adauge un studiu in
dividual aprofundat, sistematic. în 
acest context, credem că este necesar 
ca punctele de informare și documen
tare care ființează in comune, între
prinderi și instituții să fie mal bine 
dotate cu material bibliografic — 
documente de partid, literatură so- 
cial-politică, ziare și reviste de spe
cialitate. In același timp, perioada 
care a mai rămas pină la începerea 
noului an de învățămînt poate și tre
buie să fie folosită pentru a atrage în 
rindul corpului propagandistic oameni 
cu o bună pregătire politică, de ridi
cată competență profesională, de înal
tă ținută morală. Sînt numai citeva 
dintre condițiile realizării unui învă- 
țâmint de partid ale cărui coordo
nate principale să fie puternica an
corare in actualitate, combativitatea, 
spiritul profund partinic.

modifică imaginea lirică a poetului 
conturată deja in primul volum.

Panait Cerna a pătruns în ținutul 
muzelor cu o nedisimulată dorință de 
a face o artă majoră, dominată de 
marile probleme ale cunoașterii și e- 
xistenței, slujind aplecarea firească a 
omului spre mai bine și fericire, fă- 
cindu-se nu o dată ecoul vehement al 
protestului maselor oprimate, propo
văduind cu delicată duioșie înălțarea 
ființei umane prin iubire către pu 
ritate și frumos. O parte a poeziei 
— se pare cea mai împlinită artis
tic — definește pe poetul Panait Cer
na ca pe o conștiință activă a timpului 
său, extrem de sensibilă la marile 
confruntări sociale ce sfișiau țara. Un 
adine sentiment de compasiune și 
solidaritate umană animă versurile 
tripticului Zile de durere, scrise In 
zilele singerosului an 1907. Ca multi 
alți scriitori ai timpului, poetul tră
iește la mari tensiuni oroarea săvir- 
șită pe pămintul țării : „Departc-n 
tara holdelor bogate, / Acolo unde 
foamea e regină, / Au fost furtuni — 
și singe fără vină, / De la bordeie 
pîna la palate...". Finalul poeziei, con- 
firmind prezența * ’ . . •indureratului răz

vrătit. a agitatom- 
lui militant, pro- 
povăduiește, ca 
pe idealul suprem 
al societății, în
tronarea unei lu
mi mai drepte și 
mai bune : „Drep
tate ! Ochii plinii 
cer să le vadă, y / 

De ce ne uiți? Nu mai trăiești, tu/ 
ziuă ?... / Temutul Zevs căzu a vre
mii pradă / Și fulgeru-i se stinse in 
țarină „Iar de-i pieri sub pie
tre, ca profeții, / De dincolo de ne
grul țărm al vieții, i Înalță spada ta, 
nestrămutat. Dispară-o lume, tron dc 
tron să ardă : / Dar nici o lacrimă 
să nu se piardă / Din plinsul și din 
singele vărsat !"

Contactul perpetuu cu realitatea 
socială face să vibreze adine gindul 
poetului in compoziții ample, iscate 
nu numai de evenimente intens 
trăite, dar și in lucrări ca Poporul ș> 
Către pace, de problematica sugerată 
de soarta grea a oamenilor care ca
pătă accepțiuni filozofice mult mai 
largi. O permanentă compasiune și o 
solidaritate de clasă leagă versurile 
poetului de viața societății timpului 
său, și, în mod cu totul deosebit, se 
face purtătorul durerii și năzuințe
lor țărănimii. Pe bună dreptate pu
blicațiile socialiste au prețuit din a- 
ceastă perspectivă valențele scrisului 
său. deoarece : ..A iubit cu pasiune 
țăranul nedreptățit și bătut de nevoi, 
l-a iubit cu dragoste de frate și a 
nădăjduit vremuri mai bune, pentru 
acest frate bun... întreg poporul țării 
acesteia pare a vorbi prin versurile 
lui in care se zbate revolta contra 
unei alcătuiri sociale monstruoase." 
(Facla, 30 martie 1913).

Scriitor format în spiritul idealului 
prometeic, al încrederii in forțele des
cătușate ale omului, in nesecata lui 
energie de. a regenera continuu, de 
a-și afla rosturile intr-o necontenită 
ascensiune, Panait Cerna, in ciuda 
vieții atit de agitate, se manifestă li
ric ca un fervent spirit optimist.. Li
rica erotică devine o suavă, nostalgi
că cintare închinată de seraficul poet 
uiiei iubiri generatoare de mari spe
ranțe. Fără o țintă anume, poezia de 
dragoste se menține intr-un registru 
contemplativ, cu irizări diafane și 
trăiri juvenile, dar și, pe alocuri, con
ceptuală și retorică. Acolo unde poe
tul s-a eliberat de modele, versul 
țișnește curat și limpede : „De-as 
avea eu coiful din poveste. / Să co
lind prin lume nezărit. / M-aș opri 
la voi fără de veste, / Să citesc in su- 
fletu-ți iubit. // De-oi simți că alte 
rindunele i Ocolesc acuma casa ta, / 
Că la geamul tău bat alte stele 
Și-al tău suflet prinde a uita. ' Ne
știut m-aș pierde iar in lume»" 
(De-aș avea eu coiful din poveste).

Cel mai puțin personal este poetul 
tocmai în acea parte a creației care, 
la timpul său, îi asigurase reputația, 
anume in poezia de „concepție", in 
acea lirică a cugetării ce însoțește 
cele mai ambițioase firi. Meditația fi
lozofică, de o reflexivitate rece, con
ceptuală, incapabilă să stirnească e- 
moția, uscăciunea imaginii, lipsa 
„straiului de purpură și aur", cum 
definea Eminescu poezia, adăugată 
unei ideații romantice nebuloase, a- 
deseori confuză, situează „poezia de 
gindire" intr-un perimetru definitiv 
depășit al esteticii. Aspirația umană 
nu a avut la indemînă, cum obserzza 
G. Ibrăileanu. „un poet la inălțirîtea 
sa“, care să fi „bătut monede cu efi
gia sa pronunțat reliefată". Intr-o 
bună parte a restrînsei sale creații se 
observă prezența unor modele lirice 
prestigioase a căror i^riurire poetul 
nu a putut-o depăși complet. Insufi
cienta stăpinire a limbii a contribuit 
la accentuarea asperităților de gindire, 
evidențiind și mai mult sărăcia mij
loacelor expresive, dezacordul dintre 
dimensiunile ideilor vehiculate și sla
bele reverberații ale emoției lirice.

F'yă a se inscrie. in perspectiva 
timpuiui. ca un poet de mare cuprin
dere si vigoare lirică. Panait Cerna 
continuă să fie simțit ca o prezentă 
a culturii noastre îndeosebi prin ace
le crț-'iî izvorîte din participarea la 
evenimentele eoocii. din marea și ne- 
i’tovita prețuire a valorilor superioa
re ale acestui popor, căruia i-a în
chinat viața și activitatea, pe care 
l-a iubit cu credință și pasiune, pen
tru propășirea căruia a miiitat ne
obosit in creația sa.

Emil VASILESCU
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Tovarășul Gheorghe Radulescu a primit 
pe ministrul industriei minelor, combustibilului

Primire la C.C. al P.C.R. • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

și metalurgiei al
Rtmbâtâ la amiază. Gheorghe Rfc- 

âuleacu, vicepreședinte al Consiliului 
d? Miniștri. a primit pe ministrul in
dustriei minelor, combustibilului și 
metalurgiei al Republicii Cuba, Podro 
Miret Prieto, conducătorul delegației 
cubaneze care ne vizitează țara

La primire, au participat Bujor 
KimAaan, ministru] minelor, petrolu
lui Și geologiei, si Radu Constanting*»  
«u. vicepreședinte al Comisiei guver-

★
StmbAtă la Ministerul Minelor. Pe

trolului si Geologiei s-au încheiat 
convorbirile cu delegația de specialișii 
din Republica Cuba, condusă de Pe
dro Miret Prieto, ministrul industriei 
minelor, combustibilului și mctalu: - giri.

In timpul șederii !n țara noastră

Republicii Cuba
namentale da colaborare $i cooperare 
e.onon.’cii ji tehm.-A.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, Nicolas Ro- 
drlgucz A<MazarRin.

Convorbirile, care au decurs înt.r-0 
atmosferă caldă, prietenească, s-au 
referit la desfășurarea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin- 
Ufice in domeniile minier, petrolier 
și al utilajelor de construcții dintre 
România și Republica Cuba.

♦
delegația cubaneză a vizitat obiective 
industriale și schele petrolifere din 
județele Prahova și Argeș. In județul 
Maramureș au fost, de asemenea, vi
zitate exploatări miniere. Oaspeții au 
fost însoțiți in aceste vizite de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. (Agerpres)

Slmbătă dimineața, tovarășul Mlhai 
Gere. membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secrotnr al CC. al 
P.C.R.. a primit delegația Uniunii 
Centra'© o Cooperativelor Agricole 
de Producție din R P. Polonă, con
dusă de Ștefan Jcdryszczak. membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului Uniunii Centrale « 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
care, la invitația Uniunii Național*»  a 
Cooperativelor Agricole do Producție, 
a făcut o vizită in țara noastră-

La convorbiri, care s-au desfășurat

intr-o atmosferă prietenească, a pa" 
liripat Gheorghe Petrescu, președin- 
> I munți Naționale a Cooppiati- 
. Hor Agricole de Producție.

*
In cursul aceleiași zile, oaspeții au 

ir.-.tat Pavilionul de mostre pentru 
honuri de consuni, .noi cartiere de 
locuințe, monumente Istorice și de 
artă din Capitală.

Seara delegația Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
din R. P. Polonă a părăsit Capitala 
pierind spre patrie.

Box, aseară la Reșița

România - Franța 18-4
1

Primire la Consiliul de Miniștri

Vizitele delegației
Contmuindu-și călătoria în țara 

noastră, delegația Partidului Comu
nist din Belgia, condusă de tovarășul 
Robert Dussart, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. a vizitat uni
tăți industriale și turistice in jude
țul Brașov și s-a intilnit cu tovarășul 
Constantin Cirțină. prim-secretar al 
Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R.. și alți activiști de partid.

P. C. din Belgia
Deplasindu-se in județul Iași, mem

brii delegației au avut o intilnire cu 
tovarășul Vasile Potop, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al P.C.R., 
cu alți activiști de partid și de stat. 
Oaspeții au vizitat Universitatea „Al. 
1. Cuza", edificii social-culturale din 
localitate.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Leonte Râutu. a primit, simbă- 
tâ la amiază, pe secretarul de stat 
pentru educație și știință din Marea 
Britanie. Margaret Thatcher, mem
bru al Cabinetului britanic, care se 
află intr-o vizită in țara noastră.

★
Secretarul de atat pentru educație 

gi știință din Marea Britanie. Marga- 
• reț Thatcher, membru al Cabinetului 
'britanic, a fost, simbătâ, oaspetele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia. unde a avut o întrevedere cu 
acad. Miron Nicolescu. președintele 
Academiei.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind activitatea 
de cercetare științifică din cele două 
țări.

In aceeași zi, ambasadorul britanic 
ta București. Denis Seward Laskey.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, a fost prezent 
Mircea Malița, ministrul învățămin- 
tului.

A fost de față Denis Seward Las
key. ambasadorul Marii Britanii la 
București. (Agerpres)

★
a oferit un dejun în onoarea secreta
rului de stat pentru educație și știin
ță din Marea Britanie. Ministrul 
Mircea Malița a oferit un dineu la 
care au luat parte prof. univ. Miron 
Constantinescu, Constantin Dincules- 
cu. președintele Comisiei pentru in- 
vâțămint, știință și cultura a Marii 
Adunări Naționale, rectori ai unor 
instituții de învățămint superior din 
Capitală, oameni de știință și cultură, 
precum și ambasadorul britanic la 
București și alți membri ai amba
sadei. (Agerpres)

Vizitele delegației P. C. din Guadelupa

REȘIȚA (prin telefon de la cores
pondentul „Scțnleii", Horea Cio
banii).

A- <ir.(. sala spoi turilor din locali
tate a găzduit gala internaționala de 
box dintre reprezentativele Franței șl 
României. Partida s-a încheiat cu o 
victorie categorică a boxerilor ro
mani : 18—4.

Tinerii noștri pugiliști s-au Impus 
chiar de la începutul galei, cind, in 
limitele categoriei semimuscă, Cosma 
Remus l-a învins la puncte pe Leroy 
Jose. Cea de-a doua intilnire a opus 
pe Dinu Condurat cunoscutului cam
pion francez Rabah Khaloufi ; din 
nou victorie românească. La catego
ria cocoș, Lazăr Marin l-a învins la 
puncte, fără dificultate, pe Domingo 
Onesime.

Așteptată cu viu interes, intilnirea 
dintre reșițeanul Pavel Nedelcea și 
Alain Laine a oferit un frumos spec
tacol. In primele două reprize, re
prezentantul nostru a atacat dez
lănțuit, reușind să-și pună in difi
cultate adversarul, care a fost numă
rat do două ori. In repriza a 3-a pu- 
gilistul francez revine, se angajează

in lupta corp la corp, expediind 
citeva lovituri puternice. în final 
Nedelcea iși revine șl reușește să 
ciștige partida cu 3—0.

Următoarea partidă i-a adus în 
ring pe Gheorghe Ciochină și Con- 
tfnaut Jean-Marie. I’restlnd un box 
clar, variat, alternind lupta de la dis
tanță cu cea corp la corp, românul 
s-a dovedit net superior, etalind ca
lități remarcabile. Gheorghe Cio
chină a fost declarat învingător la 
puncte. De altfel, a fost și cel mai 
bun boxer al galei. La categoria 
ușoară au boxat Valeriu Prodan și 
Petit Pierre. Presărată cu lovituri 
dure, partida a revenit la puncte pu- 
gilistului francez, care a atacat mai 
mult.

Celelalte partide s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Ene Gheor
ghe termină la egalitate cu S. Du
puis ; Florea Ștefan ciștigă prin 
abandon la Glopdanella Marcel ; Pe
tre Ioan bate Ia puncte .pe Jeanbap
tiste Aime, Banu Mișu termină la 
egalitate cu Moreau Henri, iar Das- 
călu Ilie ciștigă la puncte in fața lui 
Claude Granduallet.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a transmis o telegramă de 
felicitări ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Dahomey, Michel 
Ahouanmenou, cu prilejul numirii 
«ale in această funcție. In răspunsul 
sau, ministrul dahomeyan a mulțu
mit ministrului român pentru felici
tările adresate.

★
Delegația Consiliului Național al 

Femeilor, condusă de Suzana Gâdea, 
președinta C.N.F., s-a înapoiat sim
bătă de la Moscova, unde a partici
pat la Seminarul internațional al fe
meilor din țările europene, consacrat 
temelor : ,,Rolul femeii in societate 
»i familie4*,  „Pacea și securitatea eu
ropeană4*.

★
Slmbătă. Brașovul a primit vizita 

delegației municipalității Parisului, 
condusă de Marcel Diebolt, prefectul 
orașului. Oaspeții au vizitat citeva 
cartiere -noi. monumente de artă si

istorice și stațiunea turistică interna
țională Poiana Brașov.

Primarul municipiului Brașov, 
Constantin Cirțină, a oferit un dejun 
in cinstea oaspeților.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația s-a înapoiat in București.

★
Simbâtă a părăsit Capitala pre

ședintele Asociației internaționale de 
horticultura, Stepan Alexandr Po- 
nionjek, care a făcut o vizită de do
cumentare in țara noastră. Oaspetele 
a avut întrevederi cu Ion Ceaușescu, 
secretar general in Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, și a vizitat Insti
tutul de cercetări pentru pomicultură 
și stațiuni experimentale de specia
litate.

★
Municipiul Bacău a găzduit simbătă 

lucrările consfătuirii naționale de pe
diatrie. manifestare care a reunit 
cadre didactice universitare, cercetă
tori, specialiști și .practicieni din cli— 

' nici. ' ' ' (Xg^pres)

CRONICA INTERNA
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ducației Socialiste, viziunea care a 
guvernat crearea sa, prin asigurarea 
participării nemijlocite a reprezentan
ților oamenilor muncii, atribuțiile de 
înaltă răspundere ce-i revin atestă, 
totodată, fermitatea și operativitatea 
cu care, in cele mai diverse sectoare, 
se trece la adoptarea celor mai po
trivite măsuri pentru ca sarcinile ela
borate de conducerea partidului 
pentru perfecționarea muncii politice 
și cultural-educative să fie traduse 
în viață.

Acelorași rațiuni a răspuns in a- 
ceste zile și intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu membri ai Uni
unii scriitorilor, intilnire care a pr.- 
lejuit un bogat schimb de idei, dezba
terea sarcinilor ce revin Uniunii 
scriitorilor, membrilor săi in legătură 
cu măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., in vederea 
sporirii in viitor a contribuției aces- 

uniuni de creație la munca edu- 
veativă. in opera de formare a omului 

nou. Intilnirea, in cadrul căreia au 
luat cuvintul numeroși scriitori, din 
generații diferite, s-a caracterizat 
prin preocuparea ca dezbaterile să 
se concentreze asupra unor probleme 
de fond ale activității scriitoricești. 
Ca in atitea rinduri, conducătorul 
partidului și statului a exprimat în
crederea partidului in detașamentul 
nostru scriitoricesc, a prezentat cu 
înaltă principialitate, cu limpezime si 
fermita*c  revoluționara sarcinile ce 
revin Uniunii scriitorilor, organizație*  
sale de partid, in opera de făurire a 
omului societății socialiste multilate
ral dezvoltau. Rolul artei in inriuri- 
rea conștiințelor, necesitatea reali
zării unor creații de înaltă va
loare. care să se adreseze oame
nilor, să fie înțelese de oameni, pro
blemele realismului și umanismu
lui — așa cum se cer înțelese 
ele în condițiile societății noastre 
socialiste — necesitatea însușirii de 
fiecare creator a concepției materia- 
list-dialectice despre natură și socie
tate, necesitatea unor răspunsuri lim
pezi prin opere de valoare la între
bările fundamentale „de pe ce pozi
ții se scrie ?“ și „pentru cine se 
scrie indicațiile date pentru per
fecționarea activității presei lite
rare și cotidiene. — iată doar 
citeva din numeroasele idei cu
prinse in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită cu acest 
prilej, tot atitea dovezi ale consec
venței cu care partidul militează pen
tru înfăptuirea politicii culturale, 
pentru ca omul de artă să-și unească 
puternic, prin scris, destinul cu desti
nele poporului.

Această consecvență s-a desprins 
fi din Mesajul adresat de conducăto
rul partidului și statului nostru re
vistei „Contemporanul**  cu prilejul 
împlinirii a 90 de ani de la 
tipărirea primului număr și a 
25 de ani de la reapariția sa, 
in perioada de după eliberarea țării. 
Este încă o ilustrare a prețuirii ce o 
acordă partidul presei noastre, rolu
lui oamenilor de artă și cultură m 
edificarea conștiințelor, in afirmarea 
multilaterală a personalității umane. 
Mesajul adresat, conferirea ordinului 
„Meritul Cultural" clasa 1 revistei 
sărbătorite, ordinele și medaliile cu 
care au fost distinși numeroși redac
tori ai „Contemporanului**  se alătură 
atitor și atitor semne ale prețuirii 
pentru oamenii de artă și ziariștii 
comuniști, prețuire la care aceștia vor 
răspunde prin munca lor. prin devo
tamentul in slujirea politicii marxist-

leniniste, patriotice, internaționalis
te a partidului. „Una din în
datoririle de onoare ale revistei 
„Contemporanul", ca și ale tuturor 
ziarelor și revistelor din țara noastră 
— se spune in Mesaj — este de a a- 
juta pe cititori să înțeleagă, de pe 
pozițiile partidului, fenomenele noi 
ale vieții sociale, schimbările pro
funde care au loc in lume, realitățile 
epocii contemporane, aspirațiile pro
gresiste ale umanității, pentru ca 
fiecare să poată acționa conștient, cu 
toate energiile și capacitățile sale, la 
crearea in România a unei înalte ci
vilizații materiale și spirituale socia
liste. in lupta universală, pentru o 
viață mai bună“. Sint sintetizate in 
aceste cuvinte însăși rațiunea de a fi 
a omului de cultură, a lucrătorilor 
din presă, învestitura nobilă ce re
vine făuritorilor de bunuri spirituale.

Tot în săptămîna pe care o înche
iem. a avut loc și un alt eveniment, 
deosebit, un eveniment de ample 
semnificații : sărbătorirea a 50 de ani 
de la înființarea Uzinelor „23 August" 
din Capitală. După ce cu doar citeva 
zile in urmă, uzinele din Reșița și 
Oțelul Roșu iși aniversaseră două 
veacuri și, respectiv, 175 de ani de 
existență, o nouă citadelă muncito
rească. mai tinâră, dar cu o tradiție 
prestigioasă, s-a aflat la ora unui săr
bătoresc bilanț. Prezența secretarului 
general al partidului, a celorlalți 
conducători de partid și de stat ia 
această aniversare este o nouă și edi
ficatoare dovadă a prețuirii ce o a- 
cordâ partidul eroicei noastre clase 
muncitoare. In cadrul adunării ce a 
avut loc, muncitorii uzinei au arătat 
că numai in ultimul an, uzina lor a 
fost'vizitată de trei ori de conducă
torul partidului, că prin ajutorul pe 
care l-a dat in soluționarea unor pro
bleme majore cu care era confrun
tată uzina, viața oamenilor ei. colec
tivul il consideră pe tovarășul 
Ceaușescu ca făcînd nemijlocit parte 
din această mare .și puternică fami
lie muncitorească.

Conferirea ordinului „23 August" 
clasa I uzinei ce poartă același nume, 
,-i Titlului de „Erou al Muncii Socia
liste" și medaliei de aur „Secera și 
Ciocanul" unor vechi muncitori ai 
uzinei, a altor înalte distincții unui 
mare număr de muncitori atestă a- 
tenția, inalta apreciere. încrederea 
partidului și statului față de acest 
detașament al muncitorimii bucureș- 
iene. Cu prilejul aniversării, s-a rea
lizat nu numai un bilanț, al noilor 
realizări ale Uzinelor „23 August" ci, 
totodată, s-au prefigurat perspecti
vele cutezătoare ale acestora, ca ur
mare a înfăptuirii politicii de indus
trializare socialistă, de modernizare și 
perfecționare a industriei noastre, in 
pas cu cuceririle științei și tehnicii 
mondiale.

Oamenii muncii de la Uzinele „23 
August44 ca, de altfel, oamenii muncii 
de pretutindeni din țara noastră, au 
nu numai conștiința viitorului ci și 
siguranța lui. Aici se află, de fapt, 
sursa entuziasmului cu care muncesc, 
a caoacității de mobilizare și dăruire, 
a hotărîrii cu care se angajează în 
efortul de înfăptuire a unor cuteză
toare sarcini economice.

Sărbătoarea muncitorilor de la U- 
zinele ..23 August" a devenit, astfel, 
prin semnificațiile ei o sărbătoare a 
întregii clase muncitoare, a întregu
lui popor. O consemnăm ca atare, la 
loc de cinete, in cronica pe care o 
consacram sâptăminal comentării e- 
venimentelor vieții noastre interne.

In cadrul vizitei pe care o face in 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.. delegația Partidului Comunist 
din Guadelupa, condusă de tovarășa 
Gerty Archimede, membru al Birou
lui Politic al partidului, a fost oaspe
tele județelor Prahova, Brașov și 
Constanța.

La Constanța, oaspeții guadelupezi 
s-au intilnit cu tovarășul Vasile Vil-

cu, prim-secretar al Comitetului ju
deț: in Constanța al P.C.R.. și cu alți 
membri ai comitetului, au vizitat spi
talul din localitate. C.A.P. Palazul 
Mare și stațiunile de pe litoralul Mă
rii Negre. In județele Prahova .și Bra
șov. delegația P.C. din Guadelupa a 
vizitat unități industriale și agricole, 
s-a intilnit cu activiști ai organelor 
locale de partid și de stat.

încheierea lucrărilor celei de-a Vll-a
Consfătuiri a reprezentanților academiilor 

de stiinie din țări socialiste7 J 1

In perioada 21—25 septembrie 1971 
a avut loc la București cea de-a 
Vll-a Consfătuire a reprezentanților 
academiilor de științe din țări socia
liste. La consfătuire au participat de
legații ale academiilor de științe din 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialista Cehoslovacă, Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Cuba, Republica Democra
tă Germană, Republica Populară 
Mongolă. Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Repu
blica Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Consfătuirea a examinat rezultatele 
cercetărilor științifice efectuate pe 
baza colaborării multilaterale și a în
scris noi probleme din domeniul 
științelor naturii și al științelor so
ciale in programul de colaborare, in
tre care „Neurofiziologia și activita
tea nervoasa superioară", „Economia 
și politica țărilor independente din 
Africa", „Clasa muncitoare in proce
sul revoluționar mondial".. •
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Participanții la consfătuire au con
venit să examineze proiectul unei 
convenții de colaborare multilaterala 
intre academiile de științe din țări 
socialiste și și-au exprimat dorința 
ca aceasta să poată fi semnată pină 
la sfirșitul anului 1971.

De asemenea, s-a analizat activita
tea desfășurată in unele comisii pe 
probleme și s-au recomandat măsuri 
menite să îmbunătățească activitatea 
lor viitoare.

Participanții la consfătuire au con
venit asupra unor modalități de lăr
gire a colaborării și a consultațiilor 
in probleme științifice de interes re
ciproc. S-a convenit, de asemenea, 
ca următoarea consfătuire să aibă 
loc in R. P. Polonă in anul 1973.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, de ințelegere și stimă reci
procă.

(Agerpres)

încheierea simpozionului internațional de la Piatra Neamț
Simbătă, la Piatra Neamț, s-au în

cheiat lucrările celui de-al doilea 
Simpozion internațional pentru creș
terea oilor karakul, organizat de Mi
nisterul Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
și de Federația Europeană de Zoo
tehnie (F.E.Z.). în cursul lucrărilor, 
aproape 40 de specialiști din 20 de 
țări au prezentat referate și comuni
cări privitoare la creșterea, întreți
nerea și exploatarea oilor karakul, 
genetica și ameliorarea acestei rase, 
prevenirea și combaterea bolilor spe
cifice etc.

In cadrul lucrărilor au fost orga- 
’nizate vizite la Ferma „Dumbrava" a 
întreprinderii agricole de stat Roman 
și la Stațiunea experimentală din co
muna Popăuți, cunoscute unități cres
cătoare de oi karakul.

In cuvintul rostit la închiderea lu
crărilor, ing. Florin Chițu, adjunct 
al ministrului agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, 
președintele Comitetului român de 
organizare, a facilitat noi contacte 
care să favorizeze dezvoltarea cu 
succes a acestei ramuri a zooteh
niei de mare perspectivă economică.

IERI, LA
DINAMO-,,U“ CRAIOVA 3-0

Suporterii dinamoviștilor plus cei 
ai „ex-brașoveanului" Dumitriu II au 
venit ieri cu toții pe stadionul din 
șoseaua Ștefan cel Mare, „umplindu-1 
ochi" incă înainte de începerea par
tidei cu Universitatea Craiova. Nu-i 
vorbă, la tribuna-ntii se aflau și 
mulți susținători ai craiovenilor, care 
sperau ca favoriții lor sâ repete com
portarea din primăvară, cind obținu
seră o nesperată, dar incontestabilă 
victorie, in fața acelorași adversari, 
pe același stadion. O altă cauză a 
exodului de public spre stadionul Di
namo consta in faptul că meciul în
semna ultima apariție a dinamoviști
lor in fața publicului de acasă, îna
inte de plecarea la Trnava. pentru in
tilnirea de miercuri cu Spartak, din 
„Cupa campionilor europeni".

Dinamoviștii au ciștigat ieri la un 
scor categoric (3—0). prin golurile 
marcate de Dumitrache (min. 6), Du
mitrescu (min. 17 și 63), în prima 
repriză avind o serie de reușite, a- 
plaudate la scenă deschisă de tribu
nele’arhipline. Contribuția lui Dumi
triu II. Lucescu. Nunweiller VI, De- 
leanu și Dinu la spectaculoasele faze 
din aceste minute a fost mare, dar. de 
ce n-am spune-o, și cea a craioveni
lor a fost cel puțin egală... prin lipsă 
de combativitate ; perioade întregi de 
timp, dinamoviștii au jucat parcă 
singuri... După golul al treilea, an
trenorul. Nicușor l-a introdus pe te
ren pe Sălceanu — in locul lui Du
mitriu II — și cele două formații 
s-au adunat la mijlocul terenului, 
parcă pentru a aștepta împreună 
shrșituî'iîitiLnirii. Doar in cîteVă fâZe, 

“sfudșnții craîbvefii ău 
forțai puțin și atunci apărarea gaz
delor a dezvăluit slăbiciuni majore, 
Oblemenco și Niță fiind la un pas 
de a marca. Iată, deci, că datorită 
slabei prestații a adversarilor, antre
norii dinamoviștilor nu au un test a- 
devărat al posibilităților reale ale ju-

*
• Echipa selecționată de fotbal a 

Cehoslovaciei, care se pregătește pen
tru meciul cu echipa României in 
cadrul campionatului european, a 
susținut ieri la Berlin un joc amical 
în compania echipei R.D. Germane. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate 1—1 (0—0). Scorul a fost 
deschis de gazde in minutul 47 prin 
Strecht, oaspeții egalind in minutul 
76 prin Kuna.

FOTBAL
câtorilor lor, înaintea celui de al doi
lea meci cu Spartak Trnava.

Arbitrul Mircea Rotaru (Iași), slab 
in pruna repriză, a fost mai pe fază 
in cea de a doua.

V. P.

JIUL - U.T.A. 1-1
PETROȘANI (prin telefon). — In 

ce măsură acest 1—1, scor cu care 
s-a terminat partida dintre Jiul și 
U.T.A.. avantajează pe oaspeți sau... 
dezavantajează pe gazde, este greu de 
precizat. Fapt este, insă, că meciul a 
plăcut publicului spectator (ieri, par
că mai numeros ca altădată), fiina de 
subliniat nu numai ardoarea celor 
două echipe, ci, și nivelul tehnic, ca
litatea in sine a jocului. Echipa din 
Petroșani, dornică de un succes, a ju
cat și de această dată cu mult elan, cu 
o ambiție deosebită. Ofensiva ei per
manentă nu s-a concretizat insă de- 
cit in acel gol marcat de Stoian in 
minutul 10, pentru că — cu gindul 
la partida, destul de dificilă, de la 
Salzburg, in cadrul „Cupei U.E.F.A." 
întreaga formație arădeană a mizat 
mult pe apărare, reușind cu eforturi 
relativ mici, să mențină rezultatul de 
egalitate (la 3 minute după golul mar
cat de Jiul, U.T.A. egalează prin Sima 
care, cu un plonjon spectaculos, reia 
mingea centrată perfect de Both). Se 
cuvine subliniată și forma portarului 
Vidac ; intervențiile lui au fost salu
tare deseori, creind optimism in rîn- 
dul colegilor săi și al suporterilor 
pentru partida de miercuri...

MECIURILE DE AZI...
,■ -..-.se dispută după amiază, astfel : 
Steaua—F.C. Argeș (stadionul Repu
blicii, de la ora 14), Politehnica 
Iași—Petrolul, Steagul roșu Bra
șov—Universitatea Cluj. Crișul Ora
dea—A.S.A. Tg. Mureș, S.C. Bacău— 
Farul, C.F.R. Cluj—Rapid (la Sibiu, 
terenul clujenilor fiind suspendat).

• Aproape 70 000 de spectatori au 
urmărit aseară la Budapesta meciul 
retur de fotbal dintre echipele Un
gariei și Bulgariei contind pentru 
campionatul european. Fotbaliștii 
maghiari au desfășurat un joc mai 
bun terminind învingători cu scorul 
de 2—0 (0—0) prin punctele marcate 
de Juhasz (50’) și Vidats (52’). In pri
mul meci, fotbaliștii bulgari câștiga
seră cu 3—0.

(Urmare din pag. I)

— Să tot facem astfel de 
„sacri ficin’, imi spunea 
strungarul Olimpian Popes
cu. unul din muncitorii de 
la grupul „azot 1“.

Răsfoiesc „cartea produc
ției" cu unul dintre cei ce 
s-au întors, Nicolae Vladi- 
mirescu, șeful serviciului 
plan. După drumul deloc 
lin al începuturilor, după 
încordarea eforturilor pen
tru ca etapele de dezvolta
re să prindă viață la tim
pul prevăzut, primul an al 
acestui cincinal găsește lu- 
crind la parametrii proiec
tați majoritatea celor 19 fa
brici ale combinatului.

— Judicioasa politică a 
investițiilor a fost de natu
ră să oblige întregul com
binat. Gîndiți-vă, in actua
lul cincinal urmează să se 
investească incă un miliard 
de lei ! Vom deveni col 
mai mare producător de 
îngrășăminte chimice din 
țară. Este un titlu de min- 
drie, dar și de mare răs
pundere.

în 1965 pe poarta com
binatului ieșeau primele 
produse. destinate doar 
consumului intern. Astăzi, 
combinatul are 7 000 de be
neficiari in țară și in alte 
25 de țări, unele cu vechi
me-și prestigiu in industria 
chimică. Pentru agricultu
ră s-au și livrat anul a- 
cesta la export peste 20 000 
tone de nitrocalcar. in afara 
cantităților industriale de 
uree, butanol etc.

Privim instalațiile, pădu
rea de conducte. Nimic nu 
trădează complexitatea pro
ceselor din interior. Aici 
metanul este încălzit, răcit, 
comprimat, destins, circu
lat și recirculat. pus in 
proximități premeditate, si
lit și chinui! să-și frîngă 
legăturile interioare, să și 
le refacă in arborescente 
noi. după o logică nouă — 
logica chimizării agricul
turii, logica bunăstării.

Pină ajungi insă -ă pă
trunzi această logică trebuie 
timp, timp și curaj, timp 
de calificare Trebuie s-a
jungi să vezi cu ochii min
ții ceea ce nu se vede, ceea 
ce se intimplă in interiorul 
coloanelor, vanelor, conduc
telor ; trebuie să înveți să

. citești aparatele de măsură 
și control, să deslușești 
pulsul instalațiilor.

Comunistul Ion Istudor 
este lăcătuș-montator la 
grupul „amoniac 1“ și se
cretarul organizației de 
bază pe tură. Lucrează „in 
amoniac" de 22 de ani. 
Atestatul de specialist in 
chimie l-a primit în orașul 
Victoria. îi place să spună : 
„M-am întors acasă". (Este 
de lingă Severin). Calm, 
așezat, o față de am bun. 
înțelegător. Este aici încă 
de cind se nivela terenul. 
Astăzi-, alături de ceilalți, 
dă 600 de tone de amoniac 
pe schimb.

— La început unii, mai 
ales tineri, încercau in fața 
instalațiilor un sentiment 
ciudat. Oarecare teamă. In 
sate, pe ogoare, in alte 
părți, fuseseră obișnuiți cu 
o activitate „la vedere", cu 
produse a căror naștere o 
urmăreau ceas de ceas. Noi. 
cei cu experiența altor 
combinate chimice, trăisem 
asemenea momente ; i-arn 
ajutat să le depășească, sâ 
înțeleagă mai profund ce 
se intimplă dincolo de pe
reții opaci ai recipientelor, 
schimbătoarelor de căldură, 
coloanelor. Se poate spune 
că am reușit. Instalațiile la 
care lucrează acum sint tot 
cele de la început, dar ei 
sint alții.

...Există tratate care arată 
că automatizarea proceselor 
de muncă dezumanizează, 
că omul însuși devine un 
«automat, o anexă a insta
lației, un simplu serv al 
indexurilor de pe tablourile 
de comandă. Se poate, dar 
nu la Ișalnița. nu la noi. 
nu în condițiile cind pro
ducătorii sint și proprietari, 
îi privești pe cei de la I.șal- 
nița, discuți cu oricare din- 
trei ei... Par ei a fi auto
mate, plictisiți, acriți ? Ni
mic mai străin de ei decit 
fenomenul pe care manua
lele străine l-au numit în
străinare. La noi n-are cum 
să fie așa. Te plictisești 
oare cind știi la ce și pen
tru ce lucrezi ? Poți oare 
deveni „automat" cind lu
crezi pentru bunăstarea ta. 
cind o țară lucrează pentru 
’ine și tu lucrezi pentru o 
țară ?

Am discutat subiectul cu

Ion Istudor. care mi-a spus 
in esență cele de mai sus 
și a încheiat :

— Vâ spun eu. la noi nu 
poate fi vorba de vreo mo
notonie a muncii, chiar 
dacă procesul de producție 
e atit de abstract.

ir
Ion Istudor spune : „noi, 

cei in virstă*'  — și de-abia 
are 41 de ani. îmi vorbise 
despre,el Gheorghe Boști- 
nă, secretarul comitetului 
de partid din combinat :

— Este „doctorul" insta
lației de la amoniac. Nu 
există operație care să-i fie 
necunoscută. în momente

Are un vis : vrea sâ devină 
doctor in chimie. Deocam
dată învață. Lucrează și în
vață : anul V la liceul in
dustrial.

— Ca mine sint sute în 
combinat, nu-i nimic deose
bit in ceea ce am realizat 
eu...

Gheorghe Enache este 
convins că destinul său e a- 
semănător cu al tuturor ce
lor care, construind socia
lismul, se perfecționează ei 
inșiși. Ce s-ar fi întimplat 
odinioară, in România, cu 
orfanul Gheorghe Enache ? 
în cei mai bun caz, s-ar fi 
mărit cu încă unul numă-

șalnița
dificile găsește întotdeauna 
soluții ; este consultat și de 
inginerii combinatului. • Un 
timp a fost bolnav. Cind a 
revenit, i-am propus un alt 
loc de muncă. Are in el o 
dragoste pentru tot ce în
seamnă chimie, știință, pro
ducție ; n-a fost chip să-1 
convingem. Este de o rară 
modestie și un bun peda
gog. Un comunist adevărat.

Aceleași aprecieri le-au 
făcut și tovarășii lui de 
muncă. Am discutat și cu 
Gheorghe Enache (26 de 
ani. lăcătuș-mecanic mon- 
tator). Din școala lui Ion 
Istudor — adică tăcut, a- 
tunci cind subiectul este el. 
Orfan la 7 ani. născut in
tr-un sat la 18 kilometri de 
Craiova, Enache a vrut să 
dea examen la „electroteh
nica". L-au respins insă la 
vizita medicală. Pentru 
muncă era incă slab. Absol
ventul premiant al școlii ge
nerale a mai făcut o dată 
ultima clasă, așa „in afara 
scriptelor". Al doilea an a 
reușit printre primii la 
școala de operatori chimiști 
Crescuse. Era elev și ve
nea să vadă cum se montau 
instalațiile. S-a ridicat sub 
exigenta artă pedagogică a 
comunistului Ion Istudor.

nil celor plecați în exod 
din satele Olteniei in cău
tare de lucru, de pîine.

Dezvoltarea industrială 
armonioasă a tuturor locu
rilor și-a pus pecetea pe 
destinul său ; Iui Gheorghe 
Enache I se pare firesc ca 
toți să poată să muncească, 
sâ învețe.

— Virsta medie este la 
noi intre 23 și 24 de ani, 
imi spunea Constantin Co
toi. secretar al comitetului 
U.T.C., in virJu de 33 do 
ani. Dintre cei peste 2100 de 
uteciști, cel puțin jumătate 
învață, învață și muncesc.

Valoarea gazului metan 
este aici, in combinat, cres
cută la peste 18 ori ! Dacă 
ar fi fost folosit drept com
bustibil. gazul ar fi repre
zentat o valoare de 18 ori 
mai mică. Expresia „arde 
gazul de pomană" are iu 
ea — pe lingă nota ironică 
și caustică — și o undă de 
amărăciune reală. Hotăril 
lucru : la Craiova gazul nu 
se mai arde, se valorifică ! 
Să crești valoarea inițială 
a materiei prime (le zeci de 
ori ! O creștere de aseme
nea proporții nu s-ar fi pu
tut obține dacă valoarea 
oamenilor, capacitatea lor 
de muncă, n-ar fi crescut

înzecit față de cea inițială. 
Exemple : in 1964, nici nu 
existau oameni pentru a se 
putea da in exploatare una 
dintre fabricile combinatu
lui. Oltenia n-avea încă o- 
peratori chimiști ; abia în
cepuse să și-i pregătească. 
Exista insă Moldova, cu 
Valea Trotușului și a 
Bistriței, cu Săvinești, Bor- 
zești. Roznov, cu Suceava 
— centre noi. dar deja cu 
tradiție. O clasă întreagă 
de absolvenți — operatori 
chimiști — a fost angajată 
aici, la Ișalnița. Un adevă
rat transfer de cunoaștere, 
un exemplu de într-ajuto- 
rare socialistă. Băieții a- 
cestei clase au pornit in
stalația și au ridicat-o din
tru început Ia parametrii 
proiectați Sub îndrumarea 
celor cu experiență, tinerii 
aceia au devenit azi mîn- 
dria întregului combinat. 
Toți — dar-absolut toti — 
sînt astăzi absolvenți și ai 
liceului pe care l-au urmat 
intre timp, la seral. în timp 
ce lucrau. Dintre ei. nu pu
țini au mers și In facul
tate.

— Dintre băieții ăștia n-a 
ieșit nici un rebut, imi spu
nea cu îndreptățită mîndrie 
Gheorghe Boștlnă, secreta
rul comitetului de partid. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
în același timp s-au dezvol
tat și capacitățile nucleului 
îndrumător, colectivului co
munist. Munca educativă 
a comuniștilor se recu
noaște în calitățile oame
nilor. Energiile. reacțiile 
care au loc in instalații 
comunică.’ ca printr-un fluid 
nevăzut, cu oamenii. Oa
menii influențează insta
lațiile, le perfecționează, 
intr-un permanent dialog 
om-instalație, de fapt om- 
om. căci omul decide — to
tul intr-o ascensiune rapidă.

Inginerii Theodor Boari 
și Ion Călugăvițeanu. absol
venți din 1964. sînt doar 
două exemple la care 
ne-am oprit pentru a de
monstra această ascenden
ță. La combinat s-au per
fecționat ei, la combinat au 
perfecționat și instalațiile.

Campionatele 
europene 
de volei

TORINO (piin telefon de la trimi
sul Agerpres, Ilie Goga) : In ziua a. 
doua a preliminariilor campionatelor 
europene de volei, care se desfășoară 
in Italia, au fost Înregistrate rezul
tate scontate. După cum am mai 
transmis, echipa României a Învins 
cu 3—0 echipa Greciei, avind șanse 
sâ se califice in turneul final pro
gramat cu începere de mline, la Mi
lano. Dintre celelalte echipe, o im
presie deosebită a lăsat selecționata 
Ungariei. învingătoare cu 3—1 in jo
cul cu Iugoslavia. Tehnicienii voleiu
lui european afirmă câ echipa Unga
riei va avea un cuvint greu de spus 
in turneul final, deoarece se află in 
real progres. Victorii clare au re
purtat echipele U.R.S.S., Cehoslova
ciei și Poloniei.

In campionatul european feminin, 
derbiul de vineri seară s-a disputat 
în orașul Reggio Emilia și a adus in 
teren echipele R. D. Germane și 
României. Foi maț ia României avea 
nevoie de o victorie pentru a obținp 
calificarea. Meciul a necesitat 5 se
turi. Au ciștigat voleibalistele din 
R. D. Germană, la capătul unui ade
vărat „maraton", cu 3—2 (15—7. 
&—15. 16—14. 13—15, 15—13). în co
mentariul agenției France Presse se 
arată că dacă celelalte echipe favo
rite pentru calificare in turneul final 
(Bulgaria, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria) au avut o misiune 
ușoară, echipa R. D. Germane a ob
ținut victoria la capătul unui meci d» 
o rară intensitate. Voleibalistele 
românce au luptat cu o deosebită 
ambiție, fiind întrecute in ultimele 
schimburi de mingii ale meciului. 
Acum, echipa R. D. Germane are 4 
puncte și este calificată pentru tur
neul final care va avea Ioc la Reggio 
Emilia.

Aseară, echipa noastră masculină a 
întilnit echipa Finlandei. Pină la în
chiderea ediției, nu ne-a parvenit 
insă rezultatul final.

HANDBAL

A început turneul 
echipelor masculine

GALAȚI (prin telefon, de la cores
pondentul „Scinteii" Stelian Savin). 
— Ieri in moderna sală a sporturi
lor, dată recent în folosință, a în
ceput al treilea tur al campionatu
lui diviziei A de handbal masculin. 
Cele 5 intilniri, fără a se ridica-la 
un hivel tehnic deosebit, au plăcut țo- 

, tuși, mai. aleș p.ențru, .ardoarea cu care 
-cele 10 -echipe divizionare și-au dis
putat șansele. Exceptînd ultimele 
două meciuri, In care victoria echi
pelor Steaua și Dinamo București nu 
a putut fi pusă nici un moment la 
îndoială, celelalte meciuri, opunind 
echipe de valori sensibil egale, au 
oferit partide foarte echilibrate, câș
tigătorii detașindu-se de puțin abia 
în ultimele minute de joc.

lată acum rezultatele : Indepen
dența Sibiu—Politehnica Timișoara 
16—14 (10—7) ; Universitatea Bucu
rești—Sport Club Bacău 18—16 (9—7); 
Politehnica Galați—Dinamo Brașov 
16—15 (8—8) ; Steaua București—Tro- 
tușul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
21—14 (10—6) ; Dinamo București— 
Universitatea Cluj 25—18 (9—7).

S-au constituit în două co
lective de creație, împreu
nă cu directorul general
adjunct, ing. Oliviu Popa, 
cu Alexandru Jugânaru si 
loan Herescu. Prin cele 
două inovații propuse au 
adus sporuri notabile. Prin 
modificarea condensatoare
lor. prin mărirea capacită
ții acestora, precum și prin 
intervenții în circuitul re- 
circulării, s-a putut trece 
de la 100 la 110 tone uree 
pe schimb.

— Oameni care merită 
numai elogii găsiți mulți în 
combinat, ne relata C. Po
pescu. președintele •'omite- 
tului sindical. între ei. 
Constantin Pomoinicu este 
cel mai bun strungar din 
combinat : maistrul Vasile 
Barbu de la acetaldehidă, 
cazangiul Ion Chisăr, ope
ratorul Ilie Bălan, sudorul 
Vaier Dobre. inginerul 
Constantin Cutuca. și multi, 
multi alții, sînt exemple de 
principialitate comunistă și 
înaltă calificare.

...încerc regretul reporte
rului ajuns tîrziu la locul 
fantelor. Cu trei zile înainte 
fusese pusă în funcțiune o 
nouă instalație cu ajutorul 
căreia se obține metiletil- 
piridina (materie primă 
pentru fabricarea acidului 
nicotinic). Aș fi vrut să văd 
fotele oameni’or în acele 
clipe, oboseala ochilor, 
estompată de bucuria suc
cesului, zimbetul... In loc 
de asta, mă mulțumesc sâ 
consemnez rezultatul : se 
obțin economii evaluate la 
peste 1 600 000 lei valută.

*
...La început a fost Ucea. 

Au urmat Săvineștii și 
Roznov. Apoi Borzești, și 
Suceava, și Brăila, și Craio
va. Dezvoltarea a continuat 
cu multe, foarte multe alte 
combinate chimice și va 
continua în ritmuri din ce 
in ce mai accelerate. Cheză
șia cea mai sigură, mărețul 
program elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

La început Ișalnița fusese 
numai un program. Pro
gram care — vorbind la 
scară istorică — s-a trans
format instantaneu în rea
litate.



viața internațională______
DIZOLVAREA 

Înainte de termen 
A PARLAMENTULUI 

BELGIAN
• Gt/VMJWl NU-ȘI VA PRE

ZINTĂ DEMISIA
PRl NELLES 25 (Agerpres). — 

..Regele Baudouin a acceptat propu
nerea de dizolvare a parlamentului, 
prezentată de guvern și organizarea 
de noi alegeri generale ia 7 noiem
brie", a anunțat vineri scara primul 
ministru belgian. Gaston Eyskcns. 
Hotârirea dizolvării înainte do ter
men a parlamentului a lost adoptată, 
precizează agențiile de presă, ca ur
mare a apariției unor divergențe in
tre principalii parteneri ai coaliției 
guvernamentale formate In anul 1963 
— partidele socialist și social-crestin. 
In mod normal, alegerile parlamen
tare ar fi urmat să se desfășoare in 
luna mai 1972.

„Guvernul nu-și va prezenta demi
sia. continuind să-și asume toate res
ponsabilitățile care li revin pină la 
formarea unui nou guvern, după ale
geri". a precizat Gaston Eyskcns.

Raportul conferinței internaționale de la Sinaia 
pe tema „0. N. U. in deceniul următor“ 

inminat lui U Thant
NAȚIUNILE UNITE. 25. - Cores

pondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : La sediul Națiunilor U- 
nite din New York a avut loc o ce
remonie în cadrul căreia Maxwell 
Stanley. președintele „celei de-a 
VI-a conferințe internaționale cu te
ma „O.N.U. în deceniul următor", 
care a avut loc la Sinaia între 20 
șl 26 iunie, a înmînat secretarului 
general al O.N U., U Thant, rapor
tul conferinței respective.

La ceremonie au fost de față Mu
hammad Zafrulla Khan, președin
tele Curții Internaționale de Justi
ție, Carlos Romulo. secretar de stat 
pentru afacerile externe al Filipine-

Convorbire
C. Mănescu- A. Malik

NAȚIUNILE UNITE. 25. — Cores
pondentul nostru transmite : Sîm- 
bâtă dimineața, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneiiu Mănescu, a făcut o

XXVI-a sesiuni a Adunării Genera
le a Organizației Națiunilor Unite, 
Adam Malik, minis’rul afacerilor ex
terne al Indoneziei.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au fost 
discutate unele probleme importante 
care figurează pe agenda actualei se
siuni, rolul Națiunilor Unite in fa
cilitarea rezolvării unor importante 
chestiuni internaționale.

întrevederea, care a avut loc la 
sediul O.N.U. din New York, s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială.

Vizita in R. 0. Vietnam 
a delegației economice 

guvernamentale 
a R. P. Chineze

HANOI 25 (Agerpres). — La sediul 
Palatului Prezidențial din Hanoi, de
legația economică guvernamentală a 
R.D Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi. membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepremier al R.D. 
■Vietnam, a avut simbâtă o întreve
dere cu delegația economică guver
namentală a R.P. Chineze, condusă 
de Li Sien-nien. membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, care se află în vizită 
la Hanoi, anunță agenția V.N.A. în
trevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă de solidaritate militantă și 
prietenie frățească.

în aceeași zi, în onoarea delega
ției din R.P. Chineză a fost oferită o 
recepție.

în toasturile rostite cu acest prilej, 
Le Thanh Nghi și Li Sien-nien 
au relevat relațiile de prietenie fră
țească și solidaritate militantă dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
precum și hotârirea lor de a consolida 
și dezvolta tot mai mult aceste re
lații.

Subliniind că situația din peninsula 
lndochineză a cunoscut profunde 
schimbări și că popoarele din această 
regiune, și nu imperialiștii americani, 
decid destinele Indochinei. Li Sien- 
nien a exprimat hotârirea poporului 
chinez de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru a sprijini rezistenta pa
triotică a poporului vietnamez, Împo
triva agresiunii S.U.A.

Relevind strălucitele succese dobin- 
dite de poporul vietnamez, marile 
realizări în dezvoltarea economiei 
R.D. Vietnam, mobilizarea resurselor 
sale ’-umane și materiale in slujba re
zistenței patriotice. Le Thanh Nghi 
a subliniat, totodată, că sprijinul și 
ajutorul considerabil al poporului 
chinez, ca și al Uniunii Sovietice și 
al celorlalte țâri socialiste frățești, 
simpatia și sprijinul larg al popoare
lor din lumea întreagă incurajează 
poporul vietnamez in lupta sa pentru 
dobindirea victoriei împotriva impe
rialismului american.

..TOATE DREPTURILE LEGITIME
l'N CADRUL 0. N .U. TRERUIE ACORDATE 

i.\ Întregime r. p. chineze»
• UH ARTICOL AL ZIARULUI „JENMINJIBAO"

PEKIN 25 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă. ziarul 
,.Jenmihjibao“ a puhlicat la 25 sep
tembrie un articol in care protes
tează împotriva planului de creare 
„a două Chine". După manevre înde
lungate — se arata in articol — gu
vernul american a prezentat la Na
țiunile Unite două rezoluții privind 
așa-zisa reprezentare a Chinei. O re
zoluție privește așa-zisa „im
portanță a chestiunii", care so
licită o majoritate de două 
treimi a voturilor pentru excluderea 
reprezentantului clicii ciankaișiste. 
Cealaltă se referă la așa-zisa „dublă 
reprezentare" care „afirmă dreptul 
de reprezentare al R. P. Chineze" 
dar. in același timp, „afirmă menți
nerea dreptului de reprezentare" al 
clicii lui Cian Kai-și.

Acest fapt arată o dată în plus că 

lor. Edvard Hambro, președintele ce
lei de-a 25-a sesiuni a O.N.U. Din 
partea României a fost prezent Ni
colae Ecobescu, adjunct ai ministru
lui afacerilor externe.

Cu această ocazie. U Thant și 
Maxwell Stanley au subliniat că re
uniunea de la Sinaia se înscrie in 
activitatea Națiunilor Unite drept 
una dintre cele mai fructuoase con
ferințe internaționale dedicate unei 
probleme de mare actualitate. Tot
odată, ei au exprimat mulțumiri cor
diale guvernului român pentru spri
jinul acordat și spiritul de colabo
rare de care a dat dovadă.

întrevedere
A. Gromiko -

W. Rogers
NEW YORK 25 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice. Andrei Gromiko. condu
cătorul delegației U.R.S.S. la lucră
rile celei de-a 26-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.. a avut vineri la 
New York o întrevedere cu secreta
rul de stat.ai S.U.A., William Rogers. 
In cadrul convorbirilor, relatează 
agenția T.A.S.S., au fost abordate 
probleme bilaterale și unele aspecte 
ale situației internaționale. întrevede
rea, desfășurată intr-o atmosferă 
cordială, a fost calificată de cei doi 
miniștri ca foarte utilă. Andrei Gro
miko urmează să fie primit miercuri, 
la Casa Albă, de președintele Richard 
Nixon, informează agenția U.P.I.

ACORD PENTRU FURNIZAREA DE CURENT ELECTRIC 
AUSTRIEI DE CĂTRE ROMÂNIA

VIENA 25 — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : La Vie- 
na a avut loc semnarea unui con
tract între Centrala industrială de 
producere a energiei electrice și ter
mice din România și Societatea fede
rală austriacă de electricitate. în ca
drul acestui -acord. România va li
vra Austriei, in perioada 1971—1976, 
1 240 milioane kWh. Este primul con
tract de lungă durată pentru livrări 
din România către Austria. Contrac
tul presupune, totodată, o cooperare 
foarte largă, a cărei schemă de elec
tricitate a antrenat sistemele ener
getice din U.R.S.S., România, Unga
ria și Austria.

într-o declarație făcută corespon
dentului nostru, Franz Hintermayer, 
director general al Societății federale 
austriece de electricitate, și-a expri
mat satisfacția in legătură cu acest 
acord, a cărui însemnătate nu este

agențiile de presă transmit:

Delegația română, “ndusă 
de Matei Ghigiu, ministrul construc
țiilor industriale, care se află in Ma
roc. a vizitat barajul Idrissi, portul 
Casablanca și alte obiective econo
mice. Ambasadorul României la Ra
bat. Vasile Mircea, a oferit un cocteil 
in cinstea delegației române. Au par
ticipat Mohamed Bernoussi, ministrul 
marocan al lucrărilor publice, Abde
laziz Benjelloun, secretar de stat pen
tru comerț și industrie, și alte per
soane oficiale marocane, reprezen
tanți ai cercurilor economice.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
anunțat, în cadrul unui mesaj adresat 
națiunii. încheierea procesului de dis
tribuire a pămînturilor. conform pre
vederilor reformei agrare. Următorul 
obiectiv al acestei reforme va fi con
stituirea cooperativelor rurale. Suve
ranul iranian a subliniat că Încheie
rea perioadei de împărțire a pămîn
turilor coincide cu manifestările pri
lejuite de comemorarea a 2 500 ani de 
la crearea imperiului persan. 

imperialismul american persistă pe 
linia ostilității față de poporul chinez 
și câ. in cadrul Națiunilor Unite, el 
promovează pc față planul „celor 
două Chine".

Așa-zisa rezoluție privind „impor
tanța chestiunii" este in întregime 
nejustificată — scrie in continuare 
ziarul. Excluderea clicii lui Cian 
Kai-și și restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze la O.N.U. 
reprezintă două aspecte inseparabile 
ale aceleiași probleme. Așa-zisa 
„dublă reprezentare" in Națiunile 
Unite este, de asemenea, pe 
de-a-ntregul contestabilă. Tn lume 
există o singură Chină — R. P. Chi
neză — și un singur guvern chinez — 
guvernul R. P. Chineze. Taiwanul re
prezintă o parte inalienabilă a terito
riului R. P. Chineze.

Poziția guvernului și poporului 
chinez este clară și de neclintit, se 
subliniază in articol. Toate drepturile 
legitime in cadrul Națiunilor Unite 
trebuie acordate in întregime R. P. 
Chineze. Guvernul R. P. Chineze nu 
va avea nimic comun cu Națiunile 
Unite in cazul menținerii în cadrul 
Națiunilor Unite a vreunei situații 
de genul a ...două Chine" sau „o 
Chină și un Taiwan".

în încheierea articolului se subli
niază că un grup de 18 state au pre
zentat la Națiunile Unite o rezoluție 
care cere restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze la O.N.U. 
și expulzarea imediată a reprezen
tantului ciankaișist din Națiunile 
Unite și din toate instituțiile sale. 
Această poziție justă și rezonabilă 
reflectă un imperativ general al 
marii majorități a membrilor O.N.U., 
exprimă dorința popoarelor din di
ferite țări ale lumii și se bucură de 
un sprijin tot mai mare.

Un interviu al 
ministrului de externe 

al R. F. a Germaniei
BONN 25 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat agenției Associated 
Press, ministrul de externe al R.F. a 
Germaniei. Walter Scheel, a declarat 
câ restabilirea drepturilor R.P. Chi
neze la O.N.U. și în Consiliul de 
Securitate constituie o „consecință 
logică a încercărilor de a slăbi în
cordarea internațională" și „o re
cunoaștere a realităților politice".

Referindu-se la convorbirile pe care 
le va avea cu șefii., unor, delegații 
participante la sesiunea Adunăl’MfGe- 
nerale a O.N.U., Scheel a afirmat că, 
în afară de problemele bilaterale, va 
discuta cu ministrul de externe so
vietic. A. Gromiko, probleme legate 
de securitatea europeană.

Ministrul a precizat că va avea la 
O.N.U. convorbiri și cu secretarul ge
neral al Ligii Arabe, Hâssuna, în le
gătură cu reluarea relațiilor diploma
tice cu statele arabe, problemă în 
care s-au înregistrat „progrese con
siderabile in clarificarea situației și 
înlăturarea unor neînțelegeri'*.

Scheel a confirmat că va discuta cu 
U Thant problema intrării la O.N.U. 
a celor două state germane.

numai bilaterală, el avînd și un ca
racter internațional prin cooperarea 
celor patru țări. Am avut ocazia să 
vizitez in vara aceasta centrala de 
la Porțile de Fier și alte obiective 
energetice, convingindu-mă personal 
de marile progrese ale României — 
a spus Hintermayer, care a participat 
la Conferința mondială a energiei, 
ținută in iunie-iulie 1971 la Bucu
rești. Utilajele și aparatura sint foar
te moderne, de prim rang. Eu și cei
lalți delegați la conferința de la 
București am fost deosebit de im
presionați de succesele economice în
registrate de România, de progresele 
ei foarte frumoase. Cerințele dez
voltării energetice pun tot mai preg
nant la ordinea zilei adincirea coo
perării internaționale. Ne este plăcut 
să colaborăm cu România, a conchis 
vorbitorul.

La Moscova •fost dat publi_ 
cității un comunicat în care se arată 
că, la invitația guvernului Uniunii 
Birmane. delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice 
condusă de Nikolai Podgornii, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., se va opri la 2 oc
tombrie, pentru un scurt interval de 
timp, la Rangoon, in drum spre R. D. 
Vietnam, informează agenția T.A.S.S.

In cunoscuta editură poloneză 
„Piw" a apărut în aceste zile 
o antologie a nuvelei românești 
contemporane. Ea se compune 
dintr-un număr de 19 nuvele a- 
parținind scriitorilor A. E. Ba- 
consky, Zaharia Stancu, Eugen 
Barbu. Alexandru Ivasiuc, Teo
dor Mazilu, Ion Neacșu, Titus 
Popovici, Nicolae Velea, Romu
lus Vulpescu.

Convorbiri economice 
bulgaro-grecești. Ivan Nedev’ 
ministrul comerțului exterior al R. P.

Succese ale luptei 
patrioților din Mozambic 

pentru cucerirea independenței
PREȚUIRE PENTRU SPRIJINUL ACORDAT DE ROMÂNIA 

MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE NAȚIONALA
ALGER 25. — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : La 25 

septembrie s-au împlinit 7 ani de Ia declanșarea luptei dc eliberare a Mo- 
z.anibicului dc sub dominația colonială portugheză.

Intr-o convorbire avută cu repre
zentantul la Alger al Frontului dc eli
berare a Mozambiculut, (FRElIMO) 
Jose Oscar Monteiro, membru al 
conducerii centrale a frontului, acesta 
a declarat : „Anii 1964—1971 s-au ca
racterizat — pentru mișcarea noastră 
— prin intensificarea războiului de 
eliberare din Mozambic. în cursul 
întregului proces al luptei pentru li
bertate naționala am reușit să creăm 
condițiile distrugerii sistemului colo
nial, de adincă exploatare, implantat 
in țara noastră și am început să 
construim — in zonele eliberate — 
un Mozambic nou.

Astfel, putem spune că aspectul 
dominant al celor 7 ani dc luptă il 
constituie situarea revoluției popu
lare pe o treaptă nouă, obiectivul ci 
constind nu numai in expulzarea in
vadatorilor portughezi, ci și in des
ființarea sistemului politic vechi și 
crearea unuia cu totul nou.

Vorbind despre situația militară pe 
fronturile luptei de eliberare din 
Mozambic, reprezentantul FRELIMO 
a spus : perioada 1970—1971 a căpă
tat o importanță deosebită mai ales 
prin faptul că am extins activitatea 
militară la sud de fluviul Zambezi, 
în provincia. Tete, acolo unde cercu
rile coloniale portugheze, cu sprijinul 
Africii de sud, încearcă să implan
teze un milion de coloni și să creeze 
ceea ce au denumit un adevărat „ba
raj", menit să împiedice extinderea 
luptei de eliberare in centrul și în 
sudul țării.

Astăzi, poporul yemenit sărbătorește cea de-a 9-a aniversare a răsturnării 
monarhiei si proclamării Republicii Arabe Yemen. în anii ce au urmat 
abolirii vechiului regim, poporul yemenit a depus eforturi mari pentru a 
lichida înapoierea economică moștenită din trecut, pentru consolidarea 
independenlei naționale, reușind să înregistreze o serie de succese pe lima 
progresului economic, social și cultural. în fotografie : vedere din Sanaa, 

capitala țârii

Ministrul comerțului■ 
exterior al României 

la Teheran
TEHERAN 25 (Agerpres). — Minis

trul comerțului exterior al Republi
cii Socialiste România, Cornel Bur
tică, a sosit la Teheran pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a 7-a se
siuni a Comisiei mixte româno-ira- 
niene. El este însoțit de Gheorghe 
Lazâr, adjunct al ministrului indus
triei lemnului, și de Cristinel Vilciu, 
adjunctul ministrului energiei elec
trice.

Pe aeroportul Mehrabad, oaspetele 
a fost intimpinat de Houshang An
sari, ministrul economiei Iranului, de 
membri de conducere ai unor mi
nistere și delegați iranieni in comi
sia mixtă. A fost prezent, de aseme
nea. ambasadorul român la Teheran, 
Alexandru Boabă.

■Bulgaria, l-a primit vineri pe secre
tarul de stat însărcinat cu politica 
guvernamentală din Grecia, Constan
tin Michalopoulos. Cu acest prilej, 
informează agenția B.T.A., a avut loc 
o convorbire referitoare la extinde
rea legăturilor economice și comer
ciale dintre cele două țări.

Mișcarea radicală inde
pendentă de stingă din 
Chile (M.R.I.I.) — care a luat naș
tere în urma sciziunii din cadrul 
Partidului radical — își va aduce con
tribuția deplină la realizarea întregu
lui program al guvernului unității 
populare, se spune în Declarația de 
principii a acestei grupări politice, 
dată publicității la Santiago de Chile.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe Ca- 
millo Ripamonti, ministrul pentru 
coordonarea cercetărilor tehnico-știin- 
țifice al Italiei, care face o vizită ofi
cială în R. P. Polonă. In timpul între
vederii au fost discutate rezultatele 

în încheierea convorbirii. Jose 
Oscar Monteiro a spus : „Dăm o 
înaltă apreciere poziției României 
socialiste față de lupta popoarelor 
pentru liberlale. pentru sfârimarea 
jugului dominației coloniale și rasis
te. întregii activități internaționale 
a României, în care apar principii 
dc înaltă ținută.

Apreciem in mod deosebit sprijinul 
material și moral pe care Republica 
Socialistă România il acordă poporu
lui niozambican, care, sub conduce
rea FRELIMO. luptă pentru cuceri
rea independenței naționale. în vara 
acestui, an, o delegație a FRELIMO. 
condusă de Samora Machel, pre
ședintele său, a vizitat România și 
a avut convorbiri cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cu 
alți conducători de partid și dc stat 
români.

Sintem bucuroși să putem constata 
că intre P.C.R. și FRELIMO există 
și se dezvoltă relații prietenești și 
că acestea favorizează lărgirea și di
versificarea pe mai departe a colabo
rării dintre cele două partide, dintre 
popoarele mozambican și român.

România a dovedit prin fapte că 
este alături de popoarele oprimate și 
le sprijină in lupta pe care o duc cu 
arma in mină pentru independență, 
pentru eliberarea de sub dominația 
colonială și rasistă, pentru a-și păs
tra și dezvolta ființa lor națională".

OPINII 
IN FAVOAREA 

CONFERINȚEI 
GENERAL-EUROPENE
HELSINKI 25 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat revistei finlan
deze „Forum", primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, s-a pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe 
general-europene consacrată secu
rității și cooperării dintre statele con
tinentului. Premierul suedez și-a ex
primat încrederea că o asemenea reu
niune. la care să participe toate sta
tele interesate, „ar contribui la crea
rea unui climat de destindere in Eu
ropa". Unul din țelurile principale ale 
politicii externe suedeze, a arătat 
Olof Palme, il constituie realizarea 
unui climat de încredere intre state 
și a reduceri» încordării internațio
nale.

convorbirilor pe care ministrul italian 
le-a avut cu oficialități din R. P. Po
lonă.

0 expoziție internațională 
d© CWÎ’6 s-a deschis simbâtă la 
Sofia Expoziția și-a propus ca deviză 
„Cartea in slujba păcii și progresu
lui". Participă 51 de firme și edituri 
străine din 23 de țări, printre care și 
România. întreprinderea română de 
comerț exterior ,,Libri“, care prezintă 
producția tuturor editurilor din Ro
mânia, participă cu peste 750 de 
titluri. Un loc central il ocupă 
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La invitația Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, 
simbâtă a sosit într-o vizită oficială 
de prietenie la Ulan Bator o delega
ție a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de Anna Muhamed Klicev, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem Delegația sovietică a fost 
primită de Jamsaranghiin Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular.

Din expoziția „Rembrandt 
și vremea sa", deschisă la Bru- 
xelles, s-a furat, în cursul nopții de 
joi spre vineri, pinza intitulată „Scri
soare de dragoste" aparținind pictoru
lui Johannes Vermeer, asigurată pen
tru suma de 2 milioane dolari.

COMUNICAT 
LA VIZITA LUI 

ÎN R. S. F.
BELGRAD 25 (Agerpres). — Sîm- 

bătă a părăsit Belgradul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general «al 
C.C. al P.C.U.S., care, la invitația 
Iul Iosip Broz Tilo, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
făcut o vizita neoficială de prietenie 
intre 22 și 25 septembrie.

în comunicatul cu privire la vizită 
se arată că intre tovarășii Iosip Broz 
Tito și L. I. Brejnev au avut loc 
convorbiri, care s-au desfășurat in 
spiritul prieteniei, sincerității tovă
rășești și înțelegerii reciproce. Cele 
două părți s-au informat reciproc 
despre desfășurarea construcției so
cialismului și comunismului in 
R.S.F.I. și U.R.S.S. A fost examinat 
un cerc larg de probleme care pri
vesc- relațiile iugoslavo-sovietice, 
adincirea colaborării politice și 
economice dintre cele două țâri și a 
relațiilor dintre U.C.I. și P.C.U.S. 
S-a exprimat năzuința reciprocă de

SOSIREA LA
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — La 

invitația Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
la Budapesta a sosit, într-o scurtă 
vizită de prietenie, Leonid Brejnev,

Max Reimann despre motivele cererii sale 
de primire în P. C. German

în cadrul unui interviu. Max Rei
mann a declarat câ intrarea sa in 
P.C. German nu are nimic de-a face 
cu o unificare intre P. C. din Ger
mania și P.C. German — anunță a- 
genția A.D.N.

în acest interviu, acordat serviciu
lui de presă al Prezidiului Partidului 
Comunist German, Max Reimann s-a 
referit pe larg la motivele cererii 
sale, exprimară intr-o scrisoare a- 
dresată conducerii organizației din 
regiunea Ruhr-Westfalia a P.C. Ger
man. „Partidul Comunist German 
este in Republica Federală a Germa
niei acel partid care reprezintă in 
mod consecvent interesele oamenilor 
muncii și își bazează activitatea pe 
învățătura lui Marx. Engels și Lenin. 
Am salutat de la incenut constituirea 
Partidului Comunist German și am

danemarca h. Bsunsgaard însărcinat
cu formarea unui

COPENHAGA 25 (Agerpres). — 
Imediat după ce regele Frederik al 
IX-lea al Danemarcei l-a însărcinat 
pe actualul prim-ministru, Hilmar 
Baunsgaard, cu formarea unui gu
vern de coaliție cu participarea so- 
cial-democraților, radicalilor, conser
vatorilor și liberalilor de dreapta, 
Jens Otto Krag, liderul Partidului 
social-democrat, a făcut o declarație 
la postul de televiziune. El a subli
niat că refuză să participe la un gu
vern de coaliție împreună cu cele 
trei partide.

Pe de altă parte, liderul social-de
mocrat a lăsat să se înțeleagă că în
sărcinarea lui Baunsgaard cu forma
rea noului guvern este o acțiune pre
cipitată, intrucit, a spus el, rezultatele 
exacte ale scrutinului parlamentar 
din Danemarca nu vor putea fi cu
noscute decît la 5 octombrie, după 
desfășurarea alegerilor din Groen
landa și Insulele Feroe. Pină atunci, 
a relevat Jens Otto Krag, nu se poate 
vorbi despre formarea unui nou ca
binet și este necesar, mai intîi, ca 
actualul guvern de coaliție să-și pre
zinte demisia.

Comentind actuala criză politică

DIN LUMEA CAPITALULUI
NIVELUL DE TRAI AL MASELOR SUB ACȚIUNEA COROZIVA 

A INFLAȚIEI

Una din proble
mele devenite cro
nice ale economiei 
țărilor capitaliste o 
constituie accentua
rea proceselor in
flaționiste. Dincolo 
de implicațiile ne
favorabile pe plan 
economic, inflația 
— al cărei mod de 
manifestare fla
grantă o reprezintă 
spirala prețurilor — 
se repercutează în 
sfera vieții sociale. 
Ascensiunea verti
ginoasă și continuă 
a nivelului prețuri
lor, mai ales în do
meniul bunurilor 
de consum (așa 
cum reiese și din 
graficul de mai jos), 
afectează direct 
costul vieții în nu
meroase țări occi
dentale. înrăutăți
rea condițiilor de 
trai sub acțiunea 
corozivă a inflației 
creează un climat 
social încins, care 
se exprimă prin in
tensificarea luptei 
oamenilor muncii 
din aceste țări în 
sprijinul revendi
cărilor lor vitale.

CU PRIVIRE 
LEONID BREJNEV 
IUGOSLAVIA
extindere și întărire continuă • 
prieteniei iugoslavo-sovietice și a 
colaborării, in interesul popoarelor 
ambelor țări, al păcii și socialismu
lui. S-a efectuat un schimb de pă
reri cu privire la o serie de proble
me internaționale actuale de interes 
reciproc.

Părțile iugoslavă și sovietică sint 
unanime asupra faptului că schim
bul de păreri efectuat in timpul vi
zitei a fost util și va contribui la 
dezvoltarea cu succes a relațiilor 
de prietenie și a colaborării rodnice 
dintre U.C.I. și P.C.U.S. și dintre 
cele două state.

Iosip Broz Tito a acceptat invi
tația lui L. I. Brejnev de a face e 
vizită in Uniunea Sovietică, data 
urmind să fie stabilită ulterior.

In timpul vizitei secretarului ge
neral al C.C. al PC.U.S. a fost 
adoptată o declarație iugoslavo-so- 
vietică ce se dă publicității separat.

BUDAPESTA
secretarul general al C.C. al P.C.U.'U 
anunță agenția M.T.I. \ /

Oaspetele a fost intimpinat de Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și de alți conducători de 
partid și de stat ungari.

urmărit cu bucurie dezvoltarea sa cu 
succes" El a apreciat apoi că lupta 
pentru anularea interzicerii Partidu
lui Comunist din Germania este și 
rămine o importantă necesitate poli
tică.

Râspunzind la o întrebare, Max 
Reimann a declarat că, „prin intrarea 
sa in P.C. German, el aparține nu
mai unui singur partid, și acesta este 
Partidul Comunist German și nu 
exercită funcții de partid in afara 
acestuia. Prin intrarea mea în P.C. 
German, a continuat el, fac uz de un 
drept constituțional, care îmi revine ca 
oricărui alt cetățean al Republicii 
Federale a Germaniei, adică să devin 
membru al unui partid politic care 
există legal în această țară și cores
punde convingerilor mele politice".

(Agerpres)

guvern de coaliție
din Danemarca, agenția Franc» 
Presse consideră că Baunsgaard, in 
cazul eșuării formării unui nou gu
vern, ar putea, prevalindu-se de pre
vederile constituționale, să dizolve 
actualul parlament și să ceară orga
nizarea unor noi alegeri.

0 CRIMĂ ODIOASĂ
Un conducător al P.C. Domi

nican asasinat în plină 
stradă

SANTO DOMINGO 25 (Agerpres). 
— Homero Vargas, unul dintre condu
cătorii Partidului Comunist Domini
can. a fost ucis in plină stradă, în 
capitala țării, Santo Domingo, de că
tre un grup de polițiști.

Asasinarea lui Homero Vargas sa 
înscrie ca un punct culminant al ac
tivității teroriste din Republica Do
minicană a grupărilor extremiste cj^e 
se bucură de protecția și participarea 
autorităților.
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