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ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.

Succese
ale lucrătorilor
din trusturile

de construcții
montaj

în ziua de 19 octombrie 1971 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv ai C.C. al 
P.C.R. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri și aiți 
conducători ai unor organe centrale de 
stat.

Cu acest prilej a fost examinat proiectul 
legii pentru organizarea producerii și folo
sirii raționale a resurselor de nutrețuri și 
proiectul legii viei și vinului. Aceste pro
iecte de legi vor fi publicate în presă și 
supuse dezbaterii publice.

în continuare. Comitetul Executiv a 
examinat proiectul legii privind încadrarea 
și promovarea în muncă a personalului

din unitățile socialiste de stat, îmbunătățit 
pe baza observațiilor, propunerilor și su
gestiilor oamenilor muncii, precum și pro
iectul legii pentru organizarea și funcțio
narea Consiliului Legislativ. Ambele pro
iecte vor fi supuse spre dezbatere și adop
tare Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
mai examinat și aprobat programul pri
vind asigurarea cu ambalaje a economiei 
naționale în perioada 1971-1975, măsurile 
pentru îmbunătățirea activității în indus
tria energiei electrice și creșterea gradului 
de siguranță în funcționarea sistemului 
energetic și alte probleme ale activității 
curente.

Din întreaga țară sosesc vești despre noile obiective industriale intrate în circuitul economic. în acest an, colectivele marilor trusturi de construcții-mon- taj au terminat lucrările la 182 noi uzine, fabrici, secții și sectoare din industrie și agricultură — din care 30 au fost puse în funcțiune mai devreme decît era prevăzut. Printre unitățile intrate în circuitul economic, înainte de termen, se află întreprinderea mecanică din Suceava, Uzina de piese auto din Sibiu, Uzina de utilaj pentru industria materialelor de construcții din Alba Iulia, țesăto- ria de mătase „Victoria*' din lași etc. De asemenea, au fost realizate, peste plan, numeroase lucrări de dezvoltare a spațiilor de producție.O contribuție deosebită la realizarea acestor obiective au adus colectivele trusturilor de con- strucții-montaj din orașul Gh. Gheorj’hiu-Dej, Iași, Ploiești, Cluj și București, care au depășit pînă acum cu mult planul de lucrări. Pe ansamblul de șantiere ale Ministerului Construcțiilor Industriale, planul a- nual a fost îndeplinit în proporție de 76,5 la sută. (Agerpres)
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Marți, 19 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit delegația muncitorilor de la 
uzina ,,Frezer“ din Moscova, con
dusă de V. S. Voronkin, directorul 
uzinei.

Delegația, din care fac parte 
I. E. Kirin, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid al uzinei, 
V. N. Cernov, rectificator, N. D. 
Ivanova, maistru, și A. I. Ermo
laeva, brigadier, se află în țara 
noastră la invitația adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei făcute la Uzina „Fre- 
zer“ în primăvara acestui an.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C.

al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dumitru, prim-secretar 
al Comitetului de partid al secto
rului 3 din Capitală.

A fost, de asemenea, de față 
V. S. Tikunov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al U.R.S.S. la Bucu
rești.

Cu acest prilej s-a evidențiat 
utilitatea dezvoltării contactelor și 
schimbului de experiență între în
treprinderile din România și Uniu
nea Sovietică, între colectivele de 
muncitori și specialiști ale acestora, 
ca o contribuție la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei dintre popoarele român 
și sovietic.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, cordială.

SEMĂNATUL

trebuie încheiat
în această săptămînă

Experiența a numeroase întreprinderi agricole de stat ' și cooperative agricole din toate județele țării demonstrează convingător că încheierea acestei importante lucrări mai de timpuriu, in cadrul limitei optime, se soldează cu un substanțial plus de recoltă. La data la care ne aflăm ar fi trebuit ca, în linii mari, însămînța- rea griului să fie terminată. Or, pînă în ziua de 18 octombrie a.c. însămîn- țarea griului s-a efectuat în proporție de numai 79 la sută în întreprinderile agricole de stat și 81 la sută în cooperativele agricole. După cum s-a mai anunțat, în cooperativele a- gricole dintr-o serie de județe — Galați, Brăila, Vrancea și Satu-Mare — semănatul griului s-a încheiat, iar în alte județe cum sînt — Neamț, Ialomița ș.a. — această lucrare este pe terminate. Există însă mari rămî- neri în urmă la semănat în cooperativele agricole din județele Sibiu și Covasna, unde planul a fost reali

zat în proporție de numai 45 la sută, în cele din Brașov — 51 la sută, Mureș — 58 la sută, Cluj și Harghita — 60 la sută, Dîmbovița — 62 la sută. Sînt cifre care arată cît este de necesar și urgent ca organele agricole județene, conducerile unităților agricole să-și concentreze toate forțele pentru eliberarea și pregătirea terenului și însămînțarea întregii suprafețe prevăzute, fără nici o tărăgănare. Este necesar ca specialiștii să explice mecanizatorilor și cooperatorilor că fiecare zi cîștigată la semănat înseamnă condiții mai favorabile pentru răsărirea, dezvoltarea și înfrățirea plantelor, ceea ce se poate solda cu un însemnat plus de recoltă. Dimpotrivă, orice întîrziere generează pagube pentru unitățile agricole, mecanizatorii și cooperatorii care vor fi retribuiți in funcție de producția realizată, cît și pentru economia națională. s.'Paralel cu grăbirea semănatului

este nevoie să nu se slăbească nici un moment grija pentru calitatea lucrărilor de pregătire a patului germinativ și de semănat. în funcție de starea terenului și de zona climatică în care se află situată unitatea respectivă, specialiștii să reanalizeze indicațiile privind normele diferențiate de sămință pentru a asigura o densitate normală de plante în viitoarele lanuri.Muncind cu hotărîre și cu spirit de răspundere pentru soarta viitoarei recolte de grîu, mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din unități vor asigura efectuarea semănatului la un nivel calitativ exemplar. Este necesar să se lucreze neobosit, cu toate forțele, în schimburi prelungite sau în două schimburi, folosind întreaga capacitate de lucru a tractoarelor și mașinilor, astfel încît în această săptămînă însămînțarea griului să se termine peste tot.
Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer,, a primit

MĂSURI DE 0 DEOSEBITĂ IMPORTANTĂ PENTRU ÎM
BUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ÎN CONSTRUCȚIA DE LOCU

INȚE, ÎNTREȚINEREA Șl EXPLOATAREA FONDULUI 
LOCATIV

pe Dușan Gligorievici,
Executiv federal alPreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți după-amiază, pe Dușan Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă romăno-iugoslavă de colaborare economică.La primire a participat tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă ro- mâno-iugoslavă de colaborare economică.Au fost prezenți Vasile Șandru,

membru al Consiliului 
R.S.F. Iugoslavia ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, și Iso Njego- van, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească, a tost exprimată satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Iugoslavia și au fost discutate probleme privind extinderea și diversificarea cooperării economice și tehnice și a schimburilor comerciale dintre cele două țări(Agerpres)

PAGINA A V-A

Unul dintre semnele cele mai evidente ale prefacerilor înregistrate de orașele și satele României în ultimele două decenii îl constituie, fără îndoială, apariția numeroaselor construcții și ansambluri noi de locuințe ; se poate afirma că, practic, nu există localitate care să nu poarte acest îmbucurător semn de prosperitate. 'Statul nostru a alocat fonduri importante pentru dezvoltarea construcției de locuințe, iar volumul realizărilor este de-a dreptul impresionant, făcînd de nerecunoscut fața multor orășele patriarhale de altădată și schimbind-o radical chiar și pe aceea a unor mari centre urbane. După cum se știe, numai in perioada anilor 1966—1970, au fost date în folosință. din fonduri centralizate, circa 344 000 de apartamente, iar în actualul cincinal această cifra urmează să crească la peste o jumătate de milion ! în condițiile substanțialei creșteri cantitative a activității de proiectare și construcție, ale extinderii fondului locativ — care constituie, de pe acum, o uriașă avuție națională — ale adîncirii complexității problemelor puse de exploatarea și întreținerea acestei avuții, calitatea concepției și a execuției capătă o însemnătate considerabilă, ea determi- nind în bună măsură eficiența — în sensul larg al noțiunii — pentru întregul efort de investiții desfășurat în acest sector. Devine o necesitate categorică, imperioasă, ca tot ceea ce se clădește să fie chibzuit temeinic, să fie durabil, de bună calitate, astfel incit să răspundă nu numai funcționalității date, cerințelor de astăzi ale locatarilor, nu numai unei utilizări economice a mijloacelor materiale de care dispunem, ci și dezideratelor mai largi ale unei existențe respectabile în timp, cu cît mai puține cheltuieli ulterioare, cheltuieli care ar avea implicații deloc neglijabile pentru economia națională.Pe linia grijii neprecupețite față de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii, conducerea partidului și statului nostru a manifestat și manifestă o preocupare permanentă și susținută pentru dezvoltarea construcției de locuințe, pentru diversificarea ei, pentru gospodărirea judicioasă a fondului locativ existent. în acest sens, Secretariatul C.C. al P.C.R. a adoptat de curînd un program de măsuri de o importanță deosebită, cu privire la îmbunătățirea activității de construcție — și, în primul rind, a calității lucrărilor și materialelor folosite — la întreținerea și exploatarea fondului

locativ. Gîndite ca un sistem coerent, noile măsuri converg spre înfăptuirea unei viziuni unitare, superioare, asupra eficienței activității în acest domeniu — considerat ca un tot organic, de la proiectare și execuție, pînă la exploatare și întreținere — sînt de natură să impulsioneze puternic întregul proces de edificare și gospodărire a ansamblurilor de locuit.Este îndeobște cunoscut faptul că, la fel ca toate sectoarele economiei naționale, și acela al construcțiilor beneficiază din ce în ce mai mult de cuceririle științei și tehnicii. Datorită insă specificului aparte al activității sale, pe multe șantiere — chiar și în țări cu o industrie puternic dezvoltată— se mai utilizează încă tehnologii meșteșugărești, procedee care consumă un mare volum de muncă manuală. Această particularitate are implicații de ordin economic — costul ridicat al manoperei, risipa de materiale, durata mare a lucrărilor — dar și urmări serioase asupra calității execuției : imprecizie, supraveghere dificilă, calificare redusă. Abordarea curajoasă a tehnologiilor și metodelor' industriale — cum sînt producția de serie, mecanizarea, prefa- bricarea, tipizarea — este singura în măsură să asigure, în condiții economice avantajoase, lucrări de o calitate elevată. Dintre prevederile recentelor măsuri, atrag mai întîi atenția tocmai cele al căror scop este de a pune metodele marii industrii la îndemîna realizatorilor din domeniul considerat. Astfel, începînd cu trimestrul I 1972, în municipiul București și în județele țării vor fi organizate, sub titlu experimental — ur- mînd ca mai apoi să fie extinse — unități care să concentreze, sub o singură coordonare, concepția, proiectarea, producția și asamblarea locuințelor din prefabricate. în același scop, pină la finele anului în curs, va fi reactualizat — prin grija Ministerului Construcțiilor Industriale, a C.S.E.A.L. și a Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe— programul cu privire Ia organizarea bazelor de producție, a poligoanelor de prefabricate și dotarea laboratoarelor proprii pehtru încercarea betoanelor. Unitățile de administrare, întreținere și reparații din sistemul consiliilor populare vor beneficia, în același termen, de un pro-
Arh. Gheorghe SĂSĂRMAN

(Continuare în pag. a III-a)

OSTAȘUL NOSTRU — OMUL CARE SEMNEAZĂ DOUĂ 
MARI OPERE :

APĂRARE, CONSTRUCȚIE

Duminică de dimineață. Zi de toamnă, mohorîtă. Apăs clanța ușii („semn rău", clanța abia se ține, lipsesc două șuruburi) și pătrund în internatul Școlii profesionale a uzinei „Timpuri noi". Nu mă oprește nimeni, portar nu există, iar elevul de serviciu e plecat la gară — fără să lase vreun înlocuitor — ca să-și intimpiîie tatăl. Nici educator. Elevii interni sînt absolut singuri, de capul lor. Probabil că de aceea, deși e trecut de ora 11, mulți mai sînt în pijama, cocoțați prin paturi ; alții, deși îmbrăcați, zac, pur și simplu, cu picioarele atîrnate (să nu murdărească pătura) și o- chii fixați undeva, în plafonul înalt. Mai sînt cîți- va la televizor („Ora satului") și vreo doi-trei scriu (teme sau scrisori). Stăruie aici, în acest loc plin de tineri, o stare de lîncezeală inexplicabilă. Te uiți uimit la adolescenții plini, altminteri, de energie, de dinamism, și te întrebi, de la prima privire aruncată în jur, cum de se împacă ei (dar mai cu seamă cei în răspunderea cărora cade educarea acestora) cu inactivitatea, cu absența tonusului psihic specific vîrstei cu care, să nu uităm, nu ne întilnim decît o dată în viață ?Însoțit de cițiva elevi de specialități diferite (viitori frezori, strungari, sculeri- matrițeri), străbat dormitoarele internatului. A- proape pretutindeni ceva e în neregulă, incomplet, defect, stricat. Consemnez, în bloc-notes, doar o parte din cele descoperite — parcă dintr-o dată cu alți ochi — de ei înșiși
o Dormitorul 1 — douăferestre rezemate de pe

rete așteaptă, probabil, venirea tîmplarului școlii, ca să fie puse la loc în... balamale.— Da, da, așteptăm să vină tîmplarid ! — îmi ghicește gîndurile, din ochi, Nicolae Radu, dintr-a III-a.

ideea să ne împodobim, să ne înveselim singuri dormitoarele — mărturisește Gheorghe Pilat din- tr-a III-a C.• Dormitorul 2 — și aici (vezi intrarea în internat) clanța. merge și nu merge ; un geam nu se mai

toate dormitoarele „semnele" crase ale condamnabilei indiferențe sînt prezente într-un fel sau altul.Dar ceea ce se dovedește și măi surprinzător, la fiecare pas, în itinerarul citat,' este candoarea cu care elevii — tineri care

...și vom avea croitori 
care nu știu 

să-și facă haine?
• AȘA SE VA ÎNTÎMPLA DACĂ ELEVUL, VIITOR MESERIAȘ, VA AȘTEPTA 
MEȘTERUL SĂ-I REPARE CLANȚA UȘII • O TEMA DE MEDITAȚIE PEN
TRU CONDUCERILE ȘCOLILOR PROFESIONALE Șl ORGANIZAȚIILE U.T.C.

• același dormitor — vopseaua căzută de pe metalul paturilor ; două lămpi nu ard (din totalul de șase) ; pereții sînt aproape goi, doar cîteva modeste și minuscule reproduceri (deși, e lesne de aflat, printre elevi se numără și unul — poate și mai mulți — foarte înzestrat la desen, la pictură, pe nume Nicolae Albu, dintr-a III-a D).— Nimeni nu ne-a dat

anchetă socială

închide cu nici un chip ; aici, de asemenea, două lămpi au „decedat" pe parcurs ; nenumărate paturi- copaie, în care, totuși, s-ar părea că posesorii lor dorm liniștiți, cu cugetul împăcat, așteptînd cine știe ce „minune".Ne oprim cu înșiruirea aici, deși vizitînd împreună

se pregătesc pentru muncă, adică să fie slujitori aimuncii, indiferent de calificarea strictă pe care o dobîndesc actualmente înșcoală — răspund ori de cite ori sînt întrebați : „De ce curge robinetul ? De ce nu se închide fereastra ? De ce patul e înfundat ?“ , etc, etc :— Așteptăm să vină mecanicul ! (sau tîmplarul, electricianul, vopsitorul etc).Să fim bine înțeleși : ado

lescenții prezenți nu se a- rată lipsiți de un interes fundamental față de tot ce-i înconjoară, ci manifestă doar un tip de uimire stranie, ca niște pămînteni care se trezesc subit în prezența unor marțieni (sau invers). Adică nimeni, explică ei, nu le-a deschis această perspectivă, a „treburilor mărunte" pe care, gospodărindu-se cu a- tenție și consecvență, ar izbuti să le rezolve prompl, economic, alegîndu-se, totodată, și cu o învățătură de mare preț: calificarea într-o profesie sau alta nu înseamnă, nici pe departe, obținerea unui fel de „certificat de boierie", fiindcă, vezi doamne !, dumnealui ajunge azi, mîine, strungar calificat, strunjește metale dure cu viteze mari și... s-ar u- mili dacă ar mai pune mina, cînd și cînd, la nevoie, pe un biet... ciocan, pe o sărmană... șurubelniță.Am asistat, în pragul, internatului, la un dialog în contradictoriu, apropo de clanța defectă :— Asta era treaba voastră, a strungarilor ! — zice Ion Enciu, dintr-a III-a C, viitor frezor.— Și de ce nu a frezorilor ? — sare, în revanșă, Nicolae Andrei, dintr-a III-a B, viitor strungar.Adevărul gol-goluț e că treaba putea fi făcută de orice elev ; cine nu știe să înșurubeze două șuruburi, chiar fără să fi trecut prin școala profesională ? în fond, recunosc pînă la urmă chiar ei, lăcătușeria au în-
Mîhai STOIAN

(Continuare in pag. a Il-a)

In județul

Bistrița -Masăud

Ieri, in unitățile agricole ale județului Bistrița-Năsăud, s-a încheiat însămînțatul griului. De asemenea, a fost strînsă recolta de cartofi și fructe. In prezent toate forțele sînt mobilizate pentru terminarea recoltării porumbului, a sfeclei de zahăr, a strugurilor, pentru stringerea furajelor și pentru transportarea, la bazele de recepție, a cantităților de produse destinate fondului centralizat "al statului.’ In telegrama adresată cu a- cest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid, se spune printre altele : Noul succes pe care-1 raportăm astăzi este rezultatul direct al aplicării în practică a prețiosului program inițiat de dumneavoastră, privind îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării muncii în agricultură, a lărgirii cointeresării materiale a unităților și lucrătorilor din agricultură.însuflețiți de înaltul exemplu, de spiritul militant revoluționar pe care activitatea dumneavoastră, de zi cu zi, ni-1 oferă, vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom acționa și in viitor cu aceeași fermitate pentru ca indicațiile date de dumneavoastră să fie aplicate în fiecare unitate agricolă, contribuind prin aceasta la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.



PAGINA 2 SClNTEIA - miercuri 20 octombrie 1971

Obiectivul primordial 
al muncii politico-educative: 

a asigura înrădăcinarea
Sîmbătă, 16 octombrie, a. avut loc plenara lărgită a Comitetului județean de partid Timiș, consacrată dezbaterii programului de măsuri privind îmbunătățirea activității polii i- co-ideologice și cultural-educative, adoptat de conducerea partidului la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Plenara — la ale cărei lucrări a participat tovarășul Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării — a constituit un nou prilej de afirmare a adeziunii totale a membrilor de partid, a oamenilor muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități din județ la politica partidului, la strălucitul program educativ.Ampla informare prezentată de tovarășul Mihai Telescu, membru supleant al 'Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, a subliniat că dezbaterile desfășurate anterior în organizațiile de partid și obștești au evidențiat climatul de înaltă responsabilitate partinică în care au fost analizate sarcinile in domeniul muncii politico-ideologice și educative, principialitatea cu care au fost scoase la iveală neîmplinirile, conturîndu-se căile și metodele practice de înfăptuire a amplului program de educație comunistă.Subliniind răspunderea ce revine organizațiilor în domeniul modelării conștiințelor, informarea a stăruit a- supra unei idei esențiale : munca politico-ideologică, caracterizată într-o măsură tot .mai mare prin exigență și spirit revoluționar, trebuie să contribuie, prin formarea omului nou, la îndeplinirea însuflețitorului țel care animă întregul popor — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Principalul cadru de desfășurare a acestei activități trebuie să-1 constituie adunările generale, ele devenind în viitor adevărate școli de educație comunistă ; Ia rîndul său, învățămîntul de partid, prin aplicarea măsurilor care au și fost luate, va aborda și aprofunda problemele primordiale privind dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, ajutîndu-i pe membrii de partid, pe ceilalți oameni ai muncii să-și însușească bogatul fond de idei cuprins în documentele Congresului al X-lea al partidului, în documentele C.C., în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, să înțeleagă temeinic fenomenele noi ale vieții sociale.Evidențiind importanța Timișoarei ca centru industrial, științific, cultural, de învățămint, informarea a insistat asupra realizărilor remarcabile ale oamenilor muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități care, în strînsă unitate, muncesc cu elan pentru progresul continuu în domeniile de activitate în care lucrează.Informarea a supus, totodată, unei exigente analize activitatea organizațiilor de partid în direcția cultivării atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor profesionale, relevînd deficiențele activității politico-educative pe acest tărîm. în același timp, informarea a acordat un spațiu amplu analizei activității așezămintelor de cultură, instituțiilor teatrale și muzicale, filialelor uniunilor de creație, publicațiilor și studioului local de radio, criticînd activitatea festivistă, insistindu-se asupra răspunderii ce revine organelor de partid, comuniștilor /în îndeplinirea funcției esențiale a acestor instituții — educarea oamenilor muncii în spiritul înaltelor ' idealuri ale societății noastre socialiste.Relevînd in cuvîntul lor că documentele programatice supuse dezbaterii reprezintă o strălucită sinteză a 1 concepției partidului nostru despre rolul muncii ideologice în dezvoltarea unei atitudini combative, de fermitate partinică, a capacității de a discerne ceea ce este nou și înaintat de ceea ce este vechi, și retrograd, tovarășii Gheorghe Tache, secretar al Comitetului municipal de partid Timișoara, Dumitru l’reda, șeful secției de propagandă a comitetului județean de partid, Iosif Bayerle. membru al biroului comitetului jude.-r țean, președintele Colegiului județean de partid, Ion Pilote, locțiitor al secretarului Comitetului de partid din comuna Victor Vlad Delamarina, Mihai Ignat, secretar al Comitetului orășenesc de partid Jimbolia, au analizat, într-un ascuțit spirit critic și autocritic, neajunsurile muncii de propagandă în cadrul județului : insuficienta preocupare pentru abordarea în profunzime a problemelor majore ale politicii partidului ;. caracterul deseori general, abstract, schematic și simplist al invățămin- tului de partid, al propagandei prin conferințe și prin alte forme ale muncii politice.— Efervescența creatoare din activitatea partidului nostru, spiritul novator, combativ, promovat după Congresul al IX-lea de către conducerea partidului, nu și-au găsit o reflectare corespunzătoare în activitatea noastră ideologică, in propaganda de partid, în activitatea mijloacelor noastre de informare și influențare, în activitatea instituțiilor de cultură, artă și învățămint — a spus, în a- ceeași ordine de idei, tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al comitetului județean de partid. Referindu-se la activitatea de propagandă, în accepțiunea largă a acestui termen, la folosirea mijloacelor multiple de care dispune astăzi partidul în educarea maselor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a scos în evidență o anumită rămînere în urmă a activității ideologice, subliniind că aceasta se datorește, în bună măsură, subaprecierii activității ideologice de către organele de partid. Ca unul care am lucrat de-a lungul anilor in sectorul de propagandă, ca și în conducerea organizației noastre de tineret, sînt de acord cu aceste aprecieri, inclusiv în ceea ce privește slăbiciunile meie personale — lipsa de fermitate ideologică, insuficienta promovare a spiritului militant, muncitoresc. Am reflectat asupra acestor aprecieri, le consider îndreptățite și mă voi strădui, cu sprijinul tovarășilor de muncă, să fac eforturi pentru depășirea lor, pentru promovarea unui spirit partinic în întreaga mea activitate. Problemele ridicate in cursul dezbaterilor din adunările de partid mi-au completat tabloul slăbi-

nvîngerilor
ciunilor din acest domeniu, lipsurile secției de propagandă a Comitetului Central, ca și unele lipsuri ale comitetului județean și ale secției sale de propagandă. Se impune îmbunătățirea stilului de muncă al comitetului județean și al tutu,or organizațiilor de partid în abordarea problemelor ideologice, ca parte integrantă a activității generale de partid. E- sențial este ca la baza muncii să punem elementele fundamentale ale politicii partidului, nostru, așa cum au fost definite in hotărîrile Congreselor IX și X, ale plenarelor Comitetului Central, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, documente care ne înarmează cu soluțiile elaborate de partid pentru rezolvarea diferitelor probleme ale construcției socialiste corespunzător condițiilor concrete din țara noastră. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, această activitate nu se incheie o dată cu dezbaterile ce au avut loc. Dimpotrivă, ele reprezintă doar începutul activității noastre viitoare în acest domeniu. Se impune să depunem cu toții eforturi stăruitoare, perseverente, pentru a- plicarea a tot ceea ce ne-am propus. Măsura eficienței activității politico-ideologice va consta, în ultimă instanță, în rezultatele practice obținute, în primul rînd în înfăptuirea sarcinilor economice, ca și a celor din domeniul culturii, artei, științei.Subliniind că îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural- educative reprezintă o parte inseparabilă a operei de edificare a noii orîn- duiri, tovarășii Aurel Matu, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea „Electrobanat“-Timișoara, Dumitru Belu, directorul întreprinderii
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textile Lugoj, Emil Marinoiu, secretarul Comitetului de partid de la l.A.S. Timișoara, Alexandru Pîrva, președintele C.A.P. Iecea Mare, și Ion Marienuț, secretarul Comitetului de partid din C.A.P. Cenad, au înfățișat plenarei acțiunile întreprinse pentru înfăptuirea programului de educare marxist-leninista a comuniș.-. tilor, a tuturor oamenilor muncii.în cuvîntul lor, tovarășii Nikolaus Berwanger, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, redactor-șef al ziarului „Neue Banater Zeitung”, Sinka Karoly, vicepreședinte al Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, directorul Teatrului maghiar de stat din Timișoara, Milan lovanovici, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă, redactor-șef al gazetei „Banatske novine", au subliniat atașamentul deplin al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor germani, maghiari, sîrbi din această parte a țării la politica internă și externă a partidului, a- deziunea lor entuziastă la programul de educație comunistă a întregului popor, angajîndu-se să cultive cu pasiune, prin munca politico-ideologică, înaltele trăsături politice și morale proprii făuritorilor societății socialiste multilateral dezvoltate, sentimentele de unitate și frăție ale tuturor fiilor țării.Tovarășii Radu Bălan, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., și Eugen Pop, secretarul Comitetului de partid al Centrului universitar Timișoara, au arătat că grija neobosită a partidului pentru formarea schimbului de miine se vădește și în recentele - documente de partid, ti- năra generație fiind, de fapt, unul din principalii beneficiari ai programului de educație comunistă. Refe- rindu-se la faptul că in societatea socialistă, educația complexă, multilaterală. trebuie să constituie un element indispensabil al instrucției, tovarășii Pius Brînzeu, rectorul Institutului de medicină Timișoara, Petre Radu, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Adela Birău. directoarea Școlii generale nr. 8 Timișoara, și Aurora Rădulescu, studentă la Institutul politehnic, au insistat asupra datoriei tuturor factorilor educativi de a acționa .cu mai multă vigoare spre a asigura formarea tineretului prin muncă și pentru muncă, in spiritul concepției materialist dialectice despre lume și viață.Variatele aspecte ale educării comuniste a oamenilor muncii prin forme de largă accesibilitate au fost aduse în discuția plenarei de o serie de alți vorbitori, între care Traian Bunescu, președintele Comitetului județean al culturii și educației socialiste. Maria Bradea, președinta Comitetului județean al femeilor, și Mircea Andrei, secretarul Consiliului județean al sindicatelor.In cuprinzătoarea cuvîntare rostită In încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul MAXIM BERGHIANU a subliniat că vastul program de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii — expresie a spiritului creator, a esenței novatoare a politicii partidului nostru — are o excepțională însemnătate în viața partidului, a țării, fiind menit să accelereze, pe multiple planuri, progresul României socialiste. îndeplinirea sa este garantată — după cum a rezultat din lucrările plenarelor tuturor comitetelor județene de partid — de adeziunea deplină a întregului partid, a întregii noastre societăți, de hotărîrea neabătută a comuniștilor, a tuturor cetățenilor, de a acționa fără preget pentru înfăptuirea măsurilor stabilite. Ar fi fost insă și mai bine dacă, în cadrul lucrărilor plenarei, s-ar fi îmbinat criticarea neajunsurilor cu o analiză mai profundă a cauzelor acestora, ca o condiție pentru a acționa operativ și eficient în vederea înlăturării' lor.Relevînd amploarea activității desfășurate de partid în anii ce au urmat Congreselor al IX-lea și al X-lea — momente istorice, de o excepțională însemnătate pentru cutezătoarea operă pe care o întreprindem — vorbitorul«

comunisteaccentuat că această etapă deosebit de rodnică în viața partidului, a țării, este rezultatul nemijlocit al aplicării politicii clarvăzătoare a partidului, politică marxist-leninistă, fundamentată științific, ancorată adine în realitățile țării. Programul de perfecționare a muncii ideologico-educative se înscrie la loc de frunte pe firmamentul acestei politici, prin contribuția personală a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care știe să pună în fiecare etapă în fața partidului, a întregului popor, problemele fundamentale de a căror soluționare depinde progresul multilateral al României. Caracterizat printr-o mare forță de pătrundere, prin fermitate revoluționară și înaltă responsabilitate față de destinele patriei, avînd o imensă valoare teoretică și practică, acest program dă conceptului formulat de Congresul al X-lea — cel al societății socialiste multilateral dezvoltate — o nouă și revelatoare descifrare.Trecînd în revistă, într-un capitol cuprinzător, succesele înregistrate de poporul nostru în anii puterii populare, mutațiile petrecute pe planul dezvoltării economice și sociale a țării, vorbitorul a stăruit asupra faptului că îndeplinirea programului stabilit de Congresul al X-lea implică îmbunătățirea radicală a activității politico-ideologice și cultural-educative. Edificarea noii orînduiri sociale nu poate fi concepută decît înmănun- chind într-un tot unitar eforturile pentru realizarea unei puternice baze iehnico-materiale, perfecționarea relațiilor de producție, dezvoltarea democrației socialiste, cu cele pentru plămădirea unui om nou, cu o personalitate complexă, îmbinînd o pregătire profesională temeinică cu o cultură superioară, o concepție avansată despre lume și societate, trăsături proprii moralei comuniste.Documentele pe care le dezbatem a- cordă un loc primordial factorilor ce țin de conștiință, lucru firesc deoarece făurirea noii orînduiri presupune o activitate conștientă, desfășurată pe baza cunoașterii legilor obiective care acționează în societate, ceea ce solicită tuturor oamenilor muncii un înalt nivel politic și de cultură spre a înțelege sensul major al direcțiilor în care se dezvoltă viața socială, transformările căreia îi este supusă, obligațiile ce le revin față de progresul ei. Desigur, formarea conștiinței omului nou este un proces vast, îndelungat. Aceasta nu înseamnă însă că putem accepta părerile fataliste potrivit cărora conștiința ar fi sortită să rămînă mereu în urma existenței sociale. O asemenea concepție duce spre atitudini defetiste, la pasivitate în fața concepțiilor filozofice retrograde, a mentalităților străine ideologiei, concepțiilor noastre. Mobilizarea conștiinței sociale reprezintă o armă eficientă în lupta împotriva pericolului potențial al unor asemenea atitudini. In pas cu dezvoltarea societății. conducerea partidului ne cere, totodată, să acționăm cu fermitate și perseverență pentru dezvoltarea si îmbogățirea concepției noastre despre lume în lumina noilor cuceriri ale cunoașterii științifice.într-o parte substanțială a expunerii sale, tovarășul Maxim Berghianu a insistat asupra sarcinilor diferitelor sectoare ale activității politico-ideologice și cultural-educative, accentuind asupra rolului important ce revine într-un puternic centru cultural al țării, cum este Timișoara, instituțiilor de învățămint, de artă și cultură, uniunilor de creație, presei, consiliilor oamenilor muncii de diferite naționalități în îndeplinirea strălucitului program ideologic elaborat de partid, ca și în întărirea continuă a muncii politico-educative pentru dezvoltarea prieteniei și unității frățești a poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, unitate avînd drept temelie trainică rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale, deplina egalitate în drepturi a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate.în continuare, vorbitorul s-a referit la însemnătatea atragerii maselor la o participare activă, sistematică, la conducerea statului, a treburilor obștești, subliniind că partidul urmărește, prin întreaga sa politică, prin toate măsurile întreprinse, lărgirea și creșterea eficienței acestei participări, scop căruia ii va servi, de asemenea, intensificarea muncii politico- educative desfășurate pe planul întregii țări; Dezvoltarea democrației socialiste presupune însă, totodată, combaterea fermă a tendințelor de căpătuială și parazitism, întărirea legalității, încetățenirea unei atitudini de neînduplecare față de cei care încalcă normele de conduită socială și lovesc, indiferent pe ce cale, în interesele colectivității. Este un fapt pozitiv că în dezbaterea plenarei Comite-, tului județean Timiș s-a luat poziție critică față de spiritul de toleranță neprincipială din unele organizații de bază, subliniindu-se că fermitatea și intransigența partinică reprezintă condiții esențiale pentru statornicirea unui climat sănătos în orice colectiv. Vorbitorul s-a referit apoi la sarcinile ce revin organizațiilor de partid din județ in lumina programului dezbătut, care trebuie să se reflecte in îndeplinirea exemplară a planului, a-prevederilor stabilite în toate sectoarele de activitate.în încheiere, scoțînd în evidență unitatea indisolubilă dintre politica internă și cea externă, tovarășul Maxim Berghianu a subliniat că, alături de succesele obținute în făurirea noii orînduiri sociale, aceasta a adus României un înalt prestigiu pe plan internațional, ceea ce confirmă pe deplin justețea politicii marxist-leni- niste generale a partidului.După adoptarea planului de măsuri, îmbunătățit prin includerea numeroaselor propuneri făcute în plenară, participanții au adresat COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune, printre altele ; „Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cei 70 000 de comuniști din județul Timiș, toți oamenii muncii de pe meleagurile noastre nu-și vor precupeți eforturile și priceperea spre a-și a- duce contribuția la înfăptuirea politicii științifice, clarvăzătoare a partidului, care corespunde pe deplin intereselor poporului, ridicării României pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste". 1
Maria BABOIAN
Cezar IOANA

Recent, au avut loc lucrările plenarei lărgite a Comitetului județean de partid Harghita consacrate dezbaterii amplului program de măsuri privind dezvoltarea conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. Plenara a analizat cu exigență partinică activitatea organizației județene de partid în direcția perfecționării muncii politico-ideologice și cultural- educative, exprimînd, totodată, hotărîrea neclintită a comuniștilor din Harghita de a traduce în viață importantele sarcini ce le revin din programul de măsuri stabilit de conducerea partidului. La lucrările plenarei a participat tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului Central.Programul de măsuri pentru ridicarea la un nivel superior a activității de educare marxist-leninistă a fost primit cu entuziasm și deplină satisfacție de comuniștii, de toți oamenii muncii români și maghiari din județul nostru — a subliniat în cuprinzătoarea informare înfățișată plenarei tovarășul Ludovic Fazeltaș, prim-secretar al Comitetului județean de partid Harghita.Examinînd într-un accentuat spirit critic și autocritic diversele laturi ale activității politico-ideologice desfășurate de organizațiile de partid, de masă și obștești, de toți factorii educativi din județ, informarea a evidențiat succesele dobindite in acest domeniu, insistind insă îndeosebi asupra neajunsurilor ce se manifestă, a cauzelor care le-au generat și asupra măsurilor menite să ducă la înlăturarea lor. Este vorba acum — a subliniat vorbitorul — nu doar de o corectare oarecare a unor stări negative și carențe, ci de ridicarea întregii munci politico-ideologice și cultural-educative pe un plan superior calitativ, astfel incit aceasta să dobindească o mai mare capacitate de influențare a conștiințelor, de promovare în masele largi a ideologiei partidului, o sporită combativitate împotriva influențelor ideologiei burgheze, a mentalităților și deprinderilor retrograde, străine principiilor eticii comuniste.După ce a criticat tendința de subapreciere a muncii politico-ideologice și cultural-educative manifestată de unele organizații de partid și cadre cu funcții de răspundere din județ, vorbitorul a arătat că este de datoria organizațiilor de partid ca, prin întreaga lor muncă politico- ideologică, șă dezvolte in rîndul tuturor oamenilor muncii din județ conștiința înaltei datorii de â-și consacra toate forțele progresului și înfloririi României socialiste.în dezbaterile ce au urmat, numeroși vorbitori au examinat, într-un accentuat spirit critic și autocritic, de exigență partinică, activitatea po- litico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid din care fac parte, au făcut numeroase propuneri menite să confere acestei activități o mai mare forță de inrîu- rire, o sporită capacitate de mobilizare a maselor.Tovarășii Itâduly Elek, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Miercurea Ciuc, Victor Cioba, secretar al Comitetului de partid de la U.E.I.L. Toplița, ing. Marin Cristi, director general al Combinatului minier Bălan, Biro Jozsef, secretarul comitetului de partid al uzinei de fier Vlăhița, dr. Bajkd Barabâs, șef de secție la Spitalul județean din Miercurea Ciuc, și alți vorbitori, au insistat in cuvîntul lor .asupra marilor răspunderi ce revin organizațiilor de partid din unitățile in care iși desfășoară activitatea in lumina amplului program de dezvoltare a conștiinței socialiste, îndeosebi în privința întronării în fiecare colectiv a unui' climat politico-moral in care să nu mai fie tolerată nici o încălcare a disciplinei muncii, a normelor etice ale societății noastre socialiste, în acest scop, au subliniat ei, este necesar ca rolul conducător al organizațiilor de partid să se exercite nu numai în ce privește orientarea și controlul activității de producție, ci și în domeniul — e adevărat mai dificil, mai gingaș, dar de o însemnătate hotărîtoare — al plămădirii omului nou, al formării trăsăturilor înaintate proprii constructorilor socialismului și comunismului.Relevînd că programul de educare comunjstă a întregului popor, elaborat de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este un program de luptă pentru făurirea omului nou, constructor activ și pasionat al celei mai a- vansate societăți omenești : societatea comunistă, tovarășul Szekeres A- lexandru, secretar al comitetului județean de partid, a arătat că transformările înnoitoare ce au loc in țara noastră în toate domeniile sînt de neconceput fără transformarea simultană a oamenilor, fără valorificarea tuturor potențelor personalității umane. Conducerea partidului ne-a ajutat să înțelegem că activitatea organizațiilor de partid consacrată dezvoltării conștiinței socialist^ a oamenilor muncii nu este la înălțimea cerințelor actuale, nu iși îndeplinește in suficientă măsură rolul motor, dinamizator pe care trebuie să-1 aibă in propulsarea valorilor morale proprii societății noastre socialiste. Stntem datori sa reflectăm adine asupra eficienței muncii politico-ideologice și cultural-educative pe care o desfășurăm, să acționăm cu mai multă fermitate in direcția perfecționării stilului nostru de muncă, a promovării unei optici consecvent revoluționare în abordarea problemelor legate de educarea comunistă a oamenilor. Avem, in a- ceastă privință, uriașe resurse potențiale pe care sintem datori să le punem cit mai repede în valoare.Din cuvîntul altor participanți la dezbateri, printre care tovarășii Ubornyi Mihăly, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Odor- heiu Secuiesc, Jakab Imre, secretar al Comitetului orășenesc de partid Gheorghieni, Incze Geza, secretar al Comitetului comunal de partid Șimo- hești, Jozsa Istvăn, locțiitor al secretarului Comitetului orășenesc de partid Cristuru Secuiesc, s-a desprins ideea că, în desfășurarea activității politico-ideologice, datoria organizațiilor de partid nu se reduce la a ( transmite diferite idei, ci înseamnă a 

sădi în conștiința oamenilor convingeri comuniste ferme, a cultiva o a- titudine înaintată față de îndatoririle profesionale și obștești. învăță- mintul de partid, întreaga muncă politică de, masă, îndeosebi munca de la om la om, trebuie, în acest context, să fie mai puternic ancorată în viață, să urmărească țeluri educative precise, iar pentru aceasta este necesar ca munca de educație comunistă să fie desfășurată nu doar de activiștii din domeniul propagandei de partid, ci de către întregul activ al organizației județene de partid.Există numeroase căi prin care a- cest deziderat poate fi atins — sublinia tovarășul Burjăn Jâzsef, președintele consiliului județean al U.G.S.R. Iată, de pildă, marile po- tențe educative ale afirmării in viața întreprinderilor noastre productive a democrației muncitorești. Este cunoscut ce puternică înrîurire pozitivă exercită aplicarea riguroasă a cerințelor ei asupra îndeplinirii sarcinilor economice și sociale ce revin diferitelor colective de muncă. Din păcate, nu in toate unitățile economice din județul nostru se traduc consecvent în viață cerințele democrației muncitorești, sarcinile stabilite de partid în această privință, nu peste tot oamenii sînt încurajați să-și spună deschis părerea, să critice neajunsurile. Iată un domeniu în care organizațiile de partid și sindicale sînt chemate să-și facă simțită prezența în mai mare măsură.Stăruind in cuvîntul lor asupra u- nor aspecte esențiale ale educației patriotice și internaționaliste, mai mulți vorbitori, între care tovarășii Becze Antal, președintele Comitetului județean pentru cultură și educație
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Harghita 

socialistă, Antal Imre, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Albert Antal, redactor-șef al ziarului in limba maghiară „Harghita", au reliefat necesitatea ca diferitele mijloace ale propagandei de partid și muncii politico- educative de masă să fie mai bine folosite spre a ilustra marile schimbări înnoitoare realizate pe. aceste meleaguri ca urmare a rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale, a consecvenței cu care Partidul Comunist Român acționează spre a asigura, pe toate planurile vieții politice, economice și sociale, deplina egalitate în drepturi a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate.Aproape că nu a existat participant la dezbateri care să nu fi abordat în cuvîntul său problemele majore ale educării comuniste a tineretului, ale formării lui în spiritul filozofiei marxist-leniniste. Arătînd că deși maselor largi ale tineretului nostru le este proprie înalta conștiință a îndatoririlor sociale, pasiunea și dăruirea pentru înflorirea patriei socialiste, se manifestă totuși in rîndurile unor tineri mentalități și deprinderi incompatibile cu exigențele etice ale societății noastre socialiste, tovarășul Imets Jănos, membru de partid cu stagiu în ilegalitate, a subliniat că se impune cultivarea cu mai multă stăruință a tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, ale tineretului comunist, desfășurarea in acest sens a unei intense acțiuni e- ducative, judicios coordonate, a școlii. familiei, organizațiilor de tineret.Alți vorbitori, printre care tovarășii Făbiăn Andrăs, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., Molnăr Imre, Erou al muncii socialiste, președintele C.A.P. Tușnad, lo- cotenent-colonel Vasile Țibrea, Ked- ves Măria, vicepreședinta Comitetului județean al femeilor, Nagy Eva, muncitoare la fabrica de ață din Odorheiu Secuiesc, au scos în relief multiplele modalități de desfășurare în rîndurile tinerilor din colectivele în care-și desfășoară activitatea ale unei munci politico-educative eficiente, apte să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului. In același timp, s-a subliniat datoria organizațiilor de partid de a îndruma în așa fel munca educativă in rîndul tinerilor, incit aceștia să fie orientați spre activitatea productivă, spre însușirea acelor meserii de care este cea mai mare nevoie în condițiile dezvoltării economice a județului, meserii cu vechi tradiții pe aceste meleaguri. Unii vorbitori au arătat că membrii organelor de partid trebuie să participe în mai mare măsură la acțiunile inițiate de organizațiile U.T.C.. la ședințele, întîlni- rile, dezbaterile acestora.Luînd cuvîntul. la încheierea lucrărilor plenarei tovarășul MIHAI 
GERE » arătat că atît informarea prezentată plenarei, cit și discuțiile care au urmat Is-au caracterizat prin spirit militant și exigență partinică, exprimînd adeziunea totală a comuniștilor, a oamenilor muncii, români și maghiari, din județ față de măsurile adoptate de conducerea partidului in vederea îmbunătățirii muncii de educare comunistă a întregului popor. Criticile formulate, propunerile făcute au demonstrat maturitatea politică a organizației județene de partid, capacitatea ei de a lichida lipsurile existente și de a ridica întreaga activitate politico-educativă Ia nivelul exigențelor actualei etape a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Sarcinile complexe ale etapei pe care o parcurgem presupun, concomitent cu dezvoltarea bazei tehnico- materiale a noii orînduiri, modernizarea economiei și creșterea bunăstării întregului popor, transformarea gîndirii și a modului de viață ale tuturor cetățenilor patriei în spiritul ideologiei și eticii comuniste. Reliefînd contribuția determinantă a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului, vorbitorul a spus : Devotamentul său nețărmurit 

față de popor, față de idealurile socialismului și comunismului, capacitatea secretarului general al partidului de a aplica creator principiile . generale ale marxism-leninismului la realitățile țării noastre, de a sesiza noile fenomene ale vieții sociale, Clarviziunea sa politică, perseverența și hotărîrea cu care militează pentru întărirea legăturilor dintre partidul nostru și celelalte partide frățești, pentru crearea unui climat de pace și ințelegere între popoarele lumii, i-au adus stima profundă și prețuirea întregului nostru popor, ca și un mare prestigiu internațional.Dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării constituie o mărturie grăitoare a preocupării constante a conducerii partidului pentru repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării — condiție esențială a asigurării adevăratei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor. Nu demult, cu prilejul vizitei făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județul dumneavoastră, ați avut o- cazia să vă convingeți din nou de a- tenția pe care o acordă secretarul general al partidului dezvoltării acestor meleaguri. în zilele noastre, prin munca harnică, înfrățită a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor români și maghiari din acest județ se înfăptuiesc idealurile în numele cărora s-a desfășurat, acum cîteva decenii, eroica bătălie revoluționară din Valea Ghimeșului, condusă de Partidul Comunist Român.Eforturile închinate progresului, glorioasele tradiții ale luptei revoluționare a maselor populare, călăuzite de cei mai înaintați fii ai poporului român, ai naționalităților conlocuitoare, pentru eliberare socială și națională, sint continuate azi, aici, ca și în întreaga țară. în condițiile unității frățești a oamenilor muncii de toate na- ' ționalitățile, în jurul partidului nostru comunist, in lupta pentru edificarea noii orînduiri sociale. Este o trăsătură caracteristică a indisolubilei unități moral-politice a întregului popor faptul că oamenii muncii, maghiari, germani și de alte naționalități, alături de tovarășii lor de muncă români, își aduc din plin contribuția valoroasă la opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, se integrează organic în eforturile generale ale țării, in marea familie a României socialiste, fiind con- știenți că ne unește pe toți fiii patriei conviețuirea multiseculară, înfăptuirea mărețelor sarcini ale zilei de azi, perspectiva luminoasă a comunismului.După ce a arătat că exigența cu care partidul pune în fața membrilor săi, a întregului popor, problemele dezvoltării conștiinței socialiste ce decurg în mod organic din țelurile sale înalte, adînc umane, din caracterul său de partid revoluționar, vorbitorul a subliniat necesitatea cultivării în rîndurile celor mai largi mase populare a spiritului militant împotriva mentalităților retrograde, a unei atitudini intransigente față de manifestările negative.In abordarea problemelor educative,, trebuie să pornim de la rolul deter- > minant ce revine organizațiilor de partid în formarea omului nou. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului municipal de partid București, organizația de partid poartă răspunderea pentru întreaga activitate politico-ideologică, pentru bunul mers al muncii în fiecare întreprindere, instituție, colectiv de muncă. După cum a rezultat din dezbaterile plenarei Comitetului județean Harghita, nu întotdeauna viața de organizație a fost însă in măsură să integreze organic activitatea tuturor comuniștilor, să-i antreneze la o muncă continuă, într-un spirit partinic, de combativitate revoluționară. Este necesar, de aceea, ca organele și organizațiile de partid să pună un accent mai mare pe stimularea spiritului combativ, pe promovarea criticii de jos care, la drept vorbind, s-a făcut slab simțită în dezbaterile acestei' plenare. Trebuie înțeles că educația partinică, educația în spirit muncitoresc, combativ, militant. se realizează in primul rînd în organizația de partid. Adunarea generală trebuie să devină, pretutindeni, o școală de educație comunistă, de însușire și aplicare a celor mai înalte principii de etică comunistă. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca toate organizațiile de partid să asigure conducerea și îndrumarea unitară a muncii politico-educative desfășurate pe linie de partid, ca și de către organizațiile de sindicat, de tineret și de celelalte organisme cu atribuții în a- cest domeniu. In întreprinderile din județul Harghita lucrează multe femei și ar fi fost de așteptat ca preocupările lor specifice să se fi bucurat de o mai mare atenție, iar munca politico-educativă în. rîndurile femeilor să se fi desfășurat cu mai multă intensitate.Adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, din județul Harghita la programul de educare comunistă elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne întărește convingerea că organizația județeană de partid va îndeplini cu cinste sarcinile ce-i revin în domeniul călirii revoluționare a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, dezvoltării spiritului muncitoresc, militant, formării omului nou.După aprobarea planului de măsuri supus dezbaterilor, 'într-o atmosferă de puternic entuziasm, plenara a adoptat textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Exprimînd sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii români și maghiari care trăiesc și muncesc iu armonioasă frăție și unitate pe a- ceste meleaguri aflate in continuă înflorire, asigurăm și cu acest prilej conducerea superioară a partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea totală și aprobarea deplină față de remarcabilul program de e- ducare marxist-leninistă, și ne angajăm să punem întreaga noastră putere de muncă, priceperea și energia creatoare în slujba înfăptuirii sale neabătute".
Gheorghe ZAMFIR 
BARTUNEK Istvân

AVEA
CROITORI

(Urmare din pag. I)vățat-o în primul trimestru al primului an. Așadar...Dăm ocol, laolaltă, clădirii internatului și abia acum li se relevă „locatarilor" (unii locuiesc aici de peste doi ani) absența totală a streșinii sau faptul că un burlan stă cum stă din pricina lipsei unui... unic cui. La deducțiile anterioare se adaugă, de astă dată, una importantă : tinerii aceștia n-au ochi de gospodar, acuitatea privirii lor lasă de dorit, căci — dincolo de meseria pe care o învață — ei nu sint supuși, din punct de vedere edu- cativ-general, unui foc concentric care să-i structureze în așa fel incit, fie sculeri-matrițeri, fie frezori, să aibă, pe lingă școala profesională, și școala — de neînlocuit — a simțului gospodăresc, practic, obișnuința de a acționa fără să aștepte rezolvările de la „centru" (în cazul nostru : sosirea mecanicului, a electricianului etc.). Evident, nu se pune problema suplinirii definitive a intervențiilor absolut calificate (de Ia caz la caz), dar să dormi un an. doi, într-un pat-co- paie, tot trăgînd nădejdea că altul va veni să-ți repare salteaua metalică în loc să-ți sufleci mînecile și să te apuci de treabă (mai ales că ai și calificarea necesară) este cel puțin ciudat. Exemplul vorbește de la sine despre greșita poziție pe care se situează tînărul în cauză, dar mai ales, educatorul său (cel care n-a știut, cu pricepere și tact, să dirijeze zestrea de energie și talent, depozitată în fiecare tînăr, spre imensa satisfacție pe care ți-o poate dărui lucrul împlinit cu propria-ți îndemînare și abnegație).In speranța că lucrurile nu stau pretutindeni la fel, am vizitat și internatul. categoric mai bine gospodărit — întrebarea care se pune : oare și auto-gospodărit ? — al Grupului școlar de construcții din București. Dar și aici „simptomele" înregistrate la internatul Școlii profesionale a uzinei „Timpuri Noi" sint ilustrate de nenumărate „amănunte" consemnate în bloc-notes : robinete defecte, calorifere — idem, scaune fără spetează, ferestre „umflate"...— Tatăl meu e chiar dulgher — zîmbește, stingherit, Constantin Ia- cob din dormitorul 44, cind i se demonstrează că geamurile nu se închid.Și, atenție ! — deoarece ne aflăm într-un internat al unei școli profesionale de construcții, „măruntele" "defecte capătă proporții; o pată pe perete (e ceva defect la instalație), un duș care curge, chiuvete înfundate — iată din nou aceleași nefericite „trăsături" de care pomeneam mai înainte. Și aici, dacă-i întrebi, elevii explică :— Trebuia să vină mecanicul !... (sau altcineva).Se pune, limpede, chestiunea: De ce este necesar să fie așteptat cineva, pentru a bate un cui, pentru â înlocui o garnitură, pentru a da la rindea cadrul unei ferestre, pentru a chitui lemnăria și pentru a o vopsi, pentru a da cu șmirghel — curățind vopseaua scorojită și petele de rugină ori pentru a umple cu ipsos o spărtură din perete ?în discuția pe care am avut-o la Grupul școlar de construcții din București, mi s-a afirmat că, după cheltuirea — anul acesta — a circa 300 000 lei, pentru reparații curente (vopsit, instalații, zugrăveli etc.) „nu mai sint bani disponibili" pentru alte treburi gospodărești, ca de pildă realizarea unui mai vechi deziderat : transformarea terenului vast, din spatele clădirii, într-o pistă de atletism (terenul sportiv, amenajat pentru sporturi cu o participare restrînsă, nu acoperă nici pe departe necesitățile, avînd în vedere că aici locuiesc sute și sute de elevi).Vorbeam, mai înainte, despre sentimentul unora dintre elevi că ar fi căpătat un fel de certificat care le dă dreptul de a fi serviți „la pat" ; cum de s-a născut această mentalitate pe care nimic nu o poate explica ? Ani greși dacă i-am socoti vinovat,i doar pe elevi : credem că de vină este și concepția in virtutea căreia totul trebuie să le vină de-a gata. Elevul de la școala profesională, care acasă, în satul lui, sau în orașul lui, făcea curat in casă și in curte, care, de cele mal multe ori, era un membru al gospodăriei părintești muncind efectiv în cimp sau in gospodărie, se trezește brusc, o dată intrat în anul I, că altul îi mătură dormitorul, că altul îi repară fereastra sau chiu;' veta, că altul ii spală farfuria din care a mîncat ș.a.m.d. în acest mod nu vom face decît să le paralizăm și bruma de inițiativă și de spirit gospodăresc cu care au venit de a- casă. Aceasta este esența problemei, pe care o supunem atenției conducerilor școlilor profesionale, organizațiilor U.T.C. de aici, chemindu-le să mediteze cu răspundere la toate aspectele pe care le ridică actuala situație.Pe lingă substanțialele economii ce s-ar putea realiza prin contribuția fiecărui elev la amenajările necesare, la reparațiile care se ivesc pe parcurs, s-ar realiza, astfel, și un lucru de o deosebită valoare : deprinderea, de la prima treaptă a muncii (încă din perioada calificării profesionale) a simțului de inițiativă, de răspundere, a simțului gospodăresc, plăcerea lucrului, gustul pentru reușita acțiunilor pe cafe le întreprinzi singur, Intr-un cuvînt, ceea ce se include, în- tr-adevăr, în școala muncii, depășind limitele specialității alese. Nici o calificare, oricît de înaltă, nu înlocuiește deprinderea de a fi muncitor, harnic, obișnuința de a nu suporta să vezi ceva stricat, defect, fără să încerci, numaidecît, să-1 repari, să-1 pui la punct. Pasivitatea cu care conviețuiesc mulți elevi de profesională — în internatele lor — nu se împacă, în nici un fel, cu însuși scopul învă- țămîntului profesional (și nici nu se combate, exclusiv, în sălile de cursuri). Cea dintîi datorie a școlii profesionale este să-i pregătească pe elevi pentru muncă. Dar prima condiție realistă a pregătirii pentru muncă este munca însăși. PERMANENTA, devenită condiție primordială, proprie, a existenței fiecăruia. Un viitor strungar sau constructor care suportă, cu seninătate, să asculte luni în șir picuratul unui robinet defect sau șuieratul vîntului pe sub cadru! stricat al ferestrei are multe „șanse" de a se califica insuficient ca OM AL MUNCII.
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RECOLTATUL PROPUNERILE MUNCITORILOR
cît mai repede!
Brăila tNTÎRZIERI NEJUSTIFICATE

LA PRELUAREA LEGUMELORMulte cooperative agricole din județul Brăila au terminat sau sînt pe cale de a termina recoltatul tomatelor, ardeilor, gogonelelor — legume care oricînd sînt supuse deprecierilor în cazul brumelor. La fermele nr. 1 și 2 ale cooperativei agricole Tichilești s-au recoltat ultimele suprafețe cu tomate coapte care urmează să fie livrate către beneficiari, iar celelalte sînt puse în straturi, în solarii și sere, la postmaturare. „Pro- cedînd așa — ne declară Toader Du- mitrache, șeful fermei nr. 2 — înlăturăm orice pierdere și totodată asigurăm o valorificare superioară a to- .matelor". Zorul este îndreptat acum spre recoltatul morcovilor, verzei de toamnă, spanacului și pătrunjelului.Dacă în unele ferme legumicole au fost luate măsuri pentru preîntîmpi- narea oricăror pagube, în multe unități legumele sînt expuse capriciilor vremii. La fermele legumicole de la cooperativele agricole Gropeni, Tufești, Țibănești și altele sînt încă mari suprafețe de pe care legumele se recoltează cu forțe reduse. „Indicațiile date atît de noi, cît și de direcția agricolă generală județeană — ne declară tov. ing. Dumitru Afrăsinei, directorul întreprinderii pentru producerea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor, este de a se recolta de urgență toate legumele".Acest lucru se face însă în puține unități, iar în altele recoltatul 'întîr- zie chiar și la tomatele ajunse în-

tr-un stadiu avansat de coacere. La fermele legumicole de la cooperativele agricole Gropeni și Tufești nu se asigură necesarul de forță de muncă pentru ultimele suprafețe cu legume, deși mari cantități de tomate pot fi livrate imediat.Totodată, atît I.P.V.I.L.F.-Brăila, cît și fabrica de conserve Zagna-Vădeni, trebuie să urgenteze preluarea legumelor. în multe ferme sînt cantități însemnate de legume neridicate. La ferma legumicolă a cooperativei a- gricole Gropeni 10 tone de roșii stăteau neridicate de 6 zile. Fermierul de aici, tovarășul Stan Olteanu, ne declara : „Am vorbit la telefon cu tovarășii de la fabrica Zagna-Vădeni și ne-au spus că o să vină ,să ni le ridice astăzi". Era însă ora 15 și mașinile fabricii nu sosiseră încă. „Noi avem necazuri cu I.P.V.I.L.F.-ul, ne declară fermierul Dumitru Stanciu de la ferma nr. 1 a cooperativei agricole ■ din Tichilești. Săptămîna a- ceasta nu am fost prinși în graficul de livrare cu varza și pătrunjelul. Am fi putut livra 10 tone de varză și alte zeci de tone de vinete și pătrunjel din cele 63 tone existente în cîmp". Situații asemănătoare sînt la cooperativele agricole Tufești, Grădiștea, Filipești, Ibrianu, Șuțești și altele. De fapt, această situație este oglindită și în evidența I.P.V.I.L.F. : la ora actuală la nivelul județului din totalul de 70 367 tone legume contractate au fost preluate doar 41 011 tone.

Căror cauze se datorează nereali- zarea planului la preluări ? Cîteva din ele le-am menționat. Este adevărat că peste 26 000 tone de legume au fost calamitate și aceasta a influențat mult nerealizarea eșalonată a planului, mai ales în timpul verii. Din această cauză, nici fabrica Zagna-Vădeni nu lucrează la întreaga capacitate. Cu toate că. se face încă simțită lipsa mijloacelor de transport, preluarea legumelor poate fi urgentată. Mijloacele existente trebuie folosite cu mai multă eficiență : la ora 8,30, de pildă, multe din mașinile I.P.V.I.L.F. nu plecaseră încă spre producători.Mai mult accent trebuie să se pună pe valorificarea integrală a legumelor. Datorită timpului rece, în unele cooperative agricole s-a întîr- ziat coacerea tomatelor, fapt care a dus la producerea unor cantități mai mari de gogonele. în județ sînt 400 tone recoltate și alte sute de tone care așteaptă să fie culese. Ce se va face oare cu ele ? La această întrebare, mulți președinți de cpoperative agricole și conducerea I.P.V.I.L.F. au ridicat din umeri.Este necesar ca direcția generală agricolă județeană să analizeze cu toată seriozitatea această situație și să ia măsurile cele mai adecvate pentru preluarea și valorificarea superioară a tuturor legumelor.
N. Gr. MĂRĂȘANU 
corespondentul „Scînteii"

DE CE ÎNGROPATI SUB BRAZDA

HRANA ANIMALELOR?
în unitățile agricole din județul Gorj se depune un mare volum de muncă pentru strîngerea și depozitarea fără pierderi a producției de porumb. Iată însă că cele întilnite la ferma Cornești din cadrul I.A.S. Tg. Jiu pun sub semnul întrebării responsabilitatea cu care unii specialiști își îndeplinesc sarcinile ce le revin. La sesizarea mai multor țărani din comuna respectivă, indignați de cele ce se petrec la ferma I.A.S.- ului, ne-am deplasat la tarlalele denumite „Butuhala" și „Șomănești". Aici, din cele peste 35 ha cultivate cu porumb, tractoarele araseră mai bine de jumătate. Araseră, dar pă- mîntul arăta de parcă ar fi fost „în- sămînțat" cu porumb. Evident, nu cu semănătoarea sau cu mîna și nici bob cu bob, ci cu știuleți întregi și coceni. Circa 140 tone de coceni au fost băgați sub brazdă. Dar aceasta nu este încă totul. Cițiva lucrători ai fermei și alți cetățeni au adunat peste 40 de știuleți de porumb mer- gind numai 100 de metri în cîmp. Mai înainte au mai trecut pe aceste

tarlale zeci de cetățeni care au adunat saci întregi de porumb. Este de neimaginat cum o cantitate atît de mare de știuleți și coceni este îngropată sub brazdă. „Te doare inima cînd vezi așa ceva" — ne spunea un cetățean.In legătură cu această practică antieconomică, ing. Sever Gircău, șeful fermei, care a dat dispoziție tractoriștilor să are peste coceni, căuta să se justifice : „Prețul plătit pentru ’ tăierea cocenilor este mai mare decît valoarea lor, adică ne-ar fi costat mai mult daraua decît ocaua, cum se spune. Așa că i-am considerat îngrășămînt natural și am arat peste ei. Se poate ca pe coceni să mai fi rămas ceva știuleți". Cum poate un inginer agronom, șef de fermă, cel care ar trebui să fie primul și cel mai exigent gospodar să dea dispoziții pentru îngroparea cocenilor sub brazdă, în loc să ia măsuri pentru strîngerea lor de pe cîmp ?în discuția pe care am avut-o ulterior cu Ion Tomescu, director al

I.A.S. Tg. Jiu, ni se relata că lipsa brațelor de muncă l-a determinat pe șeful fermei din Gornești să are peste coceni fără să mai verifice dacă există și știuleți risipiți. Deci, nici măcar directorul I.A.S. nu considera strîngerea cocenilor o lucrare obligatorie, de mare însemnătate, așa cum este în realitate. Și dacă se resimte o anumită lipsă de brațe de muncă, de ce nu s-au utilizat cele 8 combine pentru recoltarea porumbului 7 Cu ele s-au recoltat numai cîteva zeci de hectare, după care au fost oprite. întrucît situația întîlnită la ferma din Cornești nu este un caz izolat, se impune ca Departamentul I.A.S. să ia măsuri pentru recuperarea integrală a pagubelor pe seama celor vinovați de această risipă și să prevină repetarea unor astfel de practici care contravin obligațiilor elementare ale oricărui inginer agronom sau conducător de fermă agricolă.
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)gram de dotare cu utilaje specifice și mijloace de transport ; pentru îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea productivității muncii în aceste unități, se mai prevede ca, pînă la data de 30 noiembrie a.c., C.S.E.A.L. și Ministerul Muncii să prezinte pro- ■puneri privind organizarea și extinderea policalificării muncitorilor. Dintre toate cele amintite mai sus — fiecare, de o certă însemnătate — reține, desigur, interesul organizarea experimentală a unor unități complexe, adevărate „uzine de case", care vor reprezenta, din multe puncte de vedere, pionii cei mai avansați, ai progresului tehnic în cîmpul construcțiilor, viziunea cea mai elevată asupra industrializării procesului de realizare a locuințelor.Numeroase neplăceri și neajunsuri — soldate nu o dată cu pagube efective pentru economia națională — au fost pricinuite pînă acum de neres- pectarea etapelor raționale de organizare a șantierelor, de tărăgănarea prelungită a efectuării unor lucrări (mai ales exterioare) rămase în restanță, a remedierii defecțiunilor (adeseori extrem de numeroase) apărute în perioada de- garanție, de îngăduința excesivă manifestată de unii beneficiari față de îndeplinirea de către constructori a anumitor clauze contractuale. Pentru a pune capăt unor asemenea situații și a preveni repetarea lor, se prevede ca, începînd din anul viitor, lucrările edilitare să se execute corelat cu construcția blocurilor de locuințe, astfel încît acestea să se realizeze pe terenuri echipate cu utilitățile necesare (drumuri, apă, canal, energie etc.) ; de asemenea, consiliile populare județene și al municipiului București vor trece de îndată la executarea remedierilor la blocurile de locuințe proprietate de stat și personală la care s-au semnalat defecțiuni, în scopul conservării fondului locativ, al preîn- tîmpinării apariției unor nemulțumiri justificate din partea beneficiarilor și locatarilor. Urmează ca, în termen de un an de zile, să fie executate toate fațadele la locuințele date în folosință cu finisaje exterioare neterminate, lucrări pentru care fondurile necesare se vor asigura cu prioritate, la desfășurarea pe obiective a planului de investiții. Pentru viitor, măsurile amintite prevăd ca, în proiectarea și execuția fațadelor, să se recurgă la materiale durabile, care să asigure reducerea cheltuielilor de întreținere a locuințelor.Atenția sporită care se acordă în

prezent conservării fondului locativ, păstrării sale într-un regim de folosință corespunzător, este subliniată și prin aceea că, începînd cu anul 1972, cheltuielile bugetare de întreținere și reparații se vor majora cu 0,8 — 1 la sută din valoarea fondurilor fixe, repartizîndu-se astfel, prin plan, din beneficiile realizate la clădiri, fonduri sporite pentru lucrări de reparații. O asemenea decizie reflectă nu numai creșterea cantitativă — ca număr de unități fizice și suprafață globală — a fondului de locuințe, ci, în paralel cu aceasta, și grija cres- cîndă pentru menținerea lui în bună

zestre de preț a întreprinderii
La încheierea dezbaterilor din adunarea generală a salariaților de la Fabrica de zahăr Buzău, ținută în urmă cu mai bine de șapte luni, tovarășul Ion Sîrbu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Buzău, reliefa, în cuvînțul său, importanța discuțiilor, valoarea propunerilor făcute de salariați, atmosfera constructivă, de lucru, în care s-a desfășurat adunarea. S-a subliniat cu acel prilej că ridicarea nivelului producției la cel al dotării tehnice și priceperii oamenilor este posibilă numai prin folosirea integrală a inițiativei colectivului, a tuturor propunerilor prezentate.O schimbare radicală în mersul activității economice a fabricii era mai mult decît necesară. Este meritul comitetului de partid din fabrică, puternic sprijinit de activiștii Comitetului județean Buzău al P.C.R., de a fi desprins din propunerile făcute, din criticile îndreptățite formulate în adunările generale ale salariaților fondul chestiunii : ridicarea nivelului activității economice prin perfecționarea organizării producției și a muncii. „Rostul analizelor pe care ni le-am propus a fost — după cum ne spunea directorul fabricii, ing. Dumitru Ungurea- nu — acela de a fixa cu precizie rolul fiecărui om, atribuțiile sale în angrenajul producției". Aceasta cu atît mai mult cu cît în timpul campaniei de producție de anul trecut 30 la sută din întreruperi s-au datorat fie indisciplinei personalului, fie slabei lui calificări. „Lipsa de răspundere a unor salariați — sublinia lăcătușul Vasile Ionescu — se manifesta în tendința vădită de a se ’lăsa lucrurile la voia în- tîmplării". în perioada re- montului de anul trecut, de pildă, datorită neglijenței cu care a lucrat o parte a personalului de întreținere, reviziile și reparațiile au fost de slabă calitate, fapt care s-a resimțit în campania de fabricație, cînd s-au produs serioase defecțiuni mecanice și electrice.Iată de ce pregătirea și executarea remontului au fost „subiectul numărul unu" din cadrul dezbaterilor de la ultima adunare generală a salariaților. S-au făcut în această chestiune 20 de propuneri. O- perativitatea cu care s-au rezolvat (1—3 Săptămîni) a dovedit și oportunitatea lor, dar mai ales importanța cu care a fost privită participarea efectivă a colectivului la rezolvarea problemelor fabricii. Astfel, la executarea lucrărilor de remont au fost repartizate cadre de conducere și specialiști de înal

tă calificare. De asemenea, s-a asigurat cunoașterea perfectă a sarcinilor specifice și a operațiilor care trebuie efectuate de către toți cei care aveau îndatorirea să facă remontul.Cu acest „prolog" — de mare importanță pentru producție — bine pus la punct, campania putea să înceapă. „în cadrul dezbaterilor care au avut loc am făcut unele propuneri vi- zînd organizarea fabricației, ne mărturisea operatorul Constantin Radu.După patru zile, ele au început să fie aplicate. Am participat personal la punerea lor constatare care o fac experiența bază din fabrică este
în practică. O importantă pe este aceea că cadrelor de maibine folosită". Comitetulde partid, sublinia directorul fabricii, a îndrumat îndeaproape activitatea noastră în privința aplicării propunerilor și a planului de măsuri. Am reușit ca, într-o perioadă de două luni, să punem în aplicare 36 de propuneri și 20 de alte măsuri tehnico-orga- nizatorice, mai mult decît în ultimii trei anj“.„Zestre" de preț a întreprinderii, a întregului colectiv, inițiativa muncitorească s-a dovedit și cu acest prilej deosebit de valoroasă. Nu numai prin bunele rezultate obținute, dar și ca urmare a folosirii din plin a gîndirii colective, a ideilor și experienței celor care cunosc cu competență producția, s-a creat un climat propice de lucru, o atmosferă stimulatoare pentru ridicarea responsabilității muncitorești, a aportului fiecărui salariat la rezolvarea problemelor locului de muncă, ale secției, ale fabricii. De la începutul campaniei , de fabricație și pînă a- cum s-au prelucrat circa 13 000 tone sfeclă peste plan, producîndu-se suplimentar peste 400 tone zahăr. Au scăzut pierderile la melasă, s-au diminuat o serie de pierderi tehnologice. Parametrii proiectați ai instalațiilor au fost realizați (pentru prima oară în existența fabricii 1) și depășiți simțitor (8—15 la sută).în momentul de față un plan vizînd perfecționarea organizării producției este analizat de. comitetul , de partid și supus dezbaterii în organizațiile de partid. Se urmărește punerea în valoare a noi rezerve de îmbunătățire a activității productive. „îmbunătățirea disciplinei tehnologice, ca și a disciplinei salariaților — opina Eugen Ene, operator — nu s-a realizat încă pe măsura dorinței noastre, a comuniștilor. Și asta trebuie să ne mobilizeze în continuare". De altfel, în adunarea generală consacrată dezbaterii• »

sarcinilor privitoare la îmbunătățirea muncii politico- ideologice și cultural-educative, vorbitorii au arătat că în ultima vreme au avut loc unele abateri de la disciplină, manifestări de neglijență și comoditate. Comuniștii, muncitorii au adus și cu acest prilej în luările de cuvînt contribuții valoroase la întocmirea unui nou plan de măsuri pentru sporirea responsabilității, dezvoltarea spiritului de inițiativă. Iată dar că o dezbatere cu profund caracter educativ a avut efecte dintre cele mai favorabile asupra producției. Astfel, a apărut inițiativa colectivă a aplicării „graficului orar de aprovizionare", metodă originală ce are la bază 24 de propuneri ale muncitorilor, tehnicienilor și economiștilor care programează transportul și aprovizionarea. Metoda graficului orar constă în ritmici- zarea și mărirea operativității ridicărilor de materie primă de pe cîmp și apoi în introducerea imediată în fabricație a sfeclei de zahăr. Prin aplicarea metodei, în numai circa o lună de zile s-a obținut o eficiență de peste 380 000 lei și s-au eliminat în bună măsură stagnările datorate lipsei de materie primă.Desigur că atît în secții, în ateliere, cît și în sectoarele de aprovizionare mai sînt multe de făcut : asigurarea producției cu materie primă în zilele de duminică, rezolvarea a numeroase probleme de alimentare cu energie electrică, asigurarea unor criterii juste de recompensare, o mai bună normare a producției. Toate acestea sînt propuneri cărora trebuie să li se dea curs, important rămîne însă efortul — încununat de rezultate — de a se aplica numeroasele propuneri și inițiative care și-au dovedit din plin eficiența. în legătură cu . această chestiune, tov. Ion Antonică, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., ne spunea : „Un asemenea salt cantitativ și calitativ al producției nu putea fi realizat decît printr-o perfectă organizare. Și se știe că, în privința organizării științifice a producției si a muncii, experiența colectivului, inițiativa lui, materializată în propuneri, este decisivă. Este lucrul pe care l-a înțeles foarte bine colectivul fabricii de zahăr, iar fructificarea inițiativei fiecărui om al muncii nu a întîrziat să redreseze activitatea economică a acestei întreprinderi.”
Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii"

reparații, pentru a da posibilitate unor categorii mai largi de cetățeni să beneficieze de acest avantaj ; pentru a reduce diferențele mari existente între sumele plătite anual de către populație în diverse sisteme de încălzire, pînă la 30 iunie 1972, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat pentru Prețuri, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerul Energiei Electrice și C.S.E.A.L. vor prezenta propuneri privind prețurile de vînzare a energiei termice și a combustibililor folosiți de populație, corespunzător cu gradul de confort care se asigură.

grale a materialelor de construcție pentru locuințe pe anul 1971, C.S.P. și M.A.T.M.C.G.F.F. au fost autorizate ca, împreună cu ministerele producătoare și executante de lucrări, să facă, în cel mai scurt timp, redistribuiri între beneficiari. In fine, se prevede ca, începînd cu anul viitor, să se treacă la producția de echipamente pentru automatizarea punctelor termice, pentru ca, pînă în anul 1975, punctele termice existente și cele care se vor mai construi în această perioadă să fie complet automatizate ; în paralel, se va asigura asimilarea producției în țară și omo-

Tot ceea ce clădim să fi®
temeinic chibzuit, durabil

stare, pentru împiedicarea oricăror deprecieri premature, care să afecteze in vreun fel efortul general al statului pentru rezolvarea în condiții optime a problemei — de mare importanță socială — a locuinței. în același timp, creșterea respectivă atrage atenția asupra necesității unei accepții mai largi a noțiunii de eficiență economică în acest domeniu, accepție care să includă — alături de valoarea investiției — și cheltuielile de Întreținere.Pentru a asigura reușita întregului complex de măsuri, o serie de prevederi se referă la perfecționări de natură organizatorică, operative. Astfel, prin definitivarea mai urgentă a proiectului de act normativ privind noile norme de deviz și de prețuri — la a căror aplicare să se treacă de la începutul anului viitor — consumurile de materiale și manoperă în construcții vor putea fi stabilite pe baze reale ; în vederea stimulării cetățenilor pentru mai buna întreținere a locuințelor urmează ca, pînă la 30 octombrie a.c., organele competente să prezinte propuneri de act normativ privind stabilirea prețului la materialele folosite la lucrările de reparații care intră în sarcina chiriașilor; în același termen, vor fi făcute propuneri în legătură cu executarea, cu plata în rate, a anumitor lucrări de

Alte îmbunătățiri vizează normativele privind administrarea. întreținerea, repararea, recepția, duratele de execuție și termenele de garanție a lucrărilor de reparații, ca și normativele de personal și gradare a unităților din activitatea de gospodărire locativă (ambele, cu termen la 31 martie 1972) Un capitol însemnat de prevederi se referă la aprovizionarea cu anumite materiale de construcție : punerea în funcțiune a unei noi linii de fabricație de căzi de baie, necesare Consumului intern, inclusiv pentru fondul pieței și înlocuirea celor deteriorate din imobilele existente ; introducerea in fabricație (pînă la 1 noiembrie a.c.) a căzilor de baie din poliesteri armați cu fibre de sticlă și extinderea acestei producții în anii următori ; asigurarea necesarului de fitinguri și armături de alamă pentru instalații interioare pe anul 1971 și prezentarea de propuneri de dezvoltare a producției și de înlocuire a alamei cu mase plastice; asigurarea producției conveetorilor cu mască, drept elemente de încălzire, și introducerea lor, începînd cu anul 1972. în proiectele de execuție ; intensificarea controlului asupra respectării contractelor de către fabricile de ciment. în privința sortimentelor și calității cimentului livrat pentru construcția de locuințe. In vederea asigurării inte-

logarea echipamentelor pentru automatizarea centralelor termice, ur- mind ca începînd cu anul 1973 să se treacă la producția de serie și la echiparea centralelor. Se vor studia și omologa, de asemenea, instalații de ardere cu randamente sporite, în special pentru utilizarea cărbunilor.Recentele măsuri cu privire la îmbunătățirea activității în construcția de locuințe. întreținerea și exploatarea fondului locativ sînt menite să asigure o folosire rațională a fondurilor materiale, o creștere substanțială a răspunderilor în aceste sectoare. O însemnătate deosebită are faptul că — în domeniul proiectării, construcției, dării în folosință și gospodăririi locuințelor — este reafirmată în mod expres și întărită răspunderea privind coordonarea generală, care revine Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, consiliilor populare județene și al municipiului București ; ele vor organiza controlul riguros al calității proiectării și execuției, vor asigura respectarea de către întreprinderile producătoare a calității ' prescrise pentru materialele de construcție : tot ele răspund pentru aplicarea întregului complex de măsuri amintit. In același spirit, al întăririi răspunderii pentru deciziile luate, se prevede organizarea dezbaterii și defi

nitivării schițelor de sistematizare ale municipiilor și orașelor în sesiuni de lucru ale consiliilor populare municipale, orășenești și județene ; atragerea maselor largi de oameni ai muncii, viitorii beneficiari ai construcțiilor, la stabilirea profilului orașelor, care să corespundă cerințelor de creștere continuă a nivelului de viață.Este evident însă că, pe lingă îndeplinirea de către ministere și departamente centrale, de către organele locale ale puterii și administrației de stat a obligațiilor și sarcinilor menționate, hotărîtoare pentru traducerea în viață a recentelor măsuri este însușirea și aplicarea lor de către zecile de mii de proiectanți și constructori, de către milioanele de oameni ai muncii care au în păstrare uriașa zestre a fondului locativ național. De cele mai multe ori, dincolo de asigurarea condițiilor materiale necesare, nivelul realizării, întreținerii și exploatării locuințelor este, practic, determinat de nivelul exigenței și al îndrumării, de atenția manifestată din partea personalului de execuție, de fermitatea controlului, de combativitatea cetățenească la adresa oricăror atitudini de nepăsare șl neglijență. Prevederea ca în componența comisiilor de recepție definitivă a blocurilor de locuințe să se includă obligatoriu — în calitate de membri cu drepturi depline — și delegați ai locatarilor, deputați și alți cetățeni care locuiesc in blocuri, in- stituționalizează tocmai intervenția activă a spiritului de înaltă responsabilitate civică. în același timp, în sensul celor arătate, comitetelor județene de partid și al municipiului București le revine misiunea de mare însemnătate de a asigura, prin măsuri concrete, ca organele și organizațiile de partid, de sindicat și de tineret să desfășoare o intensă muncă politico-educativă în rîndul pro- iectanților și constructorilor de locuințe. în rîndul locatarilor, pentru dezvoltarea conștiinței lor, pentru cultivarea principiilor moralei și eticii socialiste, promovate cu consecvență de conducerea partidului nostru. Pentru fiecare cetățean trebuie să fie limpede că, pentru a rezolva mai curînd și în condiții mai bune problema socială importantă a locuinței — obiectiv înscris în programul de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate — este necesar ca eforturile materiale și organizatorice ale statului să fie susținute de noi toti, printr-o atitudine responsabilă. ca producători, beneficiari și proprietari obștești ai tuturor caselor durate pe cuprinsul patriei.

CONTRASTE
Submarinele
din Trotuș

Vrînd transla

oborocul nucile în am citit, care să
De oameni care încercau să care soarele în casă cu sau aruncau pod cu furca Dar de uniicumpere utilaje pentru a le îneca sub ape ați auzit ? Dacă primii au existat doar în povești, cei din urmă trăiesc aievea. Ba, mai și primesc salarii de la industria' locală a Bacăului. Vă interesează povestea ? Imediat....Vasăzică, au încălecat pe-o șea, și au procedat așa : să mecanizeze portul agregâtelor balastiera de la Ure- chești, conducerea direcției județene de industrie locală a hotărît să înlocuiască autobasculantele cu benzi transportoare. Zis și făcut. Au fost procurate benzi transportoare în lungime de aproape 1 000 metri, materiale de construcție și într-un an de zile lucrarea a fost terminată. Totul a costat bani buni — peste 2 milioane lei. Numai că, la montarea benzilor nu s-a ținut seama de recomandările Inspectoratului geologic, care indicau ca lucrarea să fie suspendată pe piloni înalți, pentru a fi ferită de revărsările apelor. „Ce sîn- tem noi, să ne temem de niște apă ? Recomandările geologilor

sînt ele apă de ploaie!" — și-au zis, probabil, prevăzătorii gospodari, în definitiv, ce, în cazul cel mai rău, nu s-au mal văzut mașini subacvatice ? Dar submarinele ce sînt ?Și, ca atare, benzile transportoare au fost montate direct în albia inundabilă a Tro- tușului. Dar, nici nu s-a stins bine ecoul felicitărilor reciproce dintre constructor și beneficiar, că Trotușul s-a și supărat pentru jignire și desconsiderare. Au venit niște ploi, ceva mai zdravene, rîul s-a învolburat, apele și-au ieșit din matcă, benzile transportoare au fost acoperite cu nămol, iar instalațiile electrice deteriorate. Ca să mai recupereze ceva, conducerea întreprinderii de industrie locală din Tg. Ocna, de care a- parține balastiera, a ridicat benzile de cauciuc și parte din instalațiile electrice, depo- zitîndu-!e într-o magazie. Partea metalică a rămas însă pe malul apei, neprotejată, expusă intemperiilor și ruginei. Așa se încheie povestea unei investiții pe care a înghițit-o apa. Cei care au făcut-o tac acum ca peștele. E adevărat că apa trece, pietrele ră- mîn. “ mînă Dar de ce să ră- paguba ?
Măiestrie de o sută

de milioaneîn comunele și satele județului Harghita există o veche tradiție în confecționarea diferitelor obiecte din lemn și din alte materiale locale. Măiestria locuitorilor este bine pusă în valoare în cadrul a peste 90 de cooperative agricole în care au fost organizate secții industriale. Cooperatorii din Ar- mășani, Ciumani, Plă- ieștii de Jos, 'Frumoasa, Joseni ș.a. au înființat ateliere pentru prelucrarea lemnului sau confecționarea a diferite materiale de construcție — cără-
Juninca

prefabri- din betonmizi, țigle, cate ușoare etc. toate executate cu măiestrie, Ia o calitate care satisface exigențele cumpărătorilbr. Măiestria cooperatori- . lor are o finalitate e- conomică apreciabilă. Numai din activitățile industriale, cooperativele agricole au încasat mai mult de o sută milioane lei, cu 30 milioane peste propriile angajamente. Este un cîștig frumos dacă ne gindim nu numai la valoarea încasărilor, ci și la frumusețea și la utilitatea produselor.
cu cheltuială se ține!La I.A.S. Nădlac, județul Arad, funcționează o îngrășătorie de taurine de Ia care, așa cum este de așteptat, trebuie să se obțină carne de calitate. la un preț de cost cît mai redus. Numai că aici cheltuielile întrec veniturile, pentru că lipsa de gospodărire și a spiritului previziune au dus situații anormale, cursul trimestrului din acest an, la cele 3 038 taurine la îngrășat s-a obținut spor in greutate numai... 191 cam tot atîta cît putea pretinde crească zilnic un sau un purcel, mea este că, tru fiecare gram de spor în

de 
la 
în 
TI

un de grame, s-ar să miel Cul-

greutate, s-au consumat cite 7,7 kg centrate, cu totul exagerată. De fapt, la această risipă de concentrate s-a a- juns din cauză că nu au fost asigurate nutrețuri de volum mai ieftine, așa cum consumă, în mod normal, orice rumegătoare. După cum se vede, dînd cu nemiluita furaje scumpe, s-a ajuns la fundul sacului, rezultatul fiind... dublu : nerealizarea producției de carne și umflarea prețului de cost. Este adevărat că obrazul subțire, cu cheltuială se ține ; acum, se vede că lucrurile sînt valabile jși pentru ju- ninca „subțire" sau vi- țeâua costelivă. N-ar fi mai bine invers ?

conți cantitate

ruginit, și de mai va mu-
80 de tone 1 aia, „să vecinii de pentru a-și

ă-se străduiesc plătească dato- Cît despre silo-

S-a mutat piramida

Am zărit-o din goana mașinii, domina zările a cel puțin v zece sate. Ne-am gîndit: ce s-o fi întîmplat ? Ne înșeală privirea, e vreo iluzie optică ? Or, celebra piramidă a vestitului faraon și-amutat anticele tonede . piatră pe plaiurile vîlcene, aici, în comuna Stoenești ? Apro- piindu-ne de satul Piscu Mare am aflat că nu despre casa veșnică a lui Keops era vorba, ci de o clădire mult mai de curînd construită. în 1966 locuitorii din satul cu pricina s-au hotărît să-și clădească un siloz pentru depozitarea fructelor. Dar nu orice fel de siloz, ci unul să-i meargă faima: u- nul gigant, cu o capacitate de vreo 200 de tone, deși cantitatea de fructe obținută a- nual de-abia se ridică la vreo Da’ vorba plesnească necaz". Și

realiza acest gînd, s-au hotărît să sacrifice tot. întîi cărămida ce urma să fie folosită la construcția unei noi școli, apoi au trecut la vîn- zarea recoltei de fructe și turmei de oi, ce era proprietate comună.Nemaiavînd ce să mai vîndă, s-au apucat să se împrumute. Dar tot nu și-au atins țelul. Și uite-așa, cum să-și riile.zul cu pricina, măcar de-ar fi folosit, că nevoi de depozitare sînt destule în agricultură, dar, are la ușă atîrnat de vreo doi ani un lacăt mare și Bătut de vînturi ploi, nimeni nu-i dă atenție. Poate hotărî Direcția zeelor și a monumentelor istorice să-1 treacă, totuși. în rîndul vestigiilor ce le patronează. Că tot nu prea aveam la noi piramide...
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HIDROGRAFICE COMPLEXE

Programul național privind gospodărirea rațională a apelor țării și extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare constituie o nouă dovadă a consecvenței și clar- viziunii cu care militează partidul nostru pentru o dezvoltare economico-socială armonioasă și în domeniul apelor, în conformitate cu cerințele societății socialiste multilateral dezvoltate. în cadrul acestui amplu program, cercetării științifice ii revin sarcini de mare răspundere.Intr-o anchetă anterioară ne-am referit cu precădere Ia problemele pe care Ie ridică acțiunea complexă de protecție a apelor. Din același unghi, al sarcinilor și realizărilor cercetării de profil, vom aborda astăzi, cu sprijinul unor cunoscuți specialiști, angrenați în înfăptuirea unor obiective importante ale programului național, problema folosirii raționale a resurselor de apă.
PENTRU AMENAJAREA UNOR BAZINE

♦

în fața celor care răspund direct de gospodărirea apelor țării stau trei obiective, aflate într-o strînsă interdependență și condiționare reciprocă : folosirea judicioasă a apei, combaterea acțiunilor ei dăunătoare (inundații, eroziunea solului, sărăturări etc.), protecția surselor de apă împotriva poluării și epuizării. Pentru îndeplinirea în condiții optime a acestor obiective a fost elaborat „Programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului în Republica Socia-' listă România în anii 1971—1975 și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985“, aprobat de Plenara Comitetului Central al Partidului. Comunist Român din 17—19 martie 1970.Problematica studiilor șl cercetărilor științifice reclamate de acest amplu program este determinată de o serie de caracteristici ale resurselor de apă și ale folosirii lor. Trebuie să ținem seama, în primul rînd, de modicitatea relativă a resurselor — atît comparativ cu alte țări, cît și în raport cu necesitățile proprii. In afară de Dunăre, resursele de apă ale țării noastre reprezintă 1 700 metri cubi anual pe locuitor (în Europa, valoarea acestui indice este sub 1 000 numai în Ungaria, Olanda și Republica Democrată Germană) ; considerînd și debitul Dunării, România se înscrie în categoria țărilor mijlocii, care dispun de 5 000—10 000 metri cubi anual pe locuitor. Pe de altă parte, prelevările și consumul, raportate la numărul de locuitori, ne situează printre țările europene cu indici de acest fel ridicați. Un alt factor specific îl constituie neuniformitatea repartizării teritoriale și in timp a resurselor. Sursa cea mai mare de apă, Dunărea, e situată la marginea de sud a țării. Pe de altă parte, în unii ani, numai în lunile de primăvară se scurge 80 la sută din volumul de apă anual, ceea ce duce la revărsarea cursurilor de apă, cu consecințele cunoscute și la imposibilitatea utilizării chiar a resurselor reduse pe care le avem, fără numeroase lucrări de acumulare.Trebuie relevate și o serie de caracteristici ale folosirii apei. Ca urmare a industrializării, dezvoltării agriculturii și ridicării gradului de civilizație a popu-'. lației, prelevările de apă au crescut în- tr-un ritm accelerat : 3 miliarde de metri cubi în 1960 ; 6,1 miliarde metri cubi în1965 ; 10,3 miliarde metri cubi în 1970 (pentru 1980 se prevăd 30 miliarde metri cubi). Pentru consum este caracteristic faptul că irigațiilor le revin și le va reveni în continuare 40—50 la sută din volumul total al prelevărilor, iar industriei circa 40 la sută (din cauza gradului mic de recirculare care se realizează în prezent). Ca urmare a folosirii apei' pentru irigații, a prelevărilor pentru diferite folosințe și a restituțiilor de la acestea, a exploatării pădurilor, a realizării acumulărilor și derivațiilor se produce o modificare substanțială a regimului apelor. De aici, necesitatea amenajării complexe a bazinelor hidrografice și a cursurilor de apă, pentru satisfacerea concomitentă a mai multor folosințe, precum și a realizării de acumulări și derivații, pentru a putea folosi cît mai deplin resursele de care dispunem, aducind în concordanță disponibilul și necesarul de apă. Sînt acțiuni care solicită desfășurarea unei susținute activități de cercetare, in- trucît multe dintre problemele actuale sau de perspectivă, care nu pot fi lăsate fără răspuns, sînt noi sau se pun în- tr-un fel nou. Acestor probleme este necesar să le răspundă cercetările prevăzute în programul prioritar de cercetare.Modificările regimului hidrologic, rezul- tînd din activitatea omului asupra naturii și din folosirea cursurilor de apă, impun dezvoltarea mai accentuată a cercetărilor hidrologice în trei direcții. In primul rînd, sînt necesare investigații pentru determinarea influenței modificatoare a omului asupra regimului cursului de apă, pentru cuantificarea acesteia, mai ales ca urmare a modificării prin irigații a regimului apelor subterane. Interesează, de asemenea, cercetările asupra condițiilor în care se formează rea, ceea ce presupune cercetări rale și cercetări concrete asupra rii precipitațiilor, infiltrațiilor în scurgerii la suprafața solului (în condiții hidrologice, pedologice, de acoperire a solului, de vegetație), evapo- transpirației, circulației' apei în sol, alimentării cursurilor de apă, cu alte cuvinte, dezvoltarea cercetărilor de orientare genetică în hidrologie. In sfîrșit, a treia direcție o reprezintă cercetările privind constituirea regimului hidrologic natural, devenit fictiv, care nu poate fi realizată fără a se folosi rezultatele cercetărilor enumerate mai sus, datele asupra prelevărilor și restituțiilor directe de apă, asupra regimului de folosire a lacurilor de acumulare și a pierderilor de apă din acestea. Fără astfel de cercetări complexe, tot bagajul de cunoștințe acumulat pînă în prezent nu ar putea fi valorificat statistic și nu am cunoaște evoluția situației din punct de vedere hidrologic — cu alte cuvinte, am fi lipsiți complet de datele care caracterizează mărimea și regimul resurselor de apă.O altă problemă nouă, pe plan mondial, este aceea a desalinizării apelor de mare și a îndulcirii și folosirii apelor salmastre. Ținînd seama de dezvoltarea consumurilor, ea va deveni actuală și la . noi, intr-un viitor nu prea îndepărtat.Avînd în vedere resursele de care dispunem, o mare însemnătate dobîndește economisirea apei, recircularea ei în cadrul aceleiași folosințe și folosirea ei succesivă. Trebuie menționat că, în unele cazuri, consumurile de apă pe unitatea de produs sînt de 2—3 ori mai mari lă noi, decît în alte țări. Această situație impune efectuarea unor studii privind consumurile specifice de apă și elaborarea unor procese tehnologice care să necesite consumuri mai mici. In același timp, va trebui să ne preocupăm mai intens de problemele cu caracter tehnico- economic, cum ar fi prețul de cost al apei, taxele și tarifele în funcție de condițiile cantitative și calitative de prelevare și restituire, astfel îneît să se stimuleze folosirea economicoasă a apei și protecția calității ei etc. Problema recirculării apei

scurge-gene- formă- sol și diferite

CUNOAȘTEREA „FONDULUI DE APE" 
RECLAMĂ METODOLOGII MODERNE

Numeroase și variate considerente fac ca dezvoltarea actuală și de perspectivă a industriei și agriculturii (în special a irigațiilor), precum și procesul accentuat de urbanizare să implice o cît mai riguroasă cunoaștere a resurselor de apă ale ță. ii : consumul mereu sporit de apă, nevoia de a-1 fructifica rațional și cît mai 

și folosirii ei succesive și problema asigurării debitului de diluție reprezintă ilustrări ale unității organice a aspectelor cantitative și calitative ale gospodăririi apelor.Tot în categoria cercetărilor de profil intră și cercetările asupra metodelor de calcul în proiectarea și exploatarea amenajărilor integrale și complexe de cursuri de apă. Mă refer în special la utilizarea cercetării operaționale în calculele de gospodărire a apelor, ceea ce, în paralel cu folosirea mașinilor electronice de calcul, va permite optimizarea parametrilor de dimensionare și ai regimului de exploatare a acestor amenajări, pe baza comparării unui mare număr de variante, luînd totodată în considerare și modul probabilistic in care pot fi exprimate atît disponibilul, ,cît și necesarul de apă.Cercetările de gospodărire a apelor vor 

apeli w w

Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier : de la primele cercetări de hidrologie pînă la darea în exploatare a sistemului hidroenergetic este un drum lung 
de creație științifică și tehnică

trebui să se ocupe în mai mare măsură, și de exploatarea lacurilor de acumulare, destinate atît asigurării unor rezerve de apă, cît și combaterii viiturilor, astfel incit, pe baza prognozei debitelor, să se obțină o folosire cît mai eficientă a capacității lor.Cercetările privind cunoașterea și valorificarea resurselor de apă sînt efectuate, în cea mai mare parte a lor, de unitățile științifice ale Consiliului Național al Apelor — Institutul de meteorologie și hidrologie și Institutul de Studii, cercetări și proiectări de gospodărire a apelor. Este evident, însă, că, atît la realizarea cercetărilor, cît mai ales la valorificarea lor, este necesar și aportul altor organe și unități. Astfel, pentru cunoașterea hidrologiei bazinelor mici este esențială activitatea de cercetare o oficiilor de gospodărire a apelor ale consiliilor populare județene, iar' pentru problemele de aparatură și mecanizare — cea a unităților din M.I.C.M. In ceea ce privește valorificarea cercetărilor privind consumurile specifice și raționalizarea lor, ea este condiționată de sprijinul ferm al unităților consumatoare de apă din industrie, agricultură și gospodăria comunală. Numai avînd asigurată această colaborare permanentă vom putea înfăptui pe deplin unul din obiectivele de bază ale programului național — gospodărirea rațională a resurselor de apă ale țării.
Dr. îng. Florin IORGULESCU 
președintele Consiliului Național 
al Apelor

avantajos, evitarea diverselor perturbații ce pot interveni din acest punct de vedere etc. In ultimă instanță, trebuie să se asigure o evidență exactă și o prognoză de cit mai bună calitate a cantităților de apă de suprafață și subterane disponibile — pentru a fi posibilă fundamentarea temeinică a unor sarcini economice de bază, 

și formularea direcțiilor de dezvoltare în continuare a hidrologiei românești. Așa se face că, în prezent, în cadrul programului prioritar de cercetare, se depun eforturi susținute pentru cunoașterea bilanțului apei in riuri, lacuri și in spațiile inter-fluviale și pentru satisfacerea a tot mai numeroase și acute cereri legate de stabilirea potențialului apelor subterane. Cercetării științifice de specialitate îi revin sarcini imediate, ea trebuie să asigure o eficiență sporită a activității hidrome- trice, în limitele actualei rețele reprezentative pentru rîurile mari și mijlocii. In aceeași sferă a sarcinilor imediate, este necesar să fie dezvoltate cît mai grabnic și activitățile de hidrometrie pe rîurî mici și cele de „hidrologie experimentală", care, prin aprofundarea cunoașterii diverselor procese (cum ar fi formarea scurgerii de apă și aluviunile sau procesele de albie), vor permite fundamentarea unor scheme de calcul adecvat și determinarea noilor parametri de calcul necesari.Pe de altă parte, ținînd seama de frecvența și amploarea schimbărilor ce intervin pe versanți se impune o mai sistematică studiere a consecințelor acestor modificări asupra apelor de suprafață și subterane, sarcină ce poate fi rezolvată numai prin intensificarea și promovarea cercetărilor ținînd de hidrologia versan- ților. In ceea ce privește studiul apelor subterane, programul prioritar de cercetare orientează cirea cunoașterii cantitative a rezervelor. stabilirea cunoașterea variației în timp a rezervelor și debitelor exploatabile. De asemenea, este prevăzut să se insiste și pe aspectele care țin de mișcarea apelor subterane, de formarea și „regenerarea" lor, de 
cercetările spre adîn-debitelor exploatabile,

I

fenomenele de secare a acestora (secetele hidrologice). Se va aprofunda totodată studiul modului în care factorii climatici acționează asupra apelor freatice și determină scurgerea minimă a rîurilor, mai ales că un asemenea element poate duce la perfecționarea unora dintre metodele de prognoză.Se înțelege că un rol deosebit de important revine și studiului aspectelor calitative ale apelor, cunoașterii caracteristicilor fizice, chimice, biologice etc. ale acestora. Larga cooperare științifică stabilită în ultimii ani — în cadrul acțiunilor Deceniului Hidrologic Internațional — a permis o ameliorare apreciabilă a 'metodologiei generale de studiu, în special prin dezvoltarea unor tehnici noi, cum sint cele de calcul (calculul statistic, modelarea matematică și fizică). In această sferă de preocupări se înscriu de altfel și unele realizări meritorii obținute de cercetătorii de profil din țara noastră (metodica generală a elaborării sintezelor hidrologice, compunerea undelor de viitură, condiționarea debitelor de aluviuni de către debitele de apă etc.).O sarcină stringentă o constituie elaborarea fluxului tehnologic de stabilire a bilanțului apelor noastre. In acest scop, vor fi extinse și adîncite cercetările legate de automatizarea hidrornetrică complexă, de stocarea datelor (pentru a permite utilizarea mașinilor de calcul de mare randament), de extinderea metodelor statistice și a modelării matematice sau de utilizarea metodelor radiometrice (folosind tritiu și carbon 14), pentru determinarea vîrstei apelor subterane și e- fectuarea studiilor complexe de cunoaștere și valorifioare a apelor țării etc. Nurr&i dispunind de o tehnologie adecvată se poate asigura o utilizare eficientă a mașinilor moderne de calcul, în prelucrarea imensului volum de informații din acest sector. Pe de altă parte, merită a fi avută în vedere și adoptarea altor tehnici de mare randament, așa cum sînt cele aerofotogrametrice (pentru studierea aspectelor ținînd de inundații, spectre ale scurgerii sau deformării de albii etc), sau procedeele bazate pe -folosirea radioizoto- pilor, aplicabile de obicei la studiul mișcării apelor din subteran.Obținerea și prelucrarea volumului impresionant de informații și date necesitate de un asemenea bilanț, prin utiliza

rea unei aparaturi șl a unei metodologii moderne, reprezintă una din marile direcții spre care trebuie orientate eforturile în prezent. O altă direcție privește valorificarea superioară a fondului de informații preexistent. însăși sfera de cuprindere a acestui fond trebuie concepută și valorificată intr-un plan mai larg decît pînă acum, in sensul considerării și a datelor de profil păstrate în vechi documente istorice, acte administrativ- gospodărești și alte materiale de arhivă

Comparată cu alte resurse (minereuri, petrol etc.) apa apare, la prima vedere, aproape inepuizabilă. Tentativa de a-i inventaria practic resursele, cele de moment și cele acumulate în timp, duce însă, chiar în stadiul actual de cunoaștere, la aprecieri mult mai realiste. Astfel, potrivit unor estimări actuale, apele țării noastre au un volum care poate fi apreciat ca modest și inconstant. Așa stînd lucrurile, ele reprezintă, totuși, mai ales în stare potențială, o mare bogăție, valorifi- cabilă însă numai prin lucrări de regularizare a debitului și prin măsuri de conservare a calității.Marile inundații din primăvara anului trecut au demonstrat în suficientă măsură incertitudinile existente în ceea ce privește cunoașterea tuturor factorilor care 

influențează variația debitului. A rezultat mai ales necesitatea acută a stăpînirii efective a rețelei hidrologice și a combaterii fenomenelor dăunătoare provocate de acțiunea apelor. In ambele direcții, țara noastră oferă un vast teren de activitate. Volumul relativ redus al surselor de apă și marea lor variabilitate în spațiu și timp fac ca acțiunea de gospodărire rațională să pretindă eforturi deosebite, atît în domeniul cercetării, cit și în cel al aplicării practice h soluțiilor științifice. Măsuri grabnice sînt cerute în mod imperios și de situația creată ca urmare a acțiunii distructive a apelor (inundații, înmlăști- nări, eroziune etc). In prezent, suprafețele afectate de inundații totalizează circa 2,8 milioane hectare, pe care sînt situate numeroase bunuri și obiective social-eco- nomice, dintre care 2,5 milioane hectare terenuri agricole, circa 2 000 km căi de comunicație etc. Terenurile supuse efectelor dăunătoare ale excesului de umiditate — înmlăștinări, sărăturări — reprezintă și ele o suprafață de circa 3 milioane hectare, zone puternic calamitate sub acest aspect fiind Lunca și Delta Dunării și Cîmpia de vest. Fenomenul de eroziune, nu mai puțin păgubitor, se face și el simțit, în diverse stadii, pe circa 8 milioane hectare, reducînd potențialul productiv al solului.Toate acestea sînt numai o parte din constatările care justifică pe deplin atenția ce s-a acordat și se acordă cu deosebire astăzi aspectelor practice, concrete de gospodărire judicioasă a resurselor de apă. Preocupări de asemenea natură au fost incluse în primul plan de electrificare al țării (1950), precum și în planul general de amenajare a apelor. Pe baza studiilor efectuate potrivit sarcinilor prevă-
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(privind regimul rîuriloir, evoluția tora) și a confruntării lor cu datele mai recente. Sînt numai cîteva din pectele care reliefează diversitatea mensiunilor" acestei bogății care apa și, implicit, diversitatea pistelor evoluție ale cercetării care își propune să le evidențieze.
Dr. ing. Constantin DIACONU 
director adjunct științific al Institutului 
de meteorologie și hidrologie

zute în aceste planuri s-a trecut la executarea unor lucrări tot mai ample de folosire și stăpînire a apelor (lacuri de acumulare, uzine hidroelectrice, îndiguiri și desecări, lucrări antierozionale etc.). In prezent, programul național de gospodărire rațională a apelor și de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare in perioada 1971—1975 trasează obiective noi, majore, în acest scop.In domeniul combaterii fenomenelor dăunătoare provocate de acțiunea apelor, cercetarea trebuie să contribuie mai susținut, în etapele imediat următoare și in perspectivă, la soluționarea unor cerințe practice care presupun ample studii cu caracter mterdiscipltnar, cum sint cele referitoare la efectele excesului de umiditate și de eroziune a solului sau la im- 

ce or- de se un

bunătățirea metodologiilor de calcul, pentru dimensionarea optimă a lucrărilor de amenajare a resurselor de apă. Pe de altă parte, programul prioritar are în vedere o evoluție mai viguroasă și în ceea privește îmbunătățirea metodelor de ganizare și exploatare a sistemelor gospodărire a apelor. In acest scop, cuvine a fi abordat, cît mai grabnic, ansamblu de probleme, de la perfecționarea metodelor de exploatare a acestor sisteme, la recalcularea prețului apei în regim natural și regim amenajat, în vederea introducerii unor stimulente de natură economică pentru utilizarea rațională și protecția calității apelor. Trebuie întreprinse studii temeinice privind îmbunătățirea regimului de exploatare a incintelor indiguite din Lunca Dunării (în vederea sporirii eficienței sistemelor de desecare și pentru combaterea degradării solului), protecția calității resurselor de apă împotriva poluării lor (prin evacuările de ape reziduale provenite de la industrie, agricultură și așezările omenești), refacerea patrimoniului silvic în zonele despă- durite (prin replantarea pădurilor tăiate și amenajarea sistematică și generalizată a torenților).Problemele de cercetare de acest gen prezentînd un interes extrem de larg pentru majoritatea ramurilor economiei naționale, la soluționarea și aplicarea rezultatelor lor — în general, la rezolvarea bunei gospodăriri a apelor — impun antrenarea de forțe cît mai numeroase, pe plan local și central, specialiști de înaltă calificare și de profile diferite.

utilizate depind de nivelul de dezvoltare social-culturală și economică a colectivității. Intre anumite limite, aceste canti-

Prof. dr. docent
Cristea MATEESCU
membru corespondent al Academiei

situează țara cu o economiecreștere a can-

tăți sînt din ce în ce mal ridicate, măsură ce standardul de viață este mai înalt.Pe de altă parte, apa reprezintă un e- lement esențial pentru economie, slujind ca materie primă, cale de transport în diferite ■ procese tehnologice, sursă și mijloc de transmitere a unor categorii de energie etc. Dezvoltarea economiei naționale duce implicit la creșterea cantităților de apă folosite în industrie și în alte ramuri de producție materială ale societății.Sub raport cantitativ, programul național privind gospodărirea rațională a a- pelor arată că ponderea volumelor de apă prevăzute a fi prelevate din sursele de apă în anul 1975 reprezintă circa 12 la sută pentru alimentările cu apă potabilă și 37 la sută pentru alimentările cu apă industrială, adică aproximativ jumătate din cantitățile totale care se vor utiliza.Pentru a avea o idee clară asupra dinamicii cantităților de apă utilizate în țara noastră, trebuie să luăm ca punct de referință situația existentă înainte de cel de-al doilea război. mondial. Din cauza slabei dezvoltări industriale și a nivelului de trai, cultural și material, scăzut al marii majorității a populației, volumul de apă utilizat anual era de circa 800 milioane metri cubi, ceea ce înseamnă un indice global de circa 50 metri cubi pe an și locuitor. în ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită în medie pe țară pentru alimentarea populației, ea era de circa 20 litri pe locuitor și zi, numai 25 la sută din totalul localităților urbane dispunînd de instalații centralizate de alimentare cu apă, și acestea incomplete. In schimb, în anul 1970, volumul de apă prelevat din surse a fost de 10 miliarde metri cubi, indicele global — circa 500 metri cubi pe an și locuitor, iar cantitatea dc apă potabilă distribuită în medie pe țară — 110 litri pe locuitor și zi. Pentru centrele populate urbane, care au astăzi în marea lor majoritate instalații de alimentare ou apă potabilă, acest indice mediu este de aproape 300 litri pe om și zi. Sînt cifre care noastră la nivelul țărilor în plină dezvoltare.Aceste ritmuri înalte de tităților de apă utilizate în centrele populate, în industrie și în agricultură ne a- trag atenția că, față de resursele de care dispunem, satisfacerea în continuare a cerințelor de apă va impune cheltuieli din ce în ce mai mari. La un moment dat se va ajunge la limita capacității de satisfacere a cerințelor pe seama surselor naturale de apă dulce și va trebui să recurgem și noi Ia utilizarea imensului rezervor al mării, ceea ce presupune, deocamdată, tratări foarte costisitoare.Față de această situație, conducerea superioară de partid și de stat a preconizat o serie de măsuri legate de gospodărirea resurselor de apă ale țării noastre. Sarcina elaborării concrete și a îndeplinirii lor revine Consiliului Național al Apelor, ministerelor economice și consiliilor populare, precum și Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.In ansamblul acestor măsuri, o problemă de cea mai mare însemnătate este aceea a raționalizării consumului de apă. Studiile și cercetările întreprinse în acest scop urmăresc cu deosebire :— determinarea normelor de necesar de apă și a variațiilor consumurilor de apă in timp pentru diferitele categorii de folosințe din centrele populate ;— determinarea normelor de necesar de apă pentru diferite categorii de procese tehnologice și variația în timp a a- cestora ;— stabilirea criteriilor pentru alegerea gradului - de asigurare a cantităților de apă necesare, în funcție de caracteristicile procesulâi tehnologic și de dificultățile de obținere a apei ;— găsirea mijloacelor pentru înlocuirea unor procese tehnologice umede cu procese tehnologice industriale uscate ;— stabilirea proceselor tehnologice de tratare și epurare a apei, în condițiile utilizării apei în circuit închis, cu refolo- sirea acesteia fie în aceeași industrie, fie în diferite industrii situate pe aceeași platformă industrială ;— perfecționarea aparaturii și scheme- • lor pentru măsurarea și controlul cantităților și calității apei utilizate ;— perfecționarea metodelor de prelucrare ’ a datelor statistice rezultate observații ;— perfecționarea metodologiei de terminare a debitelor de apă la care buie să fie dimensionate instalațiile alimentare din centrele populate și diferite obiective industriale.In paralel cu desfășurarea acestei vități trebuie urmărită realizarea osmoze între care concură la raționalizarea consumurilor de apă : cercetare-proieotare-exe- cuție-exploatare, rezultatele obținute în exploatarea utilajelor industriale pentru obținerea parametrilor proiectați constituind premisele unui nou ciclu, la aceeași întreprindere sau la unele noi. Colaborarea strînsă dintre colectivele de specialiști din industrie și cercetătorii din institutele de profil poate duce astfel atît la perfecționarea continuă a proceselor tehnologice, cît și la gospodărirea mai judicioasă a resurselor de apă.Pe lingă sarcinile care revin cercetării științifice menționez că un domeniu în care trebuie acționat cu perseverență este și cel al educării tuturor cetățenilor în spiritul economisirii apei, al evitării risipei. Școala de toate gradele trebuie să facă totul pentru a sădi acest spirit în rindul tineretului. De asemenea, presa, radioul și televiziunea vor putea sprijini această acțiune prin difuzarea unor materiale demonstrative sintetice, scoțînd în evidență consecințele grave pe care le are, pentru întreaga colectivitate, risipa de apă provocată de neglijență și de lipsa de responsabilitate.O contribuție deosebită la rezolvarea problemelor din programul prioritar privind protecția și valorificarea resurselor de apă o pot aduce catedrele de specialitate din institutele de învățămint superior tehnic. Organizind echipe complexe, formate din cadre didactice, specialiști din producție și studenți, ele pot efectua măsurători, prelevări de date și probe de apă în cît mai multe centre populate și industrii, dindu-și totodată aportul la găsirea unor scheme noi de procese tehnologice industriale și de folosire rațională a apelor.
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Ostașul nostru—omul care semnează două mari opere

CONSTRUCȚIE
Școală a

patriotismului socialist, 
a caracterelor bărbătești„O ! Mlndră oaste va avea RomAnia, dnd H va veni 

fi ei riadul pe lume !" — scria cu speranță și încredere 
Bălcescu, inspirat de una din acele viziuni luminate 
ce-au devenit aspirație pentru atitea generații.

De cind au fost așternute aceste cuvinte și pină la 
împlinirea lor, istoria a adunat frământările unui veac și 
mai bine. Intre cele două momente, cronicile armatei au 
consemnat fapte de o măreție nepieritoare săvirșite de 
ostașul român in războiul neatirnării de la 1877—1878, 
in campaniile dramatice pentru salvgardarea ființei na
ționale din 1916—1918, care au culminat cu bătălia de la 
Mărășești, in epopeica încleștare antihitleristă.

Revoluției înfăptuite sub conducerea Partidului Co
munist Român i-a revenit misiunea de a întrupa in rea
lități fundamentale năzuințele înaintașilor spre înălțarea 
țării după inima, nevoile și energiile clocotitoare ale 
poporului, de a dura o oștire demnă de această înăl
țare. Intr-un proces care a început in zilele fierbinți ale 
insurecției naționale din august 1944, a continuat in 
întreaga perioadă eroică a luptei pe frontul antihitlerist 
și s-a dezvoltat apoi în ritmul înaintării întregii socie
tăți pe calea socialismului — partidul comuniștilor a 
plămădit, celulă cu celulă, o armată cu adevărat a po
porului, trup din trupul lui, suflet din sufletul lui. Prin 
noua ei menire și ființă, armata s-a transformat dintr-o 
lume inchisă și tăcută, marea mută cum i se spunea in 
trecut, intr-o lume larg deschisă tumultului. vieții po
porului — constructor al socialismului.

Contingent după contingent și promoție după promo
ție, venind în cazărmi din mijlocul oamenilor muncii 
au găsit aici același cuvînt care răsuna limpede, con
vingător și înflăcărat în uzină, pe ogor, in școală — 
cuvîntul partidului, același îndemn de luptă pentru bi
nele și fericirea patriei, pentru triumful idealurilor so
cialismului și comunismului.

Prin rosturile ei adinei — apărarea pămintului stră
moșesc, a cuceririlor revoluționare, a independenței si 
suveranității naționale, angajarea activă, tinerească în 
munca poporului pentru realizarea planurilor trasate 
de partid — armata este o școală de inaltă ținută a iu
birii de țară și a răspunderii față de destinele ei, a ab
negației socialiste, a bărbăției ce ■ înfruntă și învinge 
orice greutate. Primul pas al soldatului, ca și al viito
rului ofițer sau subofițer se face sub semnul unui act 
determinant pentru comportamentul de o viață — ju- 
rămîntul, în prezența solemnă a drapelului de luptă pe 
care este înscrisă chemarea : PENTRU PATRIA NOAS
TRĂ, REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA !

Spiritul acesta, care înnobilează profilul ostașului și 
care străbate ca un fir roșu și lecțiile, și evocările din 
sălile tradițiilor, și dezbaterile comuniștilor și uteciști- 
lor, și cîntecele coloanelor militare, încarcă de sensuri 
fiecare efort, incepînd de la exercițiile ce țin de abc-ul 
meseriei armelor pină la aplicațiile tactice complexe și 
la asalturile energice de pe șantierele economiei națio
nale.

Iată, acum, in preajma sărbătoririi Zilei forțelor ar
mate, facem, după tradiție, bilanțul drumului străbătut. 
Ne amintim de luptele de la Băneasa și de la Lipova, 

. cele purtate alături de armata sovietică la Oradea, pe 
Tisa și la Budapesta, din munții Tatra și Iavorina, de

instrucția din anii de pace, de aliniamentele 
cerite etapă de etapă, de tot ce 
de mecanizarea armatei, de însușirea unor 
cialități și tehnici noi, de elanurile dirijate spre cu
cerirea calificării de clasă, a titlurilor de militari și 
subunitate de frunte, de veghea statornică, de zi și 
noapte, pe pămînt, pe ape și în văzduh, de misiuni duse 
la bun sfirșit cu prețul unei mari dăruiri. Și evocînd 
toate acestea putem raporta cu fruntea sus că armata 
populară — școală, santinelă și constructor — și-a făcut 
totdeauna datoria, a urmat, in cadență cu poporul, stea
gul partidului, a manifestat la postul său, în revoluția 
și construcția socialistă, aceeași vitejie care l-a însoțit 
dintotdeauna pe ostașul nostru. Dimensiunile virtuților 
pe care partidul le cultivă s-au dezvăluit cu strălucire 
în primăvara anului trecut, în lupta cu furia oarbă a 
apelor, cind unitățile militare, alături de oamenii mun
cii, de gărzile patriotice și de detașamentele de tineret, 
au acționat cu o dîrzenie și un spirit de sacrificiu ce au 
intrat in conștiința poporului. Dar au fost multe alte 
împrejurări de-a lungul anilor care au scos în relief, 
în deplina ei frumusețe, conștiința ostașului nostru — 
soldat sau ofițer. Memoria unităților păstrează vie 
amintirea multor altor episoade impresionante, a unor 
militari care — așa cum cere jurămîntul — nu și-au 
precupețit nici sîngele, nici viața pentru a-și sluji 
patria.

Asemenea acte n-au apărut pe loc gol; ele exprimă 
un mod de a gîndi și simți care nu este numai al unora 
sau altora, ci al colectivităților militare, al întregii ar
mate, acel eroism cotidian care amplifică valorile ce 
se dobîndesc în terenul de instrucție, în poligon, la sala 
de specialitate sau pe șantier. .Ostașul care în aplicație 
se confruntă cu asp-imea unor condiții apropiate de 
realitatea luptei moderne, care pe traseul Transfăgără- 
șanului se bate cu stincile și cu înălțimile ostașul care, 
oriunde i-ar fi postul încredințat, își respectă con
semnul cu convingerea că țara se bizuie pe el, este fi
gura tipică a armatei noastre. In biografiile celor care 
au urcat aceste trepte nu se intîlnesc elemente senza
ționale : au învățat, au muncit, au trăit ca milioane de 
alți oameni ai patriei noastre socialiste. Puși in fața 
unor răspunderi și opțiuni decisive, s-au comportat pil
duitor tocmai datorită învățăturii, ideilor și sentimen
telor cu care s-au hrănit, tocmai deprinderii de a-și 
face, onești și demni, datoria.

In perspectiva deschisă întregii societăți de progra
mul educației-comuniste-elaborat de tovarășul Nicolae -- 
Ceaușescu, sporește și rolul armatei de școală a tinerei 
generații, de formare și călire a omului care, cu arma 
într-o mină și cu unealta muncii pașnice în cealaltă, își 
pune brațul și cugetul în apărarea și înflorirea patriei 
sale socialiste.

Oastea cea mîndră a României, conștientă de menirea 
ei, urmează cu fidelitate neclintită partidul comuniști
lor, pătrunsă de adevărul că înfăptuirea fermă a poli
ticii sale reprezintă afirmarea plenară a patriotismului, 
a abnegației socialiste, a bărbăției.

Cti-
este legat 

spe-

Comuniști în haine militare... Despre ei aș vrea să scriu în cele ce urmează, dar alegerea este foarte grea. Pe care dintre ei să-i invit la o întîlnire cu cititorii „Scînteii" ? Pe care dintre ostașii țării și ai partidului, pe care dintre cei care muncesc ostășește și în chip comunist, devotîn- du-se și dăruindu-se ?...Un fel de portret colectiv al comuniștilor dintr-o unitate militară. îi identific prin numele locotenent-co- lonelului Petru Ivanovici... Ceva frîna mersul înainte al pregătirii de luptă ; exigențelor noi nu le corespundeau unele metode folosite în instruire, în procesul e- ducativ. Atunci organizația de partid și-a asumat răspunderea restructurării u- nor realități. Comuniștii au știut să facă probleme de partid din probleme care, țin — aparent — doar de domeniul specialității militare. Au pus bazele unor laboratoare de testare a aptitudinilor necesare specialității, a unor poligoane electronice reduse pentru antrenamente, a unei săli de învățămînt programat... Ei au demonstrat prin fapte că angajarea într-o acțiune novatoare este prin excelență partinică, se încadrează organic în ceea ce numim suflu revoluționar, combativ, militant.Acum, sub impulsul atmosferei generate de programul educației comuniste elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțiunea pornită de organizația de partid pentru perfecționarea pe toate planurile continuă și mai impetuos. A- cele laboratoare de testare, poligoane electronice etc., care s-au născut și sînt su-- puse unui neîntrerupt proces de îmbunătățire, de a- daptare la noi și noi. exigențe al(e pregătirii luptătorilor, reflectă o atitudine înaintată, o perfecționare a înseși conștiinței. Fiecare

dintre reușite este un argument, o pledoarie fața întregului efectiv unității pentru dezvoltarea și valorificarea inteligenței, inițiativelor, pentru fructificarea plenară a experienței colective și individuale, în folosul instrucției și educației....Cîteva date dintr-o biografie. Cu mulți ani în urmă, se consuma următorul dialog în fața unei co-

in al dinței față de patria socialistă, tinere cadre împlinite sub ochii săi. In urma sa și în fața sa o viață închinată datoriei față de țară, față de partidul comunist care l-a crescut....Notam undeva că escadrila aceasta de aviație trăiește, respiră, decolează, visează prin aripile ei. Argintii, chemate de spații, aripile se simt strigate, de stele ; dar există ceva

bravadă, alții atrași spre studiu, alții îmbărbătați ; toți — educați, căliți.L-am rugat pe căpitanul Andrei Secară — ani în șir secretar al organizației de partid — să ne povestească un caz dintre cele multe- multe cînd forța colectivului de comuniști — a însemnat totul pentru decolarea in văzduh. Și am aflat că un pilot încercat, pe care Secară și toți l-au

COMUNIȘTI
IN HAINA MILITARĂ

misii militare : „Eu am vrut să fiu ofițer de marină" — „Acum nu se poate... decît la alte arme" — „Atunci vreau simplu soldat la marină". A devenit soldat marinar. Abia după stagiul militar a urmat școala de ofițeri... Azi, fostul strungar de la Roman, căpitanul de rangul 3 Constantin Pavel, are în urma sa 20 de ani de navigație sub pavilionul marinei militare, zeci de mine plutitoare (rămase de pe timpul războiului) făcute inofensive cu riscul inerent acestor acțiuni în care nu se poate greși decît o singură dată, aplicații grele, aspre, în larguri, verile și iernile. Și sînt mulți, foarte mulți ostași crescuți de el la școala bărbăției și a cre-
I

foarte pămîntean prin care chemarea spre înălțimi primește rezonanțe adinei : e nucleul de partid al escadrilei. E cutia de rezonanță a spațiului nostru, a timpului nostru, aici cresc aripile, de aici își iau zborul oameni, vise și idealuri.De aici a fost luat startul pe supersonice. Nu este nicidecum o figură de stil, ci o realitate tot atît de vie ca aerodromul, pistele de beton, aripile argintii aliniate, căștile albe sau glasul conducătorului de zbor : „Permit decolarea cu for- țaj“. Escadrila trecea așadar pe supersonice. Veneau în unitate oameni noi, trebuiau integrați în colectivitatea escadrilei. Unii trebuiau temperați, feriți de

cadre aveau să care cu brațele 20 de ore în șir instalații și aparate, lăzi cu piese de schimb, butoaie. Acțiunea a fost precedată de cea mai scurtă adunare de partid din istoria subunității. Secretarul de partid : „Ce ziceți, vom reuși ?“ Toți : „Da“. Comandantul : „Atunci, la treabă !“ Nici un aparat, nici o instalație n-a suferit vreo avarie. In perioada care a urmat, mai mulți ostași și cadre, printre care și Chiriță, au fost primiți în rîndurile partidului. Unii și-au amintit atunci cum adormiseră ei extenuați, în picioare, sub bătaia ploii, la capătul e- vacuării....Alte notițe din file pe care cerneala abia s-a uscat... Aici la pontonieri, fiecare construcție este o lecție de educație. Ponto- nieria este ea însăși o intersecție a ceea ce e muncitoresc cu ceea ce e ostășesc. Aceleași mîini semnează aici două opere : construcție, apărare. Sîn- tem pe malul apei, cu lo- cotenent-colonelul Toader Moldoveanu, activist de partid și podar „bătrîn", cu tînărul ofițer, locotenentul Titus Baston, și cu veteranul unității, plutonierul adjutant Costică Ni- coară. Apa aduce spre noi zvonuri din viața ostășească de azi... dar și amintiri de demult, și toate se contopesc. Fiecare dintre ei a venit spre AZI pe căi diferite. Moldoveanu a fost muncitor, acum — de mulți ani — e activist de partid în armată. La fiecare construcție a vegheat ca pon- toanele dar și oamenii să se unească, să se sudeze într-un tot puternic. Costică Nicoară aduce în devotamentul» său față de țară și partid'trăirile războiului antihitlerist („La Dunapen- tele i se înecaseră trei poduri sub ploaia de plumb! și schijg, înainte de a-1 ar- cui noi pe cel de-al patrulea"). Locotenentul aduce doar patru ani de experiență ostășească, dar sînt ani de misiuni grele, multe departe de garnizoană. în aplicații, la inundații, la deszăpeziri... Moldoveanu, in aceste zile „prelucrează" pe cei cam tăcuți în adunările de partid, în timpul liber scrie la o istorie a mișcării revoluționare din județ. Nicoară se cam pregătește de pensionare („Acuși predau ștafeta"), Titus Baston — pînă acum comandant de pluton — preia comanda unei companii.Trecut, prezent. Comuniști în haine militare. Oameni ai datoriei, infanteriști. aviatori, marinari sau pontonieri, tanchiști, arti- leriști sau rachetiși, toți laolaltă trăiesc intens și fac să vibreze în inimi ritul de partid, spiritul dă substanță și tărie matei populare, caresens faptelor noastre ostășești. Acolo unde sînt ei, comuniștii, partidul are a- vanposturi.

cunoscut ca pe un model de stăpinire de sine, a aterizat totuși, intr-o zi, adu- cînd din stratosferă groaza celor 45 de minute (45 !) in care trăise copleșitoarele senzații false care îi spuneau că avionul e cu botul în cer, deși aparatele indicau că zborul se desfășura normal. își punea întrebarea crucială : mai e apt pentru zborul supersonic ? Un ordin, un cuvînt al comandantului înseamnă foarte mult, un sfat colegial înseamnă foarte mult; cuvîntul organizației de partid poate însemna totul pentru un comunist ! Pentru pilot a însemnat totul : reconfortarea morală, recăpătarea încrederii in sine, redescoperirea a ceea ce era în el adevăratul pilot, curajosul ostaș din „tranșeele" cerului. „I-au vorbit" comuniștii ? Ar fi fost prea simplu. Da, i-au vorbit, însă, nu doar prin amintirea clipelor de răs- ■cuuce depășite ale.-carierei lor de pilot, ci i-au vorbit prin zboruri noi și grele, prin acrobații aeriene ce caligrafiau argumente pe cer, prin acte deosebite, pilduitoare. Azi, el e din nou pilot adevărat pe supersonic. atît de mîndru de curajul său neclintit... altminteri, cîți ofițeri loți n-au trecut prin menea momente ? Și ’ Abrudan, și Mihai Virăg, și Vasile Onoiu zburători de personice....Și acum,

De pi- ase- »Ion— azi, toți, elită pe su-
spi- car» ardă

Colonel Gheorqhe BEJANCU

află într-o fază avansată de
25 octombrie 1944,

eveniment, am fost muncesc in
ora 10 dimineața de benzi la cald evidențiat

în jurul orei zece

muncind

activitate rezultate peste tot sau par-
norma cudeschizături, soa- arunce de raze auriipe luptătorii no- obosiți de focul

Cărei, 25 octombrie 1944
un steag românesc, oferit prin ploaia 
de gloanțe, de un grup de cetățeni 

ai orașului

„...înâltînd

Un moment dintr-o aplicație tactică

succint, două dintre 'intîmplările notate undeva între ape ; vîrtejuri de nisip, smocuri de stufăriș și antene de radioloca- ție ce se rotesc de parcă ar măcina timpul.O întîmplare neobișnuită : tovarășii de armă ai sergentului Chiriță trebuiau să se evacueze din fața apelor ce deau năvală. Ostași Colonel 
Ladislau TARCO

Numănndu-ma printre sutele de mii militari români cai luat parte, din prima și pină în ultima zi la încleștările de pe frontul războiului antihitlerist, îmi aduc aminte cu emoție de ultimele lupte purtate pe pămîntul patriei către sfîrși- tul lunii octombrie 1944. Aveam pe atunci gradul de căpitan și eram comandantul companiei a 6-a din Regimentul 34 infanterie care, la rindu-i. făcea parte din Divizia 9 infanterie.Biruind rezistența îndir- jită a unităților fasciste care se agățau de fiecare cută de teren, zdrobin- du-le repetatele lor contraatacuri, la mijlocul lunii octombrie 1944, trupele române și sovietice izbutiseră să iasă în cîm- pia Someșului inferior — porțiune de șes străbătută de-a lungul și de-a latul de numeroase rîuri, canale, căi ferate, șosele și drumuri și presărată cu multe sate mari. zDe aici, nu mai era mult pînă la limita de nord-vest a frontierei noastre de stat.

Dar, pe măsură ce ne a- propiam de acest obiectiv, creștea vertiginos rezistența dușmanului, forțele lui sporind in densitate, ca urmare a restrîngerii spațiilor de luptă. Cu toate acestea, în seara zilei de 24 octombrie 1944, forțele Armatei 4 române, din care făceau parte și unitățile Diviziei 9 infanterie, înflăcărate de un puternic spirit patriotic, au izbutit să ajungă in apropierea orașelor Cărei și Satu Mare — ultimele așezări românești mai importante care mai continuau să rămînă în stăpînirea dușmanului cotropitor.Divizia noastră a primit misiunea ca în zorii zilei de 24 octombrie treacă la asaltul fasciste din zona Cărei. La flancul diviziei noastre Divizia 11 infanterie, care făcea parte din Corpul 2 armată, și avea misiunea să coopereze cu Divizia 133 sovietică la eliberarea orașului Satu Mare....întunericul nopții se lăsa greu, ca plumbul. Ploaia cernea mereu stropi

1944 să pozițiilor orașului drept al acționa

reci, pătrunzători. Deasupra Careilor pilpîiau, fără încetare, rachetele fasciștilor. împovărați cu tot armamentul și echipamentul de război înaintam tăcuți prin noapte. Cind am ajuns la calea ferată din apropierea orașului, trecuse de miezul nopții. De acolo, în zori, urma să asaltăm direct pozițiile inamicului care constau dintr-o țesătură de cuiburi de foc amplasate în jurul fermelor, cantoanelor așezate de-a lungul căii ferate, șirelor de paie, pe marginea perdelelor de păduri și pe malurile rîurilor și canalelor.Pină la marginea orașului erau doar cîteva sute de metri. Mai rămăsese un minut... Un ofițer s-a a- . plecat ușor, a pipăit trăgaciul rece al pistolului de rachete. A apăsat puternic...— Foc !...Ostașii au pornit vijelios înainte, strigînd din toate puterile un „ura" năvalnic.Cîmpul și orașul vuiau necontenit. Bravii ostași ai sublocotenenților Ionescu și Iancuț, ai sergenților majori Ciurea și Constandoiu, vitejii din companiile 7 și 8, comandate de locotenentul Costache și căpitanul Modoiu, ostașii din batalioanele comandate de maiorii Murea și Niculescu și cei din regimentele 36 și 40 infanterie. înaintau dîrji; cu neînfricare. Lupta se încinsese crîncen. Ai noștri se băteau pe viață și pe

moarte, lovind fără cruțare cu baionetele și paturile puștilor, cu grenade. Și, în iureșul lor, eliberatorii au pătruns repede în oraș, a- saltînd case, curți, străzi, grădini. Sublocotenentul Ionescu, cu plutonul lui, a izbutit să ajungă cel dinții în centrul orașului, lîngă biserica protestantă. Acolo însă, ai lui au fost contraatacați de o subunitate hit- leristă și puși într-o situație dificilă. Dar ostașii lui nu s-au descumpănit : s-au repezit fulgerător asupra vrăjmașului, silindu-1 să se retragă în grabă, dezorganizat. După alte cîteva turi ma orașului, tași din au izbutit gă soclul apropierea țînd deasupra ei un steag românesc, oferit, prin ploaia de gloanțe, de un grup de cetățeni ai orașului. Momentul acela a creat în rîn- dul luptătorilor noștri un entuziasm de nedescris.Fasciștii au fost izgoniți din oraș. Cu toate că eram obosiți, nedormiți, istoviți de efortul luptei, am trecut repede la urmărirea trupelor inamicului, pentru a nu-i da posibilitatea să-și organizeze noi linii de rezistență, nord a începură crîmpeie

sal- ini- os- sa lîn- din
făcute înspre cîțiva subunitatea să ajungă unei statui bisericii, înăl-

La marginea de urbei românești să se ivească și de cer albastru.

Printre rele a prins să-și fascicole mîngîind roiți și luptelor.Astfel,în ziua de 25 octombrie 1944, trupele noastre au eliberat întregul teritoriu al țării. Către dreapta diviziei noastre, Divizia 11 infanterie, colaborînd strîns cu trupele Diviziei 133 sovietice, continua lupta, după ce eliberase orașul Satu Mare, înălțătoare și nespus de emoționante au fost clipele trăite în momentul cind pămîntul patriei a fost pe deplin eliberat de sub jugul fascist. Ostașii au tras trei salve de salut și apoi au azvîrlit capelele spre zările înaltului. După aceea, într-o liniște desă- vîrșită, ca și cum s-ar fi desfășurat un ritual străvechi, vitejii noștri, de la soldat la ofițer, luînd în mîini bulgări din pămîntul Patriei au. reînnoit ho- tărîrea de a lupta mai departe,' alături de glorioasele oști sovietice, pînă la zdrobirea definitivă a tru- braviirope a- is-
pelor hitleriste. Și, luptători ai armatei mâne și-au respectat deplin cuvîntul dat în cele memorabile clipe torice.

Ion Gh. PANĂ 
colonel în rezervă

*

I
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„A munci în chip comunist iată ideea în care organizațiile de partid și cele de U.T.C. din armată îi educă pe militari. Această educativă se finalizează in remarcabile consemnate unde ostașii au participat ticipă prin munca lor la realizarea unor importante obiective economice: la Lotru, Porțile de Fier, Govora, Pitești, Galați, Slobozia, Rogojelu, la lucrările de irigații din Bărăgan.— Pentru darea Ia timp în funcțiune a laminorului — ne-a relatat căpitanul A. Rădu- canu, locțiitorul secretarului comitetului de partid al detașamentului de militari de pe șantierul Combinatului siderurgic Galați — ostașii noștri au lucrat cu o abnegație rar întîlnită, la turnarea betoanc- lor la chesonul de apă adine de 50 de metri. Rezervorul de apă, fără de care laminorul nu putea produce, a fost realizat in timp record. De altfel, Cornel Cazan, directorul general al I.C.M.S.G., Erou al Muncii Socialiste, nu vorbește despre ostași decît ca despre „băieții noștri".Mi-aduc aminte cu ce entuziasm și cu cîtă trudă au ridicat, lucrînd cu schimbul, turnul de granulare al Combinatului de îngrășăminte azo- toase-Slobozia, înalt de 40 de metri, un grup de militari din care făceau parte caporalul I. Ardeleanu, fruntașul N. Istodor, soldatul L. Barbu. Le plăcea ce făceau. Erau mîndri de turnul „lor". Atunci, comandantul a- cestor ostași, căpitanul C. Gheorghe, mi-a destăinuit cît de legat se simte și el de munca de pe șantiere ; „Cu toate privațiunile, renunțările la care te obligă, îmi place această activitate. Trăiesc intens viața de șantier, problemele mereu noi care se cer rezolvate. Simt că sînt util țării nu numai ca militarilor, materiale, fabrica de pină la intrarea în funcțiune. Nu

mult după acest chemat la direcțiunea noii întreprinderi, unde am primit cadou o vază confecționată din primul material plastic realizat acolo. E o amintire frumoasă, nu ?“Anul acesta, alte detașamente de militari realizează în Bărăgan și Do- brogea lucrări pentru irigarea a 40 000 ha de pămînt arabil. Numai pe terasa Brăilei construiesc 10 km de canal principal, 48 km canale secundare unde se vor îngropa, la peste un metru adîncime, 300 . km conducfe. în

creste se execuție.In această toamnă bogată în roade, în sprijinul celor care agricultură au venit și numeroase detașamente de militari ai forțelor noastre armate. In Insula Mare a Brăilei — acest Bărăgan mănos între ape, militarii care lucrează în cele 39 de ferme constituie forța de șoc a marii bătălii pentru strîngerea porumbului și florii-soarelui. Ei depă- nușează în medie 2,3—2,6 tone de porumb fiecare, depășindpeste 30 la sută. S-au detașamentele comandate de locote- nentul-major Ionel Iliescu, maiorul Aurel Fișcă- leanu, locotenent- colonelul Constantin Bisceanu. La Vișani sau Fi- lipoiu, la Vulpași sau Lebăda, la Maicanu sau Pe- licanu, cu elan tineresc, obținînd rezultate deosebite, militarii contribuie la strîngerea cu mult înainte de termen a întregii recolte.postul de luptă și

instructor și educator al ci și ca făurar de bunuriLa Pitești am lucrat la polietilenă de la temelie

același timp ei vor disloca peste 200 000 mc de pămînt terasamente..Nu de mult m-am militarii constructori Transfăgărășan. In impresionantul peisaj montan am întîlnit în diferite ipostaze ostașul dezvăluindu-și multiplele virtuți în ampla înfruntare cu natura. La tot pasul mi s-au înfățișat secvențe din filmul marii epopei a construcției drumului âl cărui scenariu a fost și este scris de ostași, tot ei fiind și protagoniștii. Ei și-au îndeplinit toate sarcinile, în fiecare sector de lucru, „jos" lîngă lacul Vi- draru începîndu-se pe sute de metri realizarea ultimului strat al drumului — „macadamul" neted ca cel mai bun asfalt, la cota cea mai oprindu-se doar unde se va săpa de metri. Pe ambii versanți ai munților Făgărașului, datorită elanului in muncă, hărniciei și dîrzeniei ostașilor constructori ce înfruntă cu tărie vitregia condițiilor naturale, drumul care se înalță vertiginos spre

reîntîlnit cu ai drumului

iar „sus" ajungind înaltă, 2 05a metri, în fața stîncilor tunelul lung de 860

Oriunde își au de muncă în slujba patriei — în cazarmă, la aplicații sau pe schele ostașii Republicii Socialiste România — în uniformă sau salopetă de lucru — îndeplinesc cu abnegație sarcina ce le-a fost trasată de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a îmbina pregătirea militară cu munca practică pentru construcția socialismului. Ei își dăruiesc cu generozitate forțele creatoare făurind opere de mare utilitate, afirmîndu-și astfel plenar dragostea față de patrie, identi£icîndu-se cu aspirațiile majore ale întregului nostru popor de a înălța România pe înalte trepte de progres și civilizație pe calea trasată de partidul nostru comunist.
Locotenent-colonel 
Eugen BOC

(
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Idealul partinic
deschide artei

noastre plastice 
un larg orizont

Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a Comitetului municipal București al P.C.R. a relevat încă o dată atenția deosebită acordată de conducerea noastră de partid dezvoltării creației artistice, promovării unei arte de înaltă ținută, capabilă să contribuie la edificarea conștiinței socialiste, la afirmarea nobilelor idealuri ale epocii noastre. Exigențele formulate de secretarul general al partidului sînt exigențe fundamentale ale maturizării artei noastre socialiste, decurgînd dintr-o înțelegere superioară a funcțiilor sociale, educative ale creației, a răspunderilor omului de artă față de sine însuși și față de societate, ca martor și ,ca participant activ la e- fortul constructiv al întregului popor.în această lumină, clarificarea problemelor teoretice, principiale ale creației — și mă refer aici la creația plastică — se impune cu cea mai mare acuitate. Nu încape nici o îndoială că a trata materia intimă a operei de artă ca o simplă aparență senzorială, ca o oglindire pasivă a obiectelor, evenimentelor, împrejurărilor, este cel puțin unilateral. Cînd întîlnesc numele lui Nicolae Bălcescu într-un tratat de istorie sau de gîn- dire românească, ori cînd îl evocă paginile lui Camil Petrescu, revăd chipul adînc vibrant de emoție din penumbra tragic-eroică, licărul unei fețe împietrite în durere și neînțeles, așa cum a știut să-l picteze mina unui Negulici.Eram încă un copil cînd am văzut pînza imensă, rămasă neterminată în urma lui Gh. Popovici, reprezentînd execuția lui Horia, peste care ningeau lăcrămos, cenușiu, culorile unui timp al restriștii. M-a urmărit mereu această imagine, m-a urmărit figura acestui erou, dragă mie, brăzdată de suferință, luminînd deasupra judecătorilor și călăilor, a acelor fizionomii de figuranți speriați, rătăciți, într-o neuitată pagină de istorie pe care a scris-o, cu singele său, poporul.Am fost martor la multe răscruci de drum ale istoriei, datorită strădaniilor de artist ale lui Băncilă, cel din pînzele anului 1907, sau ale lui Ciucurencu și Baba din anii ’50—’60. îmi amintesc de „Odihna", semnată pe la jumătatea deceniului 6, ca de o sinteză a adevărului istoric și a măiestriei, plină de un patos care a convins multe spirite și le-a determinat sensul acțiunii sociale. Comunică intim acea flacără intensă, internă materiei pictate, prin care grupurile de țărani și eroicii muncitori contemporani, din atîtea alte creații de valoare ale anilor noștri, înnobilau o atitudine plastică devenită parte a conștiinței sociale. Ochii, sclipind de flacăra hotărîrii, s-au lipit, o dată cu sufletul nostru, de imagini transfigurate ale realității, care ne aparțin. Intre pictura adevărată și viața adevărată, cu învățăturile ei de neuitat, fixate pentru totdeauna în culoare prin străfulgerarea unei clipe de adînc înțeles, este greu de tras un hotar.
A te desfăta cu meșteșugul culorilor, al umbrelor și luminii iscate din gînd, sau cu sclipirea daltei, fără a include aici scăpărarea unui crez, a te amăgi cu o creație fără ideație, fără ideal este în același timp derizoriu și trist. Derizoriu pentru noi cei mulți, care privim imaginea din exterior, și trist, teribil de trist pentru cel care se închide în cochilia fără orizont a unui eu desprins artificios de rădăcina și destinația firească a creației. Eul artistic este de fapt un univers reperat în individualitatea plastică, unică, și în aceasta constă valoarea lui. Adîncimea de ecou a socialului se regăsește pe sine, se amplifică în opera autentică. De la realitate la valoarea artistică originală este un drum greu.Cu pensula și dalta a fost scrisă o istorie pastorală generică, dar adînc specifică, precum o înfățișează Ressu și Ghiață, istorie îmbogățită de timpul nostru și reluîndu-și firul cînd narativ, cînd meditativ, în lucrările generației celei mai tinere de pictori : Dimitrie Gavrilean. Georget.a Năpăruș, Ion Vrăneanțu. De la narațiune și implicațiile ei etice, eroice, pleacă compozițiile decorative ale lui Ștefan Szonyi, cu un roșu și aur monumental echilibrate în memen- toul „Nu-i vom uita!" Sînt adînc expresive sugerările de frescă semnate de Dan Hatmanu într-un portret compozițional al lui „Ștefan cel

Mare" sau elogiind tilor în ilegalitate", tile a rămas imaginea „Pălmașul“-ui pe care Const. Piliuță îl surprinde apăsînd cu un deget clapa gravă a unui pian de la conac, dintr-o neuitată clipă a reformei agrare. Cîte alte realități, atent alese și bine caracterizate, cite îndemnuri la transformarea realității cuprinde arta noastră plastică contemporană, ar fi greu de enumerat chiar în ediții cu o mie și mai bine de ilustrații. A- ceastă orientare, proprie unor creatori dintre cei mai reprezentativi, corespunde drumului firesc al artei, sensurilor și idealurilor ei majore.între filozofie și poezie au existat dintotdeauna filiații, ca de altfel între modalitățile poetice și cele picturale. Acea poezie tăcută, a culorii, care exprimă atitudinea față de viață, poate fi descifrată tonal, dar și filozofic, partinic. Nu o dată s-au făcut paralele între iluminism și romantism, ori studii de interferență între intuiționism și impresionism, avînd o acoperire mai mult sau mai

„Lupta comuniș- precum plină de

puncte de vedere

puțin eseistică. Certă este însă legătura dintre concepția despre lume a unei generații și arta care exprimă conștiința la nivelul cerințelor unui popor întreg, deși există și se disting firesc diferențieri de gust după nivelul de vîrstă, profesional, de cultură. Idealul estetic, în forma lui intuitivă specifică, colectează emoțional aspirațiile gusturi Trăirea tice directă, voie de marginale pentru a convinge un privitor să participe cu simpatie, cu sentiment sau cu pasiune, la frămîn- tările și dramele eroilor figurați, să iubească sau să urască, să-și însușească idealul lor de viață, modelul acțiunii. Marea artă trece mereu de la nivelul emoțional și informațional la cel formativ. Eficiența ei aici se verifică, Ia nivelul receptării general- sociale și a determinării unor atitudini noi în masă. Tot de aici decurge marea răspundere a artistului față de publicul său și față de societatea pe care o reprezintă.Toate aceste idei au fost relevate de înșiși artiștii noștri, în amplele dezbateri din ultima vreme. Dezideratele majore ale, artei și culturii socialiste, din țara noastră, se regăsesc formulate științific, la nivelul sintezei actuale, în programul de măsuri elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptat de Comitetul Executiv al Comitetului Central al P.C.R.. Este de la sine înțeles că o societate socialistă ajunsă într-o etapă avansată a civilizației materiale presupune un acord perfect între marile succese obținute în dezvoltarea forțelor și telațiilor de producție, a științei și tehnicii, și realizarea unei spiritualități colective la nivel corespunzător.In domeniul culturii și al educației socialiste arta are de îndeplinit un rol deosebit de subtil. în care nici un detaliu nu este neglijabil. Violentarea bunului gust și a bunului simț, trivialitatea, imagini ale unui mod de viață care ne este străin, rețetele de împrumut, strict comerciale, sînt inacceptabile din punctul nostru de vedere, luînd in considerare efectele lor dăunătoare sub aspect social-educativ.Este o realitate istoricește constituită peste care nici un comunist, membru al U.A.P. nu poate trece — faptul că esența concepției noastre

unei colectivități, unind și stiluri diferite individual, unei experiențe auten- stabilește o comunicare care nu mai are ne- teoretizări și explicații

despre lume ne unește în jurul luiași ideal partinic, care se manifestă in artă in mulțimea stilurilor, a genurilor și speciilor ilustrate de fiecare creator în mod concret.Intr-un fel, recompunind atitudinile esențiale, procedează Ion Săliș- teanu, într-un alt fel se prezintă Viorel Mărginean, predominat de raționalitatea desenului din peisaj, deo- . sebit de cel anatomic și etnografic propriu lui Ion Grigore. Suprafețele de culoare compun lizibil atmosfera psihologică din „Consfătuirea" lui Ion Pacea, dialogînd între ele. Fiecare, în felul său caracteristic, contribuie la dezvoltarea universului figurativ al ideației omului contemporan. în modalități caracteristice arta poporului nostru exprimă o experiență îndelungată în raport cu natura înconjurătoare și istoria, ale cărei încercări au făcut din oamenii harnici și cinstiți dirji apărători ai ființei colective naționale, ai suveranității și independenței sale, animând sentimente care au contribuit substanțial la marile sale izbînzi revoluționare. A fi tu însuți, a judeca limpede, cu propria ta minte, a simți într-o demnă continuitate a idealului tot ce plănuiești și înfăp- tuiești, iată virtuți esențiale care sînt legate de făptura individuală și colectivă a cetățenilor României socialiste. A reflecta această realitate spirituală din unghiul de vedere al timpului nostru, dovedind înțelepciune creatoare în înțelegerea deplină a necesității istorice actuale, iată secretul libertății de creație în toate domeniile hotărîtoare ale activității economice, social-politice, cultural- artistice de azi.Stilul nostru de viață este hotărî- tor și sub aspect ideatic și sub aspect formal pentru determinarea stilului artei românești contemporane. Mai multă atenție pentru realitatea muncii, nu cea strict obiectuală, primară, ci asupra elanului creator, eroic, mai multă atenție a- cordată problematicii și limbajului autohton, devin tot mai concret imperative morale pentru artiștii dă- ruiți, prin talent și aspirații patriotice, cauzei nobile a întregului popor.Tematica istoriei contemporane dă naștere la interpretări afective și la stiluri multiple, de o bogăție care concurează realitatea. iSIici viața, nici creația umană nu se supun unor tiparnițe șablonarde împrumutate de la expoziții universale ori de prin vitrinele străine, din reviste ori albume, oricît de celebre ar fi. Existăm în contextul universal numai în măsura în care ne impunem personalitatea. Unitatea de stil a artei unei epoci sau a unei națiuni se realizează prin varietatea nemărginită a stilurilor^ individuale. Această lege a originalității, subliniată în Expunerea secretarului general al partidului nostru Ia consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative, presupune existența unei mari 'capacități de selecție și sinteză din partea artiștilor, discer- nămînt în raport cu realitatea și cu meșteșugul imaginilor, refuzul oricărui împrumut, al oricărui stil gata constituit. Gîndurile și atitudinile care au ca ax umanismul socialist permit judecarea înțeleaptă a vieții și a operelor de artă care o prezintă ca valoare supremă. Negarea vieții, a progresului social, coșmarul și vaietele continue nu ne caracterizează, de aceea sîntem liberi să le negăm accesul în arta care ne exprimă conștiința. Fericit și mare se poate considera acel artist care a- junge la elaborarea unui stil propriu, în care să se autoexprime dînd glas idealului nostru colectiv. Opera de artă devine astfel o parte nouă și frumoasă a conștiinței socialiste perpetuă edificare.

Inaugurarea cursului
superior de formare

în planificarea sanitarăMarți, a început în Capitală cursul superior de forftiare în planificarea sanitară, organizat sub egida Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de dr. Dan Enăchescu, ministrul sănătății. S-a dat apoi citire salutului primit din partea Biroului regional pentru Europa al O.M.S. In continuare, cei prezenți au fost salutați de acad. prof. Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale, acad. prof. Theodor Burghele, rectorul I. M. F.-București, și prof. dr. Teodor Ilea, directorul părții române a cursului..Timp de patru săptămîni, medici și economiști care lucrează în servicii de sănătate publică din Algeria, Belgia, Elveția, Franța, R. F. a Germaniei, Italia, Luxemburg, Polonia. Spania, Turcia și România vor audia conferințe despre probleme ale teoriei și practicii sănătății publice, ale organizării instituțiilor de asistență publică și a serviciilor de epidemiologie, finanțării și planificării acțiunilor sanitare etc.Prima expunere cu tema „Informația, organizarea și previziunea în sănătatea publică" a fost prezentată de dr. Dan Enăchescu. (Agerpres)

De la un an la altul, „Toamna muzicală clujeană" se impune prestigios în viața spirituală a țării, se înscrie cu distinctă personalitate printre manifestările de amploare ce stau mărturie dezvoltării artei și culturii românești. Ajuns la a șasea ediție, a- cest festival suscită și răsplătește, consecvent, interesul cercurilor largi de iubitori ai muzicii, datorită calității programelor și valorii forțelor artistice antrenate în desfășurarea sa.După cum s-a mai anunțat, ediția din acest an a festivalului a fost închinată lui George Enescu ; în programul ei, operele marelui muzician s-au împletit cu creații ale compozitorilor clujeni, cu alte opusuri de valoare din literatura muzicală românească și universală. Conceput in anii trecuți ca „rampă de lansare" a unor creatori și creații ori dedicat aproape exclusiv muzicii moderne, festivalul a pus de astă dată accentul principal pe interpretare, pe tălmăcire.Clujenii au făcut din a- ceastă „deschidere" a stagiunii muzicale un eveniment, au dat amploare fiecărui moment al festivalului, pare este pentru Cluj punctul'de vîrf al unei vieți muzicale continue, cu o veche și generoasă tradiție.Centrul de interes al programului l-a constituit, desigur, prezentarea lucrărilor din diferite perioade ale 'creației enesciene. 
Cvartetul de coarde nr. 2 (Interpretat de Cvartetul de coarde al Filarmonicii din Cluj), Suita l-a (sub bagheta dirijorului maghiar 
Janos Ferencsik), Suita a 
Ill-a (dirijor Erich Bergel). Vor Maris, Simfonia a IlI-a (interpreți : Corul și Orchestra Filarmonicii „Geor-

O mare actritâ
c mi e m a

9;

teatre

20,30

20,40

Casa de culturâ din

rin Stat! « Cum vorbesc ti
nerii. Anchetă la Ateneul ti
neretului. Comentariu lingvis
tic de Grigore Brîncuși.

18,50 Confruntări.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 “ ' ’ ' -----

Suceava Foto : Gh. Vințilă

o Povestirile lui Hoffmann: VIC
TORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15. 
o Motodrama : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
o Desene animate pentru copil : 
DOINA — 10.
o Lampa Iui Aladln : DOINA — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
o Floarea de cactus : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
o N-am cîntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21, EXCELSIOR - " 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Așteptarea : FERENTARI 
15,30; 17,45; 20.
a Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
0 Romanticii : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15.
o Asediul : MUNCA — 16; 19.
c Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI - 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
o Sansa : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
0 Marele premiu : PATRIA — 
9,30: 13; 16,30; 20.
® Totul pentru rîs : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 10,45; 12,30; 
14.15; 16, 18; 20.
• Aeroportul : AURORA — 9;
12,15; 16,15; 19,30, TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
0 Frații : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
o Cromwell : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 19, FLOREASCA — 15,30; 19. 
o Tabla viselor : UNIREA — 16; 
18; 20.
0 Parada circului : TIMPURI NOI 
— 9,30—20,15 în continuare, GRI- 
VIȚA — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18,15; 
20,30.
o După vulpe : VOLGA — 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

o Timpul berzelor : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
O Tick, Tick, Tick : VIITORUL — 
16; 18; 20.
a Boxerul : COSMOS — 15,30; 18: 
20.15.
a Start Ia moștenire : GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, ARTA 
— 15,30, 18; 20,15.
e Brigada Diverse în alertă : MO
ȘILOR - 15; 16,45; 18,45; 20,45.
o Simon Bolivar : VITAN — 15,30; 
18; 20,30.
o Săptămtna nebunilor : LUMINA 
9,30—16 în continuare, 18,15; 20,30. 
n Greșeala fatală : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Cermen : CRINGAȘI — 16; 18; 
20.
a Hello Dolly : GIULEȘTI — 15,30; 
19, MIORIȚA — 9; 12,15; 15,45; 19,15. 
o Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30;, 17,45; 20. 
O Articolul 420 : FLACĂRA — 9; 
12,15; 15,30; 19.
0 încrederea : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15. —
a Sunetul muzicii : LAROMET — 
15,30: 18,30.
a Eu sînt Jerom: PROGRESUL — 
15,30; 18: 20. .

• Teatrul de Operetă : Sînge vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20. .
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
D-ale carnavalului — 20.
O Teatrul Giuleștl : Geamandura
— 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30. 
o Teatrul „Ion Creangă" : N-a fost 
în zadar — 9,30, Drumul e liber
— 18.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17 (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 17. 
o Teatrul „Al. Davila“-Pitești (la 
Sala Palatului) : Meșterul Manoie 
— 19,30.
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Radu NEGRU

din București, 
Mihai Bredi-

ge Enescu" conduse de 
ceanu), Octuorul, Dixtuorul (în execuția Orchestrei de cameră a Filarmonicii de stat din Cluj, dirijată de 
Mircea Cristescu) — au dat programului o aleasă ținută, au oferit o imagine cuprinzătoare a operei marelui muzician român.O serie de concerte au prilejuit apariția unor formații și dirijori de peste hotare, prezențe ce ilustrează

Deschiderea emisiunii. Fot
bal Dinamo București — 
Feyenoord Rotterdam (Cupa 
Campionilor europeni). Crai
nic comentator : Cristian Țo- 
pescu. Transmisiune de la 
stadionul „23 August".
Box : finalele turneului In
ternațional de la Berlin. As
pecte înregistrate. Prezintă 
Paul Ochialbi.
Universal-șotron — enciclope
die pentru copii.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. „Muzica ro
mânească în noua stagiune". 
„Mult e dulce și frumoasă..." 
— emisiune de prof. dr. So-

Reportaj : „Metamorfoze la 
cîmpie". Emisiune de Ion 
Sava.
Muzică ușoară cu Rodlca Pa- 
llu și orchestra Gelu Solomo- 
nescu.
Telecinemateca : „Vînătoare 
tragică". Regla : Giuseppe de 
Santis. Cu : Vivi Gioi, An
dreea Checchi, Caria Del Dog- 
gio, Massimo Girottl, Vitto
rio Duse.

22,10 Teleglob. Zambia — țara au
rului roșu. Reportaj filmat 
de Tiberiu Tomcsany, Ilie 
Ciurescil și Sergiu Stejar.

22,35 Telejurnalul de noapte.

Dacă Marghiolița Bogdăneasca a fost prima româncă ce a avut curajul să înfrunte prejudecățile vremii și să se urce pe scena teatrului de la „Cișmeaua Roșie", Eufrosina Popescu (născută Vlasto) a fost prima actriță româncă ce a cules aplauzele publicului din străinătate.S-a născut la 20 octombrie 1821, deci acum 150 de ani, și a copilărit în casa Floreștilor din mahalaua Scorțarului, ce se afla cam pe locul Teatrului de Operetă, casă frecventată, între alții, de poetul Iancu Văcărescu, de Ion Heliade- Rădulescu, de Ion Cîmpineanu — cărturari luptători pentru dezvoltarea unei culturi naționale, în cuprinsul căreia teatrului în limba română îi era hărăzit un loc însemnat. Cînd s-a creat, în 1834, Societatea Filarmonică, societate cu rosturi politice și culturale (doar în acele împrejurări cultura constituia, așa cum Bine știm, un mijloc pentru redeșteptarea conștiinței naționale), Eufrosina a fost una dintre eleve, într-o școală unde s-au pregătit primii slujitori ai teatrului românesc, dramatic și liric, și unde profesori au fost, între alții, Aristia și Heliade.De aci du ieșit, dornici nu numai să „amuzarisească niște vrednici spectatori", dar sâ-i și însuflețească intr-o acțiune patriotică, în care cultivarea limbii naționale, principal instrument al unei culturi, ocupa un loc preponderent, Costache Caragia- le, care a purtat făclia teatrului românesc de-a lungul și de-a latul țării, și Eufrosina Popescu ; ea a fost, în cuprinsul „examenelor" Filarmonicii, interpreta Alzirei din piesa lui Voltaire, a Virginiei din tragedia lui Alfieri, a Lucindei din „Amorul-doctor" de Moliere.După ce Filarmonica a fost nevoită să-și înceteze activitatea (teatrul în limba română era socotit ca „păgubitor" ordinei constituite), Eufrosina Popescu, înzestrată cu o voce de soprană de o calitate deosebită, a plecat în străinătate, în Franța și apoi în Italia, cu gîndul să se afirme în teatrul liric. Și a reușit, apă- rînd pe scene prestigioase, în centre de veche tradiție artistică — la Veneția, Florența, Nisa ; la Paris a fost solicitată de marele tragedian Ernesto Rossi să-i dea concursul la o reprezentație pe scena Operei italie

EUFROSINA POPESCU 
LA 150 DE ANI 
DE LA NAȘTERE

ne. Ea, Frosa Popescu, este celebra Marcolini (pe primul soț al mamei sale îl chema Mărculescu), de care pomenesc biografiile lui Rossini, ilustrul compozitor.Cînd, în 1359, C. A. Rosetti a preluat conducerea Teatrului cel Mare (viitorul Teatru Național), Eufrosina Popescu a răspuns fără întîrziere apelului noii direcții, revenind în patrie. De îndată a fost îndrăgită de public : era grațioasă, distinsă, vorbea limpede, avea farmec. După ce a făcut parte din formații conduse de Mihail Pascaly și de Matei Millo, Eufrosina Popescu a fost desemnată a fi una dintre primele societare ale Teatrului Național, devenit, în 1877, instituție de stat. A jucat in „Don Carlos" de Schiller, în „Lucreția Borgia" și în „Ruy-Blas" de Victor Hugo, a apărut în rolul Rosinei din „Nunta Iui Figaro" de Beaumarchais, în cel al Ducesei din „Paharul cu apă" de Scribe, în piesele „Concina" și „Boieri și ciocoi" de Vasile Alec- sandri, „La Plevna" de G. Sion, în „Visul Dochiei" de Frederic Dame și D. C. Ollănescu, în „Vornicul Bucîoc" de V. A. Urechia, în „ladeș" și „3 Decembrie" de Al. Macedonski și în atîtea melodrame și vodeviluri care alcătuiau repertoriul vremii. Ion Ghica spunea : „Veniți la Teatrul Național s-o auziți pe Frosa Popescu, vorbind românește !“Pensionată in octombrie 1889, cu o pensie de mizerie, sfîrșitul actriței a fost lamentabil. Int.r-o locuință modestă, din strada Izvor nr. 65, s-a stins „singură pe lume", cum spunea ea, Frosa Popescu, pe care o admiraseră celebrii compozitori Meyer- < beer și Rossini. Ti mai rămăsese un \ singur prieten — bătrînul Millo ; a- cestuia îi scrie, la 2 iunie 1893, să vină s-o vadă ; „Tramvaiul trece pe la poarta mea. Ești fericit că poți umbla și urca scările". Eufrosina Popescu paralizase. (Scrisoarea se află printre manuscrisele Academiei). S-a chinuit pînă la 3 noiembrie 1900, supra- viețuindu-i lui Millo încă patru ani.Una dintre primele noastre actrițe, Eufrosina Popescu, nume prestigios în epocă, a contribuit, alături de Matei Millo, la statornicirea unei tradiții realiste In arta scenică românească.
Ioan MASSOFFReuniune a utilizatorilor români și francezi de sisteme informatice

raspunsprimul rînd laPublicul prompt în concertele, simfonice, a audiat cu interes oratoriul 
Tudor Vladimirescu 
Gh Dumitrescu ; mi părut însă o anume zervă. îndeosebi din partea tineretului, la concertele de muzică de cameră — probabil din pricina caracterului mai dificil, aparent mai puțin accesibil al genului. Festivalul a pledat pentru un

de s-a re-
7 clntece din ulița noastră (de asemenea tălmăcite de un bun interpret : Ionel 
Pantea), și în special celebrul Ricercar de Bach- 
Webern. lucrare pe care Cornel Țăranu și formația a știut să o desfășoare cu o deosebită virtuozitate. luminînd clar arabescurile de culoare, tensiunile timbrelor, atacurile moderne, reîntoarcerea la clasic.Concertul interpretat de

52

„Toamna muzicală
clujeana
popularitatea și prestigiul■ ’ cluje-parti- 

cehe, 
Neu-

„Toamnei muzicale ne". Am notat astfel ciparea Filarmonicii dirijată de Vaclav 
mann (ansamblu omogen, fiecare instrument, fiecare partidă demonstrînd o tehnică înaltă), a formației 
„Ktreutzchor" din Dresda. Aplaudați au fost dirijorii 
Lawrence Foster, din Anglia, și Janos Ferencsik, din R.P.U. (de un mare rafinament în deslușirea Concer- 

Bartok, o in-tului de terpretare înregistrată de altminterinetea, siguranța transmisiei fiecărei nuanțe). A fost de asemenea apreciat concertul celebrei Orchestre de 
cameră „Barșai" din Moscova, prezență notabilă ' în programul oricărui festival muzical.

ne oferea fi-

efort mai susținut de familiarizare a publicului cu valorile creației camerale. Am ascultat programul formației „Ars Nova", conduse de Cornel Țăranu : piese cunoscute, 'dar care într-o astfel de interpretare dorești oricînd să le audiezi : Cintecele din Ma
dagascar ale lui Ravel, 
Psiche, de De Falia, chiar și cele Trei clntece pe ver
suri de Shakespeare ale lui 
Stravinski (deși nu reprezentative pentru creația compozitorului) au avut o redare impecabilă. Solista Agneta Kriza este una din acele puține cîntărețe care stâpînesc tehnica liedului modern, depășesc dificultatea de intonație și caută vibrații, sensuri profunde. Au strălucit și cele

medi- vechi 
Max

Sub auspiciile Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipament de calcul și automatizarea prelucrării datelor și ale Consiliului național pentru știință și tehnologie, marți s-a deschis la Timișoara prima reuniune a utilizatorilor români și francezi de sisteme informatice. Participă conducători de departamente, instituții și centre de calcul, oameni de știință, cercetători și alți specialiști români și francezi.Participanții la reuniune au fost salutați de primarul municipiului Timișoara, George Micota. Apoi, dr. ing. Dinu Buznea, vicepreședinte al Consiliului național pentru știință și tehnologie, ing. Constantin Sîmbotin, consilier în Comisia guvernamentală pentru dotarea cu echipamente de calcul și automatizarea prelucrării datelor, președintele cercului utilizatorilor români, și Raymond' Moch. subdirector la College de France, președintele cercului utilizatorilor ai Companiei internaționale pentru informatică din Franța, au rostit alocuțiuni în cadrul cărora au subliniat rolul si importanța acestei reuniuni științifice, menite să contribuie la extinderea utilizării calculatoarelor electronice în x diferite domenii ale activității economice, științifice, sociale și de învâțămînt.în, prima parte a reuniunii, ing. Wiliâm Lowenfeld, directorul Centrului teritorial de calcul electronic din Timișoara, și Andre Neuville. inspector principal al tezauruluWjȘșe- ful Centrului electronic-finanțe ”din Paris, au relevat experiența cîștigată de specialiștii români și de cei francezi în procesul punerii în funcțiune a sistemelor Felix C 256 și IRIS-50. Au fost prezentate, de asemenea, comunicări și referate legate de exploatarea diferitelor sisteme, de compor

tarea unor echipamente de calcul, informatica și contabilitatea în întreprinderi.După-amiază. a avut loc o masă rotundă pe tema „Module de programe" la care au participat specialiști români și francezi. (Agerpres)
Turneul Teatrului 

„Vladimir Maiakovski'*Teatrul Național „Vasile Alecsan- dri“ din Iași a găzduit marți seara primul spectacol al Teatrului academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova. Artiștii sovietici au prezentat un spectacol cu piesa „înfrîngerea" — dramatizare de M. Zaharov și I. Prut după nuvela cu același nume a scriitorului sovietic A. Fadeev. Publicul ieșean a răsplătit cu vii aplauze arta dramatică a oaspeților sovietici.în aceeași zi, reprezentanți ai artei dramatice moscovite au avut o întrevedere cu tovarășul Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Iași ai P.C.R., președintele Consiliului popular județean, cu reprezentanți al artei și culturii ieșene. La întrevedere a fost de față N. A. Netiosov, consilier al ambasadei U.R.S.S. la București.în timpul șederii Ia Iași, reprezentanții Teatrului din Moscova au avut un fructuos schimb de opinii cu conducerea Teatrubți Național din localitate. (Agerpres)

1971
formația Capella Transil- 
vanica a„G. Dima" demonstrat formației nacitatea rin Pop, face din,voce“

conservatorului din Cluj a posibilitățile munca, te-Ș> . .dirijorului Do- strădania sa de a fiecare partidă o „vw.e cu răspunsuri sigure, prompte. Mai puțin în 
Monteverdi — deși pare o pasiune a mai mult 
drigalele lui Paul Constan- 
tinescu și în special 
Versurile de dor 
Vasile Herman văluit claritatea a nuanțelor fine.Concertul de lieduri de compozitori clujeni a completat imaginea despre arta contemporană din acest festival. Tudor Jarda (în liedurile pe versuri de Bla-

coriștilor —, însă în ma-în ale lui au dez- tonului,

ga) a apărut ca un tativ care răscolește rezonanțe bizantine ;
Eisikovitz (în „Clntece 
simple" pe versuri de Za- 
haria Stancu, mai ales în 
„Ieri erai încă tinără") s-a adecvat textului literar, dar cu o nuanță uneori deda mativă. cuarele"— parcă o improvizație pe fundalul pianuluiciul liedurilor compuse de 
Cornel Țăranu pe versuri .de Ana Blandiana, în timp ce A. Markos a tălmăcit versuri de Ady Endre. Apoi E. Terenyi a dat „Me
dalionului", pe versuri de Joszef Attila, un ton mai mult dur decît spiritual. Micile poeme de 
dor (după Lucian Blaga) ale lui Dan Voiculescu au încheiat această „întîlnire majoră" a muzicii cu poezia. Dintre interpreți : Ion 
Budoiu, Agneta Kriza, pianistul Ferdinand Weiss ș.a. s-au impus auditorului ca artiști sensibili, pentru care tălmăcirea înseamnă meditație, aprofundare, un act creator.Concertul omagial „Enescu", în interpretarea Orchestrei de cameră a Fi
larmonicii din Cluj, dirijată de Mircea Cristescu (amintim reușita prezentării Octuorului în Do major op. 7, în versiune sim- fonizată), Suita a IlI-a 
„Săteasca" de George 
Enescu și Simfonia a IlI-a de Brukner, în execuția Fi
larmonicii din Cluj, sub bagheta lui Erich Bergel, au încheiat ediția 1971 a festivalului „Toamna muzicală clujeană", manifesfe- re intrată de acum in tradiție, manifestare de înaltă ținută a centrului de cultură transilvănean.

Adevărate „a- de o mare finețeabia punctat al — ne-a oferit ci-

Smaranda OȚEANU

25 31 octombrie 1971

„SĂPTĂMÎNA
ECONOMIEI"

I

Peste cîteva zile, în întreaga țară începe „Săptămîna economiei" — acțiune devenită tradițională, care prilejuiește organizarea la orașe și sate a unor acțiuni variate și, totodată, constituie un prilej de trecere în revistă a rezultatelor înregistrate în acțiunea de economisire. Din datele furnizate de Casa de Economii și Consemnațiuni rezultă că soldul general al depunerilor populației la C.E.C. a fost la 1 octombrie a. c. de două ori mai mare decît la începutul anului 1967. Numărul libretelor de economii existente la populație a fost la 1 septembrie a. c„ de 7,2 milioane. Aceasta înseamnă că în prezent revine în medie un libret de economii la 2,8 locuitori. în București un libret de economii revine la 1,4 locuitori, în județul Brașov la 1.8, în județul Constanța Ia 1,9, iar în județul Sibiu un libret de economii revine la 2,1 locuitori.
★Populația de la orașe este deservită de 1706 C.E.C. proprii, precum4 246 unități C.E.C. mandatare (unități poștale și ghișee C.E.C. în întreprinderi, instituții etc.)

care efectuează operațiuni tru C.E.C. pen-
★La data de 28 octombrie orele 18,00 va avea loc în teatrului „C. Tănase" din Capitală tragerea la sorți pentru trimestrul III a. c. a libretelor de economii cu dobîndă și cîști- guri în autoturisme. La această tragere, Casa Consemnațiuni cîștiguri în mărcile Dacia și Skoda 100 S. Aceste cîștiguri se vor adăuga celor 1 086 autoturisme acordate la tragerile la sorți care 1 ianuarie zent.

a. c.salac.
de Economii și va acorda 402 autoturisme din 1 100, Dacia 1 300

au avut loc de la pînă în pre-a. c.
a „Săptămînii31 octombrie la

și sate unități și de

★în ultima zi economiei" — a. c„ va avea loc tragerea sorți a obligațiunilor C.E.C. cuprilejul căreia Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda, în afara cîștigurilor obișnuite în bani, încă 130 de cîștiguri suplimentare. Cu cîștiguri, posesorii țiuni C.E.C. vor tragerea la sorți pentru octombrie de 3 737 cîsti°uri de 100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei, 25 000 lei ș. a., în sumă totală de 3 871 400 lei.
aceste de obliga- beneficia la luna
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Convorbiri intre delegația
Pirtidiiloi Comunist Român 

și delegația Partidului
Socialist Popular din NorvegiaMarți după-amiază, delegația Partidului Comunist Român, compusă din tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Miron Nicolescu, membri ai C.C. al P.C.R., s-a intîlnit cu delegația Partidului Socialist Populai- din Norvegia, compusă din Finn Gustavsen, președintele partidului, Berge Furre și Ola Bonnevie, vicepreședinți ai Comitetului Executiv al C.C. al

P.S.P., Odd Nordheim, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P., și Birgit Laudal, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.In cadrul întîlnirii s-a efectuat o informare reciprocă privind activitatea Partidului Comunist Român și Partidului Socialist Popular din Norvegia, s-a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme ale mișcării muncitorești și ale situației internaționale.întiinirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
iNTllNIRElNlRE DELEGAȚIA P.C.R. SI DLLEGAIIA

5 9 ț

PARTIDUIUI DEMOCRAT DIN GUINEEAMarți după-amiază, o delegație a Partidului Comunist Român s-a în- tîlnit cu delegația Partidului Democrat din Guineea, care, la invitația C C. al P.C.R., vizitează Republica f cialistă România.„Din delegația română fac parte tovarășii Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Al- mășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.Din delegația guineeză fac parte

Toure Mohamed Lamine, membru al C.C. al P.D.G., ministrul minelor, industriei și energiei, șeful delegației, Diakite Mamady, membru al C.C. al P.D.G., secretar al Organizației de partid din Conakry, Sylla Laucine, membru al C.C. al P.D.G., secretar al Confederației Naționale a Muncitorilor din Guineea, Sako Kadiatou, membră a Consiliului Național al Tineretului Revoluționar din Guineea.întiinirea, care a prilejuit un schimb de informații în probleme de interes comun privind preocupările actuale ale celor două partide, s-a desfășurat într-o ambianță de prietenie și înțelegere reciprocă.(Agerpres)Ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria carboniferăMarți, au început la Craiova lucrările celei de-a 38-a ședințe a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria carboniferă, la care participă delegați din R. P. Bulgaria, R. S.
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și U.R.S.S., precum și observatori din R.S.F. Iugoslavia și R. D. .Vietnam. (Agerpres)

Vizitele primului ministru el Iaurtului HessaMarți, primul ministru al landului Hessa, din R.F. a Germaniei, Albărf Osswald, care face o vizită în țara noastră, a sosit la Brașov. In cursul dimineții, oaspetele a vizitat cîteva cartiere noi, monumente istorice și de artă, precum și stațiunea turistica Poiana Brașov.La prînz, primul ministru al landului Hessa a făcut o vizită la Consiliul popular al municipiului Brașov, unde a avut o întrevedere eu

primarul municipiului, Constantin Cirțînă. Cu acest prilej, oaspetele a fost informat despre dezvoltarea șl- perspectivele străvechiului oraș de la poalele Timpei. în cinstea oaspetelui, primarul municipiului Brașov a oferit un dineu in saloanele hotelului sporturilor de la Poiana Brașov.Seara, primul ministru Albert Osswald a revenit în București.(Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru 21, 22, 23 octombrie. în țară :, Vremea va continua să se încălzească și va fi in general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult Senin noaptea și dimi

neața în jumătatea de sud a țării. Se vor semnala ploi izolate în Maramureș și nordul Moldovei. Vînt slab, pînă la potrivit din sectorul vestic. Minimele vor fi cuprinse intre 1 și 11 grade, iar maximele între 12 și 22 grade. Ceață slab dimineața. în București : Vremea va continua să se încălzească și va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere.

Cronica zilei
O delegație a Ministerului. Industriei Construcțiilor de Mașini, condusă de Alexandru Mărgăritescu, adjunct al ministrului, a plecat marți la Paris pentru a participa la sesiunea a IV-a a Comitetului mixt ro- mâno-francez de cooperare în industria mecanică și electrotehnică.La plecare, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost conduși de cadre de conducere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, precum și de reprezentanți ai Ambasadei Franței la București.•ArCu prilejul apropiatei sărbători a Zilei Națiunilor Unite, 24 octombrie, Centrul de informare al O.N.U. la București a organizat, marți la amiază, o întilnire cu reprezentanți ai presei din Capitală.Directorul centrului, Sayed Abbas Chedid, s-a referit la sarcinile acestei instituții, evidențiind contribuția sa la cunoașterea activității Organizației Națiunilor Unite, a instituțiilor sale specializate, a scopurilor și principiilor O.N.U. Vorbitorul a subliniat participarea multilaterală a României în cadrul O.N.U. El a relevat, de asemenea, condițiile deosebite create pentru desfășurarea activității centrului în țara noastră.în continuare, Liviu Bota, director adjunct al centrului, a prezentat o serie de acțiuni inițiate de către Centrul de informare al O. N. U. la București.în încheiere, a fost prezentat un film documentar privind unele aspecte ale activității O.N.U.

♦Colectivul Teatrului național „Ion Luca Caragiale" a plecat intr-un turneu în Uniunea Sovietică.Timp de două săptămîni, artiștii primei noastre scene vor susține spectacole la Moscova și Leningrad cu piesele „Coana Chirița“ de Tudor Mu- șatescu, după Vasile Alecsandri, în regia lui Horea Popescu, și „Camera de alături11 de Paul Everac, în montarea lui Ion Cojar.
★în zilele de 18 și 19 octombrie a a- vut loc în Capitală o consfătuire organizată de Ministerul învățămîntu- lui, Ministerul Sănătății și U.A.S.R., în cadrul căreia s-au stabilit noi măsuri privind continua îmbunătățire a asistenței medicale acordată studenților.S-a hotărît, printre altele, completarea eh medici specialiști a policlinicilor și spitalelor studențești. în centrele universitare, unde există institute medico-farmaceutice, vor fi desemnate cadre didactice care vor a- corda studenților asistență medicală de specialitate în policlinici.Din rîndurile studenților din anii V sau VI de la facultățile de medicină, vor fi numiți interni de cămin, care vor locui gratuit în cămine și. care vor acorda studenților primul ajutor in caz de nevoie. *La invitația Asociației juriștilor din Republica Socialistă România, marți seara a sosit în Capitală o delegație de juriști din Republica Arabă a Egiptului, condusă de prof. Mustafa Muhammad Al-Baradai, preșe- •dintele—-asociației - juriștilor-din . -a»-- ceasta țară.Timp de o săptămină, juriștii arabi vor vizita instituții social-culturale și științifice, obiective economice din București și din țară și vor avea convorbiri cu colegi români de specialitate.
★Marți seara, s-a închis Expoziția internațională de echipament și utilaje pentru agricultură, industrie alimentară și industria de ambalaje, care a reunit peste' 200 de firme din 20 de țări.în decursul celor zece zile, cit a fost deschisă, expoziția s-a bucurat de un larg interes, fiind vizitată de peste 100 000 de persoane, dintre care 6 500 specialiști români și străini.(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri9Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Janos Fazekas a primit, marți dimineața, pe Skvrzinski Tadeusz, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, care face o vizită in țara 'noastră.La întrevedere au luat parte Ion Bucur, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, precum și
încheierea lucrărilor intilnirii de lucru 

a președinților celor două părți in Comisia

Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București.Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare și cooperare economică dintre cele două țări.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

viața internațională

mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economicăLa Consiliul de Miniștri s-au încheiat marți după-amiază lucrările întîlnirii de lucru intre tovarășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă ro- mâno-iugoslavă de colaborare economică, și Dușan Gligorievici, mețnbru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții iugoslave în comisia mixtă.La lucrări au participat Vasile Șandru, ambasadorul României la Belgrad, și Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, precum și membrii celor două delegații.Președinții celor două părți au e- xaminat noi posibilități de lărgire a colaborării și cooperării economice și tehnice și de creștere a schimburilor de mărfuri între cele două țări, în acest scop au fost stabilite măsuri pentru concretizarea unor noi acțiuni de colaborare și cooperare. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și deplină înțelegere.în timpul șederii în țara noastră, delegația iugoslavă a vizitat Hidrocentrala de la Bicaz, Uzina de fibre

•sintetice din Săvinești, Uzina de tractoare din Brașov, precum și monumente istorice și obiective social- culturale.
★în cadrul călătoriei făcute în țara noastră, Dușan Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, a vizitat monumente istorice și obiective social-culturale din județul Suceava, precum și Uzina de tractoare, cartiere de locuințe, monumente de artă din orașul Brașov.în onoarea oaspetelui, Emil Bobu, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele consiliului popular județean, și Radu Romul, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Brașov, au oferit dineuri.
ArMarți seara, Dușan Gligorievici, a părăsit Capitala, plecind spre patrie. (Agerpres)

Instituirea „Zilei metalurgistului"Ca semn al prețuirii deosebite a rolului și importanței pe care industria metalurgică o are în industrializarea socialistă a țării, pentru a prilejui o amplă trecere în revistă a realizărilor obținute și a stimula do- bîndirea unor noi rezultate de prestigiu de către pamenii muncii din a- ceastă ramură a industriei, prin De

cret al Consiliului de Stat se instituie „Ziua metalurgistului din Republica Socialistă România".Ziua metalurgistului se va sărbători în fiecare an in toate unitățile metalurgice din țară, in cea de-a treia duminică a lunii septembrie.(Agerpres)
Vizitele delegației de guvernatori 
din Statele Unite ale AmericiiDelegația de guvernatori din Statele Unite ale Americii, condusă statului Missouri, care, la invitația Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, întreprinde o vizită în țara noastră, a sosit marți dimineața la Cluj.La aeroportul municipal, membrii delegației, care sînt însoțiți de Charles Ryrley, director pentru relațiile Federație-Stat a Conferinței Naționale a Guvernatorilor din Washington, districtul Columbia, și A. E. Manell, asistent special al secretarului de stat pentru legăturile cu guvernatorii, au fost întimpinați de Aurel Duca, președintele consiliului popular județean, Remus Bucșa, primarul municipiului, și de alte persoane oficiale.Delegația a, făcut apoi o vizită la consiliul popular județean, unde s-a informat despre organizarea și funcționarea organelor locale ale puterii și administrației de stat și competența acestora în domeniile economiei locale, agriculturii, educației,

sănătății, învățămîntului și altor sectoare de activitate.însoțiți de ing. Trofin Simedrea, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, membrii delegației au vizitat noile cartiere Grigorescu și Gheorgheni, unde s-au interesat de condițiile de locuit, și bazele sportive.Oaspeții au vizitat apoi Universitatea „Babeș Bolyai". In-sala senatului universitar a avut loc o convorbire cu prof. dr. docent Ștefan Pascu, rectorul acestei vechi instituții de învă- țămint superior, cu prorectorii și membrii senatului.în cursul după-amiezii, delegația de guvernatori din Statele Unite a vizitat fabrica de pielărie și încălțăminte „Clujeana", una din marile unități ale industriei noastre ușoare, binecunoscută în numeroase țări ale lumii. Oaspeții au vizitat, de asemenea, „orașul vechi", monumente de artă, împrejurimile municipiului.în onoarea delegației, președintele consiliului popular județean a oferit un dineu. (Agerpres)
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Pe drumul cel bun în „Cupa U.E.F.A" ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RAPID - LEGI A 4-0!Datele asupra partidelor din prima fază a cupelor europene ne arată că nici una dintre echipele care au obținut în meciurile-tur o diferență de trei goluri n-a mai putut fi eliminată prin rezultatele din retur. Ieri, Rapid a luat un avans de patru goluri și încă prin scorul de 4—0, deci fără să fi primit vreun punct dintre acelea care în retur ar fi prețuit cit două pentru adversarii bucureștenilor. Toate acestea înseamnă că echipa română și-a exploatat foarte bine a- vantajele oferite dă terenul propriu, asigurindu-și șanse dintre cele mai propice pentru întiinirea revanșă (3 noiembrie).Culmea este că Rapidului îi era ieri cu putință să învingă la un scor și mai mare pe Legia, aș zice chiar dublu decît acela înscris în final pe tabela de marcaj, pină într-atît fuseseră de numeroase ocaziile prielnice cu care s-au jucat înaintașii feroviari !Meciul începuse intr-un asemenea fel incit ne ducea cu gîndul la „partida Dinamo—Spartak de la București. Era evident că Legia viza un rezultat de egalitate în aceste prime 90 de minute ale dublului meci. Și juca în consecință, adică aglomerată în apărare, lăsînd pe seama lui Deyna organizarea cîtorva contraatacuri. Publicul, îndeajuns de circumspect față de Rapid din cauza ultimelor eșecuvi ale echipei, se arăta cam zgîrcit cu încurajările. A fost meritul jucătorilor giuleșteni că au știut, pe de-o parte, să convingă publicul iar, pe de alta, să rupă ritmul de joc' lent al varșovienilor și să strice liniștea apărării adverse. Aici o mare contribuție au avut-o vîrfurile de atac, Ene și Neagu, care, prin prezența lor plină de oportunitate în zona porții poloneze, au provocat deschiderea și majorarea scorului, exploatînd greșelile tuturor apărătorilor adverși. fundași, stoperi sau portari. Așa s-a' marcat primul gol, Neagu recuperind, la marginea careului, o minge prost jucată de adversari, pe care a centrat-o lui Ene (1—0, min. 22). Așa s-au înscris următoarele două punc- t< in două minute (min. 28 și 29), mai

întii prin Ene, care s-a folosit de imprecizia apărătorilor Legiei, apoi prin Neagu, care a profitat de uluiala fundașilor centrali și a trimis în plasă, de la șase metri, o excelentă minge primită de la Angelescu.La pauză, scorul era de acum 3—0, iar lumea se aștepta să ia proporții. Cum spuneam, ocazii bune au fost cu duiumul în repriza a doua, jocul ra- pidiștilor fiind mult ușurat și de faptul că Legia rămăsese, din minutul 60, în zece jucători, prin eliminarea lui Korzeniowski, vinovat de un act nesportiv față de arbitrul Josef Krnavec (Cehoslovacia). Dar, exact aceiași jucători care se dovediseră atît de eficienți în prima parte a meciului, Neagu și Ene au ratat una după alta situații dintre cele mai favorabile de a înscrie. în această perioadă de timp, Neagu a marcat, e drept, un gol plin de frumusețe (min. 72), însă, cel puțin alte trei mingi ușor transformabile, le-a tras afară sau în mîinile portarului ! Nu știu dacă din întîmplare, totuși, după un asemenea prilej rar pe care l-au

pierdut, pe rînd, Neagu și Ene (min. 76), i-am văzut pe adversarii de azi ai lui Dinamo,' cei de la Feijenoord, ridieîndu-se și părăsind tribunele.De fapt, olandezii, mai mult' decît probabil, simțiseră că nimic nu mai e. în stare să schimbe rezultatul meciului. Nici măcar șuturile pline de pericol ale lui Deyna, pe care un Răducanu, atent și serios, între buturi, avea să le respingă prin salturi spectaculoase.Din rîndul unei echipe ce cîștigă cu 4—0 este greu să evidențiezi pe cineva anume, fie chiar pe realizatorii golurilor, pe Dumitru sau pe Răducanu. Toată echipa se cere felicitată pentru că a știut să treacă peste momentele de criză din campionat și concentrin- du-se, să realizeze o victorie de'proporții in dauna Legiei. Asta cu atit mai mult cu cit Legia, în pofida scorului, rămîne o echipă reputată, cu unele individualități fotbalistice valoroase ; este vorba de internaționalii Deyna, Gadocha sau Brychczy.
Valeriu MIRONESCU

O dotă cu miile de spectatori, Neagu exaltă de bucurie la al doilea gol 
înscris de către Ene. Peste un singur minut, scorul avea să se mărească 

la 3-—0... Foto : M. Andreescu

ȘAH

FISCHER — UN PUNCT
ÎN PLUS1Luni seara a continuat la Buenos Aires partida a 6-a a meciului can- didaților la titlul mondial de șah dintre Fischer (S.U.A.) și Petrosian (U.R.S.S.), partidă care se intrerup- sese într-un final avantajos pentru marele maestru american. Fischer a jucat continuarea partidei cu mare precizie și a obținut victoria la mutarea a 66-a. în urma acestui rezultat, Fischer conduce cu 3 1/2—2 1/2 puncte.Iată cum s-a desfășurat finalul :42. Ce2 (mutarea secretă) Na5; 43. Tb2+ Ra6 ; 44. Tbl Tc7 ; 45. Tb2 Nel; 46. f3 Ra5; 47. Tc2 Tb7; 48. Ta2+ Rb5 ; 49. Tb2+ Nb4 ; 50. Ta2Tc7 ; 51. Tai Tc8 ; 52. Ta7 Na5 ; 53. Td7 Nb6; 54. Td5 Nc5; 55. Cel Ra4; 56. Td7 Nb4 ; 57. Ce2 Rb3 ; 58. Tb7 Ta8 ; 59. T:h7 Tal ; 60. C:d4 e:d4 ; 61. R:d4 Tdl+ ; 62. Re3 Nc5+ ; 63. Re2 Thl ; 64. h4 Rc4 ; 65. 115 Th2+ ; 66. Rel Rd3 (0—1).

TENISDUPĂ DISPUTAREA TURNEULUI DE TENIS DE LA KOLN, în campionatul mondial al jucătorilor profesioniști, conduce australianul Rod Laver cu 73,25 puncte, urmat de olandezul Okker — 70,3 puncte, Rosewall (Australia) — 67,4 puncte, Drysdalle (R.S.A.) — 62,25 puncte, Newcombe (Australia) — 58 puncte, Ashe(S.U.A.) — 51,25 puncte, Rie.ssen (S.U.A.) — 48 puncte, Emerson (Australia) — 32 puncte, Lutz (S.U.A.) — 31 puncte.TURNEUL DE TENIS DE LA BARCELONA a început cu o mare surpriză : Martin Mulligan, fostul internațional australian, a reușit să-l învingă pe cunoscutul jucător american de culoare Arthur Ashe cu 2—6, 6—3, 6—4. Newcombe (Australia) a dispus cu 6—4, 4—6, 6—3 de spaniolul Jose Moreno.
★ÎN CONTINUAREA TURNEULUI PE CARE-L ÎNTREPRINDE IN JAPONIA echipa masculină de volef a Cehoslovaciei a jucat la Tokio cu se

lecționata țării. Voleibaliștii cehoslovaci au învins cu scorul de 3—2 (6—15, 11-15, 15—13, 15-10, 16—14). Aceasta este prima 'victorie a echipei cehoslovace realizată în cele trei meciuri susținute pînă în prezent.
★LA COTTBUS s-au intîlnit într-un meci amical de handbal echipele feminine ale R.D. Germane și Ungariei. Handbalistele gazde au obținut victoria cu scorul de 17—8 (9—3). Braun a fost cea mai bună jucătoare de pe teren, mareînd 5 puncte. Cele două formații urmează să susțină o nouă întilnire la Leipzig.

AZI, fotbal la radio 
și televiziuneStațiile noastre de radio vor transmite astăzi, alternativ pe programul 1, între orele 16,15 și 17,35, aspecte de la meciurile de fotbal : Dinamo- Feijenoord (C.C.E.) și Walbrzych Zaglebie-U.T. Arad (Cupa U.E.F.A.). Tot pe programul 1, intre orele 22,10 și 23,30, se vor transmite aspecte (20 de minute din prima repriză și toată repriza a doua) a meciului de la Barcelona dintre C.F. Barcelona și Steaua din „Cupa cupelor".Pe micul ecran, cu începere de la ora 15,10, telespectatorii vor putea urmări jocul Dinamo București- Feijenoord Rotterdam din cadrul „Cupei campionilor europeni".(Agerpres)

PRONOSPORTCÎȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 42 DIN 17 OCTOMBRIE 1971CATEGORIA I : (13 rezultate) 4,30 variante a 24 603 Iei.CATEGORIA A II-A : (12 rezultate) 112,65 variante a 1127 lei.CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) 1 122,40 variante a 170 lei.

Programul d& guvernămînt 
democratic și de uniune 

populară al P. C. FrancezPARIS 19 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, recenta plenară a Comitetului Central al P. C. Francez a adoptat un program de guvernămînt democratic și de uniune populară, care a fost publicat în ziarul „l’Hu- manită".Programul prevede o serie de măsuri cu caracter social pentru toți oamenii muncii francezi, stipulează necesitatea naționalizării marilor întreprinderi monopoliste, se pronunță pentru o planificare democratică a economiei. Acest prim ansamblu de măsuri, împreună cu democratizarea statului, a vieții politice și sociale și cu satisfacerea nevoilor materiale și culturale ale celor ce muncesc, va deschide calea unor schimbări mai adinei și va favoriza mersul Franței spre socialism, declară documentul.Pe plan extern, programul P.C.F. preconizează lărgirea relațiilor Franței cu celelalte țări, pe baza respectării suveranității și integrității teritoriale, a egalității în drepturi, fran

ța — arată programul — va acționa în vederea construirii unei Europe democratice și pașnice, pentru dizolvarea blocurilor militare existente și pentru organizarea securității colective între toate statele europene, pentru convocarea cit mai grabnic posibil a unei conferințe pentru securitate și colaborare in Europa.Franța va recunoaște Republica Democrată Germană, se arată în program. Franța va acționa pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P, Chineze în O.N.U. și va recunoaște R. P. D. Coreeană. Recunoscînd imediat Republica Democrată Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, guvernul se va pronunța pentru retragerea totală și necondiționată a trupelor americane și ale aliaților lor din Peninsula indochineză și pentru respectarea dreptului popoarelor vietnamez, laoțian și khmer de a-și hotărî soarta și de a-și conduce treburile naționale fără amestec străin.
MOSCOVA

CONFERINȚA UNIONALĂ A STUDENȚILOR
CUVÎNTAREA LUI L. I. BREJNEVMOSCOVA 19. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : La Moscova, în Palatul Mare al Kremlinului. au început lucrările Conferinței unionale a studenților. în prezidiul conferinței se aflau Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și alți conducători de partid și de stat sovietici.în prima zi a lucrărilor, a luat

cuvîntul L. I. Brejnev, care a făcut o expunere asupra sarcinilor ce revin studenților sovietici în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. El a vorbit despre măsurile privind îmbunătățirea condițiilor de viață și de studiu ale tinerei generații și a subliniat necesitatea îmbinării procesului de învățămînt cu practica și cu educația comunistă.
STOCKHOLM

Reuniunea conducerii Partidului 
de stingă - comuniștiiSTOCKHOLM 19 (Agerpres). — în capitala Suediei a avut loc o ședință a conducerii Partidului de stingă — comuniștii. în cadrul reuniunii a fost reafirmată hotărirea comuniștilor de a se pronunța împotriva participării Suediei, sub orice formă, la Piața comună. A fost adoptată, de asemenea, hotărîrea cu privire la participarea Partidului de Stingă — comuniștii la campania pentru strîn- gerea de semnături pe o petiție în care se cere retragerea trupelor americane din Vietnam.Conducerea partidului a hotărît să desfășoare o amplă campanie de luptă împotriva șomajului. Din datele statistice oficiale rezultă că, în prezent, există în Suedia 113 000 șomeri totali sau parțiali.

★HELSINKI 19 (Agerpres). . — ' în orașul finlandez Turku a âvtif loc^ un seminar al tineretului din Suedia, Danemarca, Norvegia și Finlanda, consacrat unirii eforturilor tinerei generații din aceste țări împotriva aderării la Piața comună. Partici- panții au relevat că eventuala ade

rare a celor patru țări la C.E.E. ar avea repercusiuni nefavorabile asupra dezvoltării lor economice și s-au pronunțat în favoarea extinderii relațiilor economice și comerciale cu țările socialiste.
Declarația secretarului1 

general al P.C.
din Marea BrilanieLONDRA 19 (Agerpres). — Conferința general-europeană pentru securitate și colaborare ar îmbunătăți perspectivele dezvoltării comerțului Est-Vest, a declarat John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, în fața par- ticipanților la un miting care a avut loc în orașul Sheffield. El a criticat oolitica guvernului Edward Heath de asociere a Angliei la Piața comună.

JWoife dimensiuni
a/e Belgradului

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

Ca în fiecare an, apropierea ultimei decade a lunii octombrie operează o semnificativă metamorfoză în înfățișarea obișnuită a Belgradului. Ziua de 20 octombrie găsește capitala Iugoslaviei prietene în ținută solemnă. în această zi, printr-o suită de momente festive, care reconstituie o pagină istorică a destinului său, Belgradul aduce un vibrant omagiu celor care au luptat, pînă la sacrificiul suprem, pentru eliberarea de sub o- cupația fascistă. Prinos de recunoștință memoriei acestora sînt buchetele de flori, nenumăratele buchete, proaspăt așezate la plăcile memoriale aflate pe locurile unde au căzut eroii răpuși de gloanțele cotropitorilor.Anul acesta sărbătorirea zilei de 20 octombrie se desfășoară pe fundalul manifestărilor prilejuite de împlinirea a trei decenii de la începerea luptei armate a poporului pentru e- liberarea de sub jugul fascist. Din suita de manifestări premergătoare aniversării eliberării Belgradului, s-au impus în mod deosebit atenției „Caravana Zagreb-Belgrad* și „Ștafeta prieteniei". Prima a prilejuit o însuflețită întilnire între reprezentanții cetățenilor orașului principal al Croației și cei ai Belgradului. A doua a reunit în capitala țării echipe de pionieri din toate republicile și regiunile Iugoslaviei. Aceste evenimente festive s-au desfășurat sub semnul unității, frăției și egalității popoarelor iugoslave — factor esențial al victoriei în lupta de eliberare națională și socială, chezășia tuturor realizărilor obținute, sub conducerea comuniștilor, pe calea construirii socialismului.Conform tradiției, în ajunul aniversării au fost decernate „Premiile din octombrie", distincții acordate pentru cele mai bune rezultate în domeniile științei, culturii și creației artistice. Printre cei cărora le-au fost răsplătite anul acesta meritele deosebite pentru creații remarcabile se numără și arhitecții și constructorii ale căror proiecte și obiective edilitare realizate au sporit cu noi valori patrimoniul urbanistic al capitalei iugoslave. Tot în ajunul zilei de 20 octombrie s-a consumat și tradiționala competiție de fond, crosul atletic „Eliberarea Belgradului", la care, alături de reprezentanții iugoslavi, au participat valoroși sportivi din alte țări, printre care și România.

Toate aceste momente festive tradiționale readuc viu în memoria bel- grădenilor evenimentele de acum 27 ani, din ziua de 20 octombrie 1944, cînd orașul, distrus în cea mai mare parte de cotropitorii hitleriști, sorbea cu nesaț primele sale clipe de libertate obținute cu mari jertfe. Dar ca de fiecare dată în trecutul său istoric, Belgradul avea să renască mai repede decît s-ar fi crezut, din pro- pria-i cenușă. Cartiere întregi au fost refăcute, altele nou construite în scurt timp. Ritmul refacerii capitalei Iugoslaviei socialiste avea să se accelereze odată eu adoptarea primului plan de sistematizare urbanistică din istoria orașului, plan menit să cuprindă perioada 1950—1980.Configurația Belgradului contemporan evocă foarte puțin din înfățișarea pe care o avea orașul în urmă cu peste un sfert de secol. De la 200 000 locuitori, cit număra în 1944, el a atins azi cifra de 1 250 000 locuitori. Astăzi, prin întreaga ei fizionomie, capitala iugoslavă exprimă atmosfera unui oraș modern, în plină dezvoltare, care trăiește ritmul intens economic și urbanistic al prefacerilor înnoitoare cunoscute de întreaga țară în anii socialismului.Noilor întreprinderi li se adaugă cartiere de locuințe în curs de construcție, amenajarea arterelor de circulație, înălțarea altor edificii culturale și sociale. Numai în intervalul calendaristic dintre aniversarea de anul trecut a zilei eliberării și cea de anul acesta, capitala iugoslavă s-a îmbogățit cu trei', obiective urbanistice impozante. Este vorba de un nou pod modern peste rîul Sava, de un sistem de „inele" rutiere etajate în direcția principalelor magistrale pentru degrevarea și reglarea circulației în puncte cheie ale orașului, precum și de un mare pasaj subteran care străbate centrul capitalei. începutul anului 1972 va marca o dată importantă pentru Belgrad : adoptarea planului de dezvoltare pină în anul 2000. Belgradul va fi dotat cu o modernă gară subterană, cu o nouă clădire a operei ; un imens clopot de cristal ce va fi inT’u in Novi Beograd, dane și instalații moderne vor transforma Belgradul într-un port fluvial. Toate acestea vor adăuga noi dimensiuni economice și urbanistice capitalei Iugoslaviei socialiste.
George IONESCU



LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. N. U. SITUAȚIA M INDOCHINA

NEW YORK 19. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie transmite : în plenara Adunării Generale continuă dezbaterile asupra punctului „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U."Ambasadorul canadian, Youn Beaulne, a declarat că pentru Canada problema reprezentării Chinei este simplă și clară : există o singură Chină în lume, iar singurul ei guvern legal este cel al R. P. Chineze și, ca atare, delegația canadiană va vota pentru expulzarea emisarilor ciankaișiști din O.N.U. și se va opune manevrelor menite să prelungească actuala stare de fapt. Reprezentantul canadian a precizat că va vota împotriva zoluție prezentate întrucît „acestea străine intereselorReprezentantul
proiectelor de rede Statele Unite, urmăresc scopuri organizației".Somaliei, Abdul

Rahim Abby Farah, a subliniat, printre altele, că seria acțiunilor de blocare a drepturilor legitime ale Chinei populare la O.N.U. constituie o încălcare a înseși normelor de drept ale Cartei.în intervenția sa, Damatang Camara, secretar de stat pentru afacerile externe al Guineei, a declarat că restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la Națiunile Unite constituie o piatră de încercare pentru organizație. Vorbitorul a cerut delegației americane să-și retragă proiectele de rezoluție, deoarece „din acestea reiese că am avea, chipurile, de a face cu admiterea în O.N.U. a R. P. Chineze, lucru cu totul fals, întrucît China este membră a O.N.U., stat fondator al acestei organizații, membru permanent al Consiliului de Securitate".J. V. Scott, reprezentantul Noii Zeelande, a recunoscut că participa-

rea Chinei la viața organizației, la lucrările Consiliului de Securitate, va da posibilitate acestui important for internațional să facă față mai competent problemelor care confruntă astăzi omenirea, declarîndu-și totuși, în mod paradoxal, acordul și cu rezoluțiile avansate de S.U.A.Ministrul afacerilor externe al Nigeriei, O. Arikpo, a amintit faptul că Declarația de la Lusaka a statelor neangajate evidențiază dreptul Chinei de a-și ocupa locul ce i se cuvine în O.N.U. El a subliniat că a accepta o altă alternativă ar însemna a tolera amestecul în treburile interne ale Chinei populare. Or, „Declarația asupra principiilor de drept internațional privind relațiile prietenești și de cooperare între state" — adoptată la sesiunea jubiliară a Organizației Națiunilor Unite — proclamă că nici un stat sau grup de state nu are dreptul de a se amesteca în afacerile interne ale vreunei țări.Reprezentantul permanent al Pakistanului la O.N.U., Agha Shahi, a subliniat că evoluția spre restabilirea drepturilor legitime ale Chinei populare la O.N.U. este un fapt inexorabil. Respingînd proiectele de rezoluție ale S.U.A., vorbitorul a evidențiat faptul că așa-zisa politică a „celor două Chine" constituie un atentat la adresa integrității teritoriale a Republicii Populare Chineze.
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YORK 19 (Agerpres). — Co- pentru problemele sociale șiNEW mitetul umanitare ai Adunării Generale a O.N.U. a adoptat în unanimitate un
Intervenția delegatului 
român în Comitetul 
pentru problemele 

economice și financiareNEW YORK 19 (Agerpres). — Dezbaterile din Comitetul nr. 2 al Adunării Generale a O.N.U. — Comitetul pentru problemele economice și financiare — asupra Programelor Națiunilor Unite pentru cooperare tehnică (P.N.U.D.) evidențiază necesitatea intensificării cooperării internaționale în toate domeniile de activitate, în condiții de deplină egalitate și avantaj reciproc.Luînd cuvîntul, delegatul român (Ștefan Mihai a subliniat că prestigiul și eficiența P.N.U.D. vor fi consolidate în măsura în care la programele sale vor fi atrase, în calitate de beneficiare, cît mai multe state ale lumii.Vorbitorul a arătat că țara noastră se pronunță consecvent pentru universalitatea P.N.U.D., spre a se asigura tuturor țărilor posibilitatea de a participa Ia activitatea sa, fără nici un fel de discriminări și în condiții egale, asigurîndu-se astfel un larg circuit de valori materiale și spirituale, contribuind la extinderea și multiplicarea cooperării internaționale.

proiect de rezoluție inițiat de România, căreia i s-au alăturat alte 22 de state în calitate de coautoare, intitulat „Tineretul, problemele și nevoile sale și participarea sa la dezvoltarea socială".Introducînd proiectul de rezoluție, reprezentanta țării noastre, Maria Groza, a arătat că el este inspirat din necesitatea de a menține permanentă atenția Organizației Națiunilor Unite asupra problemelor tinerei generații și din dorința de a găsi cele mai eficiente căi și mijloace de soluționare a lor. Proiectul de rezoluție afirmă rolul important al tineretului în înfăptuirea scopurilor Cartei O.N.U., a progresului social și economic al popoarelor, în promovarea drepturilor omului și realizarea năzuințelor sale de pace, dreptate și progres.Proiectul de rezoluție relevă necesitatea sporirii contribuției Națiunilor Unite și a agențiilor sale specializate la educarea tineretului lumii în spiritul păcii, înțelegerii reciproce, relațiilor prietenești și cooperării între popoare.Reamintind faptulGenerală a O.N.U. a hotărît, la cea de-a 25-a sesiune a sa, viitor punctul intitulat educarea sa în spiritul față de drepturile omului țile sale fundamentale,și nevoile sale și participarea sa Ia dezvoltarea socială", și avînd în vedere necesitatea de a se lua în dezbatere modul de aplicare a „Declarației privind promovarea în rîndu- rile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între

popoare", proiectul de rezoluție — a arătat Maria Groza — cere secretarului general al O.NiU. să solicite guvernelor părerile lor privind aplicarea acestei declarații.Importanța deosebită a acestei noi inițiative românești, convingerea statelor membre ale O.N.U. că Națiunile Unite pot să contribuie formarea și îndrumarea nerații spre înfăptuirea organizației au făcut ca iect de rezoluție să fie unanimitate de către plenul Comitetului nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U.

SAIGON 19 (Agerpres). — La numai 50 kilometri de Saigon, forțele patriotice au atacat două unități sai- goneze. Patrioții au pornit asaltul dintr-o zonă calificată de comandamentul americano-saigonez drept „pacificată".Se anunță, de asemenea, o intensificare a luptelor în apropierea bazei saigoneze Thien Ngon, în provincia Tay Ninh. După cum menționează agenția de presă „Eliberarea", în ultimele zile, forțele patriotice din Tay Ninh au nimicit ori au capturat 300 de militari inamici, au distrus mai multe piese de artilerie și au doborît trei avioane.
★Forțe ale Guvernului Revoluționar Provizoriu au declanșat în noaptea de duminică spre luni un puternic atac asupra unor obiective militare americano-saigoneze din două localități din provincia Long Khanh, situate la aproximativ 60 kilometri de Saigon. în cursul acestor atacuri, forțele patriotice sud-vietnameze au provocat inamicului pierderi în oameni și echipament militar.
★PNOM PENH 19 (Agerpres). — A- genția A.K.I. anunță că, la sfîrșitul lunii septembrie, patrioții cambod-

gieni au lansat un puternic atac împotriva inamicului în provincia Kompong Thom. 24 de nave militare ale inamicului au fost scoase din luptă, iar 400 de soldați au fost răniți sau uciși. La 2 octombrie, în aceeași provincie, patrioții cambod- gieni au scos din luptă 50 de soldați ai inamicului.
★In capitala Vietnamului de sud și în alte orașe continuă manifestațiile populației împotriva regimului Thieu și amestecului Statelor Unite în treburile interne ale țării. După cum a- nunță agenția de presă „Eliberarea", cea mai mare demonstrație din ultimele zile a avut loc în orașul Long Khanh, unde ,6 000 de locuitori au manifestat cerînd anularea rezultatelor așa-ziselor alegeri prezidențiale de la 3 octombrie.La Da Nang, 5 000 de persoane au participat la un marș organizat în memoria celor doi învățători uciși în timpul recentelor ciocniri între forțele polițienești și demonstranți. Manifestanții au cerut retragerea imediată a tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud și înlăturarea regimului marionetă al lui Thieu.

UN INTERVIU AL MINISTRULUI ITALIAN AL COMERȚULUI CU 
STRĂINĂTATEA, MARIO ZAG ARI, DUPĂ VIZITA 

ÎN ROMANIAROMA 19 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : într-un interviu acordat ziarului „Avanii", publicat sub titlul „Comerțul italo-român pe căi noi și mai viabile", Mario Zagari, ministrul italian al comerțului cu străinătatea, a declarat că noi și promițătoare perspective se deschid colaborării economice dintre Italia și România, o colaborare care nu se va limita la schimburile comerciale, ci se va extinde la domeniul cooperării industriale.

că Adunareasă reia în „Tineretul, respectului și libertă- problemele

la tinerei ge- idealurilor acest pro- adoptat în
CONVORBIRI SOVIETO - CANADIENEOTTAWA 19 (Agerpres). pitala Canadei au avut loc între premierul canadian Pierre Elliott Trudeau și primul ministru sovietic, Alexei Kosîghin, care efectuează o vizită oficială la Ottawa. A- genția T.A.S.S. menționează că, în

— în ca- con vorbiri

0 ss ■ @ a ® siAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
Luis Pedro Bonavita, pre- ședintele Comitetului Executiv al coaliției forțelor de stînga din Uruguay — „Frente Amplio" —, a decedat în urma unui atac de cord, anunță agenția Prensa Latina. în legătură cu decesul lui Bonavita, Comitetul Executiv al P. C. din Uruguay a dat publicității o declarație care exprimă emoția profundă a forțelor progresiste din această țară. în ultimele două decenii, se arată în declarație, Bonavita și-a consacrat întreaga sa activitate luptei pentru unitatea forțelor de stînga din Uruguay, mobili- zînd masele de oameni ai muncii în lupta pentru apărarea drepturilor lor și pentru un viitor mai bun.

social-demo-stabili relații di-Vietnam cît mai afirmat premierul în cu- lu-
„Guvemul 

crat danez va plomatice cu R.D. curînd posibil", aDanemarcei, Jens Otto Krag, vîntarea rostită la deschiderea crărilor noului parlament.
ULTIMA ETAPĂ A NAȚIONALIZĂRII CUPRULUI CHILIAN

„Unitate strinsă împotriva oricăror
atentate la adresa suveranității naționale"Naționalizarea cuprului, prin care Chile își redobîndește suveranitatea asupra celei mai importante resurse naturale a țării, a intrat în ultima etapă, în această etapă a intervenit, pe de o parte, decizia în legătură cu stabilirea compensațiilor pentru societățile cuprifere naționalizate, alta, presiunilor nord-ame- ricane, oficializată sub forma declarației secretarului Departamentului de Stat al S.U.A., în care se fac referiri directe la posibilitatea unor represalii de ordin ciar. A reținut atenția în special afirmația că dacă „Chile nu-și îndeplinește obligațiile internaționale (respectiv nu va acorda compensațiile exorbitante cerute de firmele naționalizate), aceasta ar putea compromite mișcările unor capitaluri private și ar putea slăbi sprijinul pentru ajutorul acordat străinătății, antrenînd e- fecte nefaste pentru alte țări în curs de dezvoltare".Această declarație este apreciată de oficialitățile chiliene, de numeroase personalități politice, ca un a- mestec inadmisibil în exercitarea dreptului suveran al națiunii de a hotărî asupra destinelor avuției sale fundamentale, cu atît mai mult cu cît toate etapele procesului de legiferare și de aplicare a naționalizării s-au desfășurat într-un cadru legal inatacabil.

iar, pe de intensificarea

finan-

în acest cadru de respectare a procedurilor constituționale s-a elaborat și decizia în problema compensațiilor, care irită atît de mult monopolurile vizate. Hotărîrea unei instanțe independente de guvern — „Contro- loria General de la Republica" (organul republican de control general), în atribuțiile căreia intră fixarea compensațiilor pentru

ve ani. face ultimii 15 a ne asupra de utilizarenoastre na- către între- nord-ame- scria ziarul a-

în„Pentru o idee intensității a bogăției ționale de prinderile ricane —„LA NACION" junge să semnalăm că, în ultimii 15 ani, numai „Anaconda" a avut în Chile profituri medii de 21,51 la sută, în timp ce restul lumii a obținut 3,67 la sută"
DE LA CORESPONDENTUL 

NOSTRU

minele naționalizate — s-a aflat, zilele acestea, în centrul atenției publice. Majoritatea ziarelor au consacrat decretului hotărăște normeloreditoriale prin care se— pe baza legale — că în cazul companiilor „Chuquicamata", Salvador" și niente" nu trebuie se plătească nici fel de
miniere „El ,E1 Te- să___________ un fel ' de compensații pentru naționalizare.După cum este cunoscut, reforma constituțională a acordat președintelui țării dreptul de a scădea, în întregime sau parțial, din compensațiile ce urmau să fie calculate de controlorul general „excesul de beneficii" (adică profiturile realizate în Chile de monopolurile cuprifere peste procentajul mediu al profiturilor realizate în ansamblul activității lor pe plan mondial) obținut de monopolurile respecți-

Și

Potrivit unor calcule precise, a rezultat că excesul de beneficii se ridică la 774 milioane dolari, ceea ce înseamnă că, în cazul celor trei mine amintite, statul chilian nu trebuie să plătească nici un fel de compensații. Dimpotrivă, din aceste calcule reiese că societățile cuprifere naționalizate datorează statului o sumă de peste 360 milioane de dolari ! Totodată, controlorul general a hotărît că două din cele cinci societăți naționalizate — companiile miniere „Exotica" și „Andina" — au dreptul la compensații.Comentînd aceste hotărîri, ziarul amintit, sublinia : „Normelestabilite în mod suveran pentru determinarea sumei compensațiilor nu pot fi puse în discuție de nici o națiune și de nici un tribunal străin".

în pofida acestei realități evidente, presiunea monopolurilor a cunoscut o amploare crescîndă. După preludiul unei campanii de presă cu net caracter antichilian, în interesul monopolurilor „Anaconda" și „Kennecott", poziția oficială nord-ameri- cană sub forma declarației Departamentului de Stat intervine ca un instrument de apărare a unor privilegii particulare. într-o punere la punct a Ministerului de Externe al Republicii Chile se resping categoric presiunile străine. Referindu-se la pasajul despre „consecințele nefaste pentru alte țări în curs de dezvoltare", Ministerul chilian de Externe a adus acuzația că Departamentul de Stat vrea să alarmeze, în mod nejust, „națiuni surori și prietene".Conducători ai partidelor Unității Populare au făcut declarații în care condamnă presiunile nord-ameri- cane. Declarații de sprijin al intereselor naționale și al legilor care le protejează au făcut și reprezentanți ai partidelor de opoziție. Ziarul „La Na- cion" înserează aceste declarații într-o pagină specială cu un titlu semnificativ : „Unitate națională în sprijinul cuprului, împotriva oricăror atentate la adreșa suveranității naționale".
Eugen POPSantiago de Chile, 16
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Ministrul de interne egip
tean, Mamdouh Salem, a anunțat eliberarea a 124 de deținuți politici, informează agenția M.E.N.’Mamdouh Salem a menționat că președintele Republicii Arabe a Egiptului, Anwar Sadat, a dat instrucțiuni în vederea eliberării — înainte de sărbătoarea musulmană a Ramadanului — a tuturor persoanelor deținute din motive politice, fără să fi fost judecate.

0 declarație 3 partidului Uniunea Germană a Păcii, dată publicității la Bonn subliniază importanța pe care ar avea-o pentru micșorarea încordării internaționale primirea ambelor state germane în Organizația Națiunilor Unite.
La 18 octombrie a fost 

comisă o provocare Ia adresa președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, care, împreună cu primul ministru al Canadei, Trudeau, ieșea din clădirea parlamentului — transmite agenția T.A.S.S. în acest moment, un individ a încercat să comită un act huliganic. Poliția efectuează cercetări. Primul ministru al Canadei, Trudeau, a exprimat regrete în legătură cu cele în- tîmplate. '
Prim-vicepreședintek Ca

binetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Kim Ir> a pri- mit delegația universitarilor japonezi, în frunte cu Yasuzo Suzuki, decan al Facultății de arte a Universității „Rissho" din Tokio, care efectuează o vizită de prietenie în R.P.D. Coreeană. Cu acest prilej, menționează agenția A.C.T.C., a avut loc’ o convorbire prietenească.

în fața Tribunalului re
voluționar din capitala 
egipteană vorcomPare la23 octombrie Aly Sabry, fost vicepreședinte al Egiptului, Samy Sharaf-, fost ministru de stat pentru problemele prezidențiale, și, Waguib Abaza, fost guvernator al orașului Cairo, anunță agenția M.E.N. Agenția precizează că ei sînt acuzați de „abuz de putere și de participare la complotul eșuat împotriva președintelui Anwar Sadat".

0 delegație guverna
mentală comercială a R.P. 
Chineze, condusă de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, a plecat într-o vizită de prietenie în Algeria, la invitația guvernului algerian, anunță agenția China Nouă. Delegația va întreprinde, de asemenea, o vizită în Italia.

„Cosmos-453" este noul sa_ telit artificial al Pămîntului lansat în Uniunea Sovietică, la 19 octombrie. Agenția T.A.S.S. anunță că satelitul este destinat continuării explorării Cosmosului potrivit programului anunțat.
Expoziția 

Gaulle", care număr de obiecte se documente ale .........al Franței, s-a deschis, la Paris.
„Charles de prezintă un mare personale și diver- fostului .președinte

Luni seara a avut loc la tea
trul „Bobino" din Paris concer
tul laureaților Festivalului in
ternațional de muzică folclorică, 
organizat anual de Asociația 
franceză, de muzică recreativă. 
Partea a doua a concertului a 
fost susținută de naistul român 
Gheorghe Zamfir și orchestra sa, 
care au primit, cu acest prilej, 
Marele premiu al festivalului, 
dotat cu „Citera de aur".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclntell". Tel.

cursul convorbirilor, a fost examinat un cerc larg de probleme privind dezvoltarea relațiilor sovieto-cana- diene.Cu prilejul vizitei în Canada a lui Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, premierul canadian Pierre El- | liott Trudeau a oferit un dineu oficial. în toastul rostit la dineu, premierul Trudeau și-a exprimat ranța că „actualele convorbiri diano-sovietice vor scoate la idei fructuoase, dar ideile, ca mințele, au nevoie de un mediu favorabil pentru a se dezvolta, iar în cazul de față acest mediu îl constituie încrederea. Sînt convins, a declarat premierul canadian, că discuțiile asupra problemelor de interes■ comun pot contribui la crearea unui climat de încredere". în continuare, premierul canadian a menționat că cele două țări au făcut un pas important spre o colaborare mai strîn- să și și-a exprimat speranța că semnarea unui acord de schimburi generale va servi drept cadru pentru relații de altă natură decît pur și simplu comerciale, și anume în domeniile științific, cultural și tehnic.Răspunzînd, Alexei Kosîghin a a- preciat colaborarea sovieto-canadia- nă în soluționarea unei serii de probleme internaționale, exprimîndu-și speranța că ea se va dezvolta și pe viitor, în scopul însănătoșirii climatului politic internațional. Referin- du-se la politica externă a U.R.S.S., el a relevat că lumea contemporană nu trebuie să fie o arenă de dominație, de rivalități și tranzacții între cîteva dintre cele mai mari puteri. Uniunea Sovietică, a declarat el, respinge o asemenea politică. Firește, marilor state le revine o răspundere mare pentru menținerea păcii. Dar aceasta, a adăugat A. Kosîghin, nu are nimic comun cu pretenția cuiva la o situație excepțională în problemele internaționale. Aceste probleme trebuie să fie soluționate ținîn- du-se seama de drepturile legitime ale tuturor țărilor interesate — și mari, și mijlocii, și mici.

spe- cana- iveală și se-

El a spus că acesta este rezultatul cel mai important al vizitei pe care a efectuat-o la București și al convorbirilor avute cu ministrul român al comerțului exterior. Cornel Burtică, și cu alți membri ai guvernului. „Ceea ce m-a impresionat cel mai mult, a spus ministrul Zagari, este viziunea realistă a problemelor, impulsul determinant ce se dorește a se imprima industrializării țării. Românii, a adăugat el, caută, în deplină concordanță cu principiile orientării lor politice —.independența, autonomia, suveranitatea — contacte cu toate țările, atît în Est cît și în Vest, fără vreo concesie pe plan ideologic asupra liniei politice de construire a socialismului. Toate acestea, repet, nu împiedică deloc căutarea de contacte și colaborarea cu toate țările”.„Relațiile italo-române, a spus în continuare Mario Zagari, sînt destinate să-și găsească matca lor naturală în care să se dezvolte și să se lărgească. De mai multă vreme se simțea această nevoie de a. căuta o apropiere. A existat o fază de rodaj, necesară pentru a se depăși slaba cunoaștere reciprocă. Acum am constatat voința precisă de a intensifica relațiile cu Italia. Convorbirile mele la București, a arătat ministrul italian, au deschis, sper, în mod definitiv calea unui adevărat salt calitativ în relațiile noastre. Am constatat existența unor posibilități tocmai pentru că mi-am dat seama, și datorită relațiilor comerciale de pînă a- cum, că România face un efort serios și constructiv pentru modernizarea sa“.Vorbind despre noile căi de cooperare, Mario Zagari a relevat că este vorba de a studia activitățile ce pot fi realizate : sînt prevăzute schimburi de informații, vizite reciproce ale oamenilor de afaceri și conducători de întreprinderi, prospectări ale pieței ; s-a convenit ca să se ia drept criteriu general al acestor inițiative neexcluderea nici unui sector (mizînd îndeosebi pe cele agricol, mecanic, electronic și petrochimic), utilizînd cele mai bune condiții pe care cele

două economii le pot oferi, de la caz la caz.în încheierea interviului său, refe- rindu-se la întrevederea cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, ministrul italian al comerțului cu străinătatea a declarat : „Președintele Ceaușescu este un om extrem de realist, cunoscător profund al realităților din țara sa, conștient de poziția internațională a României.Am avut impresia că România a- preciază cu un sens profund realist proiectata conferință asupra securității europene, care trebuie să constituie pentru țările continentului nostru prilejul unei examinări globale a tuturor problemelor, în deplină autonomie, care să nu creez'ț-, obstacole sau frîne căutării căilor n; jo ționale de dezvoltare a fiecărei țăr. care să garanteze independența și suveranitatea fiecărui stat. în acest sens, președintele Ceaușescu privește cu. multă simpatie relațiile cu Italia și acțiunile desfășurate de către socialiști".CU PRILEJUI ZILEI FORȚELOR ARMATE ALE ROMÂNIEIBUDAPESTA 19. — Corespondentul nostru, Al. Pintea, transmite : Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei Forțelor armate ale Republicii Socialiste România, colonel Emilian Bîrlea, atașatul militar al țării noastre la Budapesta, a depus marți o coroană de flori la monumentul din orașul Gyâr, închinat ostașilor români care și-au jertfit viața în luptele pentru eliberarea Ungariei. Au mai fost depuse, de asemenea, coroane de flori la cimitirele și monumentele* închinate eroilor români din localitățile Debrecen, Miskolc, Hajduboszormeny și Nyregyhaza.
ÎN CAMERĂ COMUNELOR

Moțiune privind aderarea
Angliei la.. Piața comunăLONDRA 19 (Agerpres). — Guvernul conservator a depus în Camera Comunelor o moțiune cu privire la aderarea Marii Britanii la Piața comună. Votul asupra aderării, care va concentra cea mai mare parte a dezbaterilor actualei sesiuni, va avea loc la 28 octombrie.Potrivit agențiilor occidentale de presă, textul moțiunii depuse în numele primului ministru, ■ Edward Heath, și al guvernului său este astfel conceput, îneît o eventuală respingere în Camera Comunelor să nu echivaleze cu un vot de neîncredere al parlamentului față de guvern.Primul ministru britanic, Edward Heath, a anunțat că „deputății con

servatori nu vor avea obligația să respecte cuvîntul de ordine al guvernului" cu ocazia votului de la 28 octombrie, din Camera Comunelor, asupra aderării Marii Britanii la Piața comună. în legătură cu aceasta, la Londra se apreciază că șeful guvernului mizează la scrutinul de la sfîrșitul lunii pe voturile deputa- ților laburiști care sprijină aderarea în condițiile negociate de guvernul britanic, al căror număr este superior celui al deputaților conservatori ostili acestei idei.Pe de altă parte, în cadrul unei reuniuni organizate marți de grupul parlamentar laburist, s-a hotărît cu 141 de voturi, contra 111, ca deputății laburiști în Camera Comunelor să voteze împotriva aderării.
DIN LUMEACAPITALULUI

„VREAU SĂ FIU NEGRU»

Un ziarist alb din Africa de Sud, 
Lionel Attwell, a cerut autorităților 
să fie trecut in actele oficiale drept 
negru, anunță ziarul britanic „Ob
server".

Intr-o scrisoare adresată minis
trului de interne, Attwell și-a ex
primat revolta pentru crunta discri
minare rasială practicată in Africa 
de Sud : „Mi-e rușine că simpla cu
loare a pielii mele îmi dă dreptul 
să iau parte la exploatare. Mi-e ru
șine că aparțin, in mod automat.

unui grup rasial care pricinuiește 
atitea suferințe altor rase ce au pig
mentația pielii mai închisă... Mi-e 
rușine că atiția africani trăiesc in 
mizerie, in timp ce culoarea pielii 
mele imi asigură bunăstarea... Sen
timentul de vină pe care-l simt mă 
îndeamnă să cer să devin unul din
tre cei exploatați, umiliți, să pot să 
le împărtășesc soarta. Mai presus 
de toate vreau un lucru : copiii mei 
să nu creadă că aparțin unei rase 
superioare celorlalte rase".

Attwell a demisionat, totodată, 
din funcția de redactor la ziarul 
„Sunday Times" din Johannesburg 
pentru a nu servi interesele rasiș
tilor sud-africani. El a arătat că iși 
va dedica viața educării copiilor 
lui, intre care se numără și un ne
gru înfiat, cit și condamnării prin 
scris a exploatării rasiale și a re
gimului de apartheid.în - foto : Attwell cu copiii săi, 
printre care și micuțul negru înfiat.
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