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Cea mai nobilă sarcină:
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s
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A MODELA OMUL,
A TRĂI Șl MUNCI

în docurile uscate de la Șantierul
t.a.w., una

naval Constanța se lucrează la asamblarea noului mineralier de 55060 
din cele mai mari nave construite la noi în țară

CA MILITANT REVOLUȚIONAR
Edificarea societății socialiste 

multilateral dezvoltate presupune, 
odată cu dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale. cu un grad inalt de 
creștere a forțelor de producție, 
făurirea unui om nou. cu larg ori
zont cultural și temeinice cunoștin
țe de specialitate, caracterizindu-se 
printr-o conștiință revoluționară 
ferma, prin spirit de responsabili
tate socială și comportare morală 
de înaltă ținută, guvernată de prin
cipiile eticii și e- 
c hi lății socialiste, 
în felul acesta, 
partidul nostru, 
concentrind efor
turile întregului 
popor spre crea
rea unei societăți 
puternic dezvolta
te din 
vedere 
In care 
meinic 
nate __
sociale sociali 
iar / 
societății să mani
feste un mod de 
gindire și de com
portare consec
vent revoluționar, 
asigură in fapt __ r_____ _
materiale cit și cele spirituale ale 
înaintării țării noastre pe calea so
cialismului și trecerii la comunism.

Această operă se realizează ca 
un proces conștient, condus de 
partid in mod planificat ; in ce 
privește baza tehnico-materială, or
ganizațiile de partid, întregul popor 
se călăuzesc de asemenea documen
te cu caracter programatic cum 
sint planurile cincinale, planurile 
de perspectivă mai ample, progra
mele speciale pentru dezvoltarea 
unor ramuri de bază ale economiei 
naționale.

în ce privește sarcina dezvoltării 
conștiinței politice, revoluționare a 
oamenilor muncii, aceasta a consti
tuit întotdeauna o parte integrantă, 
o componentă de bază a muncii de 
partid. Trebuie însă subliniat că

v _______

Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 marchează, in mod indis
cutabil. un salt calitativ in desfășu
rarea intregului proces de educare 
comunistă a oamenilor muncii. în
semnătatea deosebită a plenarei de
curge din faptul că ea a formulat 
pentru prima dată un program uni
tar și atotcuprinzător de acțiune, a 
dat o orientare clară, de perspecti
vă tuturor forurilor și factorilor 
cu atribuții și responsabilități in

prilej fermitatea In înrădăcinarea 
principiilor de viață comuniste, 
marea capacitate a secretarului 
general al partidului de a descifra 
cerințele majore ale mersului îna
inte al societății, a deschide căi 
noi de acțiune revoluționară și de 
afirmare a spiritului partinic, com
bativ, de a îmbogăți tezaurul gin- 
dirii marxistb cu teze noi, de o 
deosebită valoare principială și 
practică, în deplină concordanță cu

punct de 
economic, 
să fie te- 
înrădăci- 

ra porturile 
_ z:i‘r\'te, 

toți membrii

atît premisele acest domeniu — activitatea politi
că și de propagandă a organizați
ilor de partid, de mașă și obștești, 
școala și invățâmîntul, toate sectoa
rele creației artistice; activitatea oe 
răspindire a științei și culturii — 
indreptind în mod convergent în
treg arsenalul atit de bogat al mij
loacelor educative de care dispun 
partidul și societatea noastră spre 
telurile dezvoltării conștiinței so
cialiste a poporului, ridicării nive
lului general de cunoaștere, așezării 
ferme a relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste.

Așa cum este cunoscut, in iniție
rea și elaborarea programului de 
educare comunistă rolul hotăritor 
revine tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, ilustrindu-se și cu acest

necesitățile dezvoltării spre socia
lism și comunism.

însușit in întregime de Conferin
ța Națională a partidului, progra
mul adoptat de Plenara C.C. 'ai 
P.C.R. din noiembrie 1971 și-a gă
sit completare și dezvoltare in Pro
iectul de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticji și echi
tății socialiste, adevărat cod moral 
al societății noastre, care jalonează 
obiectivele formării unui om cu cu
noștințe tehnico-științifice multila
terale, cu un larg orizont cultural, 
animat de inalt spirit revoluționar 
și de responsabilitate civică, cu o 
comportare etică exemplară, însu
flețit de devotament nemărginit 
față de interesele poporului, față 
de cauza comunismului.

Răstimpul celor doi ani care au

trecut de la Plenara C.C. din no
iembrie 1971 s-a caracterizat țirin 
eforturi ample, pe multiple pla
nuri, in vederea traducerii in viață 
a prevederilor programului de edu
care comunistă. Și se poate apre
cia cu satisfacții că rezultatele 
rodnice se vădesc în toate sectoa-^ 
rele activității ideologico-educative 
— fie că este vorba de munca po- ' 
litică de masă — astăzi mult mai 
legată, in ansamblul ei. de cerin

țele vieții sau 
de activitatea de 
propagandă care 
abordează mai 
stăruitor proble
me esențiale ale 
dezvoltării socia
le ; de perfecțio
narea invățămin- 
tului și întărirea 
legăturii sale cu 
practica, cu pro
ducția. sau de o 
mai fermă orien
tare a științelor 
sociale spre des
cifrarea cerințe
lor evoluției so
cietății noastre ; 
de creșterea ca- 

muncii culturale de 
muncă de partid, de 
activității de răspîn- 

ori de dezvol-

litativă a 
masă, ca 
progresele 
dir<S â $tiiriței ... __ __ ..
tarea creițiet lUerar-artiâtlce^^ă- 
triinsă de mesaj patriotic, de spirit 
militant.

Totodată, dezbaterea proiectului 
de norme ale vieții și muncii co
muniștilor a contribuit la crește- 

' rea combativității organizațiilor de 
partid, a muncii politice de masă 
împotriva diferitelor manifestări 
negative — tendințe individualiste, 
concepții retrograde și mentalități 
înapoiate sau alte moșteniri ale 
ideologiei și moravurilor trecutului. 
Practica acestor ani, realitățile 
vieții demonstrează că nu există 
domeniu al vieții politico-educative

(Continuare în pag. a Vl-a)
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SISTEMUL

HIDROENERGETIC

DE PE SOMEȘ

DE IA TARNIIA
CLUJ (Corespondentul ..Srfn- 

teii ‘, Al. Murcșan). — Pe șan
tierul Sistemului, hidroenergetic 
de pe Someș a început acumu
larea apei in lacul de la Tar- 
nița. Brigada condusă de Petru 
Tușa a închis batardourile de 
la baraj și galeria de deviere, 
oprind astfel, pentru un timp, 
curgerea apelor Someșului Cald, 
în acest baraj, inalt de 96 me
tri, a cărui construcție a în
ceput cu trei ani in urmă, au 
fost Incorporați aproape 120 0G0 
mc beton. Lacul de acumulare 
va dispune de circa 70 milioane 
mc apă. suficientă pentru a 
pune in mișcare cele două tur
bine ale hidrocentralei. Cu a- 
cest prilej, a fost dată circula
ției rutiere șoseaua care trece 
peste coronamentul barajului și 
străbate malul drept al lacului, 
cale de șapte kilometri. începe
rea cu citeva zile mai devreme 
a acumulării apei are o mare 
importanță pentru accelerarea 
lucrărilor pe șantierul de pe 
Someș.

Intentia mea era să în
treprind o anchetă cu te
ma : ..Ce vă supără mai 
tare — tonul cu care sint 
dezvăluite aspectele nega
tive ale realității sau res
pectivele aspecte ?“ Cu a- 
ceastă intenție nobilă am 
intrat în sediul comitetu
lui de partid al Uzinei de 
mașini-unelte si agregate 
din București si am fost 
bine primit chiar de secre
tarul comitetului. Ion lo- 
nesca. Experiența profe
sională si cea de activist 
il ajutaseră să priceapă 
că. nu o dată, sintem dis
puși a lua in considerare 
doar tonul — sl nu si con
ținutul unor observații. 
Ne supără, de fapt, con
ținutul dezvăluit, lipsurile 
scoase la Iveală, si-atunci. 
pentru a ne feri, a ne ști 
măcar pentru o vreme la 
ad-ănost. ne legăm de ton. 
tăbărind cu mustrări pe 
cel în cauză, invitindu-1 să 
fie mai atent cind deschi
de gura etc. Astfel, prin- 
tr-un ciudat ricoșeu, se a- 
iunee la o deformare a 
realității. Ocolim cerceta
rea realității si ne stră
duim să cercetăm si să co
rectăm tonul...

Să fie Umpede. am că
zut la un acord perfect cu 
secretarul comitetului de 
nartid. sintem pentru un 
ton civilizat în toate îm
prejurările. în relațiile de 
fiecare zi. ne pretindem si 
sintem oameni civilizați. 
Nu putem fi alături de cel 
pe care-i ia gura pe di
nainte si macină vrute sl

A spori puterea
de afirmare

și strălucirea
conștiinței socialiste

în 
Dar

nevrute. împroașcă 
dreapta și-n stingă, 
intr-o uzină lucrează 
de oameni, fiecare cu 
său de a fi. de a se purta,
de a spune ce gindește. 
Un timid, un om știut de 
toti ca fiind la locul , său 
in împrejurări obișnuite, 
este capabil de surprize

toti că în secția unde lu
crează treburile merg 
prost. Este pus la punct 
pentru tonul necuviincios. 
Neregulile însă râmin — 
pentru mal tîrziu. o să se 
ocupe cineva de nereguli, 
mai tîrziu... După o ase
menea introducere teore
tică mă așteptam la e-

0 căsuță, o grădină

să ridicăm 
agricultura 

să 
dezidera-

______ al 
arată, intre

Pentru cine nu cunoaște 
uzina de mașini unelte și 
agregate as dori să spun

Așadar, ar fi citeva 
exemple, aparent amu
zante. Aparent...

Tot mal numeroase sînt 
treprinderile care în aceste zile 
raportează îndeplinirea înainte 
de termen a planului de produc
ție pe primii trei ani ai cinci
nalului. Așa, bunăoară, colecti
vul întreprinderii de confecții 
din Botoșani a realizat. încă de 
pe acum, sarcinile inițiale pre
văzute pentru primii patru ani 
ai cincinalului, fapt care con
stituie o garanție că angaja
mentul pe care muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din cadrul 
acestei unități și l-au asumat, 
de a îndeplini cincinalul în 
numai 40 de luni, va fi respec
tat. La rindul ei. întreprinderea 
„Terapia" din Cluj și-a înde
plinit sarcinile pe primii trei 
ani ai cincinalului cu un avans 
de 100 de zile. Numai in 1973, 
colectivul acestei unități a rea
lizat peste prevederile planu
lui o producție globală eva
luată la 4,5 milioane lei. Cu 
un avans de trei luni și-a înde
plinit planul de producție pe 
acest an și colectivul întreprin
derii pentru construcția de dru
muri forestiere Caransebeș, 
care își desfășoară activitatea 
in zonele montane din județele 
Caraș-Severin, Hunedoara, Me
hedinți, Timiș. în perioada care 
a mai rămas din acest an. con
structorii vor mai finaliza lu
crări în valoare de 6 milioane

LIVRĂRI MIJIT AȘTEPTATE
PE ȘANTIERELE
INDUSTRIALE

Importante obiective industriale nu pot fi puse in funcțiune șl 
din cauză că șantierele nu au primit de Ia furnizori întreaga cantitate con
tractată de armături metalice — piese cu un rol cheie in alcătuirea insta
lațiilor de orice fel. Astfel, constructorii oțelăriei de la Tirgovlște — care 
in ultima vreme au intensificat ritmul lucrărilor — nu pot asigura intra
rea in producție, încă din acest an, a primelor capacități, dacă I. M. Bacau 
— furnizorul restanțier — nu va livra de urgență armăturile necesare 
rețelei de alimentare cu apă. întirziate din lipsa unor armături din fonia 
sau oțel sînt și alte obiective, între care cele de pe platforma petrochi
mică Pitești (vane stăvilar și armături plate), instalația de azot 5 de la Tg. 
Mureș, fabricile de rulmenți de la Birlad și Alexandria, întreprinderea 
de osii și boghiuri Balș, CET Slatina, noua instalație de cauciuc sintetic 
de la Borzești, instalațiile aflate in construcție la Săvinești și la între
prinderea de antibiotice Iași. Care sînt cauzele nesoșirii integrale și la 
vreme pe șantiere a armăturilor metalice ? Ce măsuri s-au aplicat și se 
iau în continuare pentru ....... ° T''*x 4''~’
noastre întreprinse în trei unități

recuperarea restanțelor ? Iată tema anchetei 
furnizoare de armături metalice.

La ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ PETROLIER DIN TIRGOVIȘ
TE, pînă în prezent se consemnează 
o restanță de 2 267 tone armături in
dustriale din oțel, produs care repre
zintă mai bine de un sfert din vo
lumul producției unității. 1

— Principala cauză a nerealizării 
sarcinilor de plan la armături indus
triale. a acumulării unor serioase 
restanțe de la o lună la alta o con
stituie lipsa pieselor turnate fabricate 
în propria turnătorie, obiectiv care 
trebuia să intre în funcțiune și să 
producă încă din anul trecut — ne 
precizează jng. Oprea Banghea, direc
torul tehnic al. unității tîrgoyigtene..

Dîmbovița și Suceava
ș-a terminat recoltatul

Lucrătorii din agri
cultura județului Dîm
bovița au terminat re
coltarea porumbului, a 
legumelor și fructe
lor.

Intr-o telegramă a- 
dresată cu acest prilej 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul jude
țean Dîmbovița 
P.C.R., se 
altele :

Hotăriți 
continuu _____
județului nostru, 
îndeplinim 
tul major pus in fața 
agriculturii de dum
neavoastră ca anul 
1974 să fie un an re-

Drintr-o mo-

bilizare totală a forțe
lor de care dispunem . 
vom-, depune o susți
nută activitate in pe
rioada de toamnă- 
iamă pentru conti
nuarea lucrărilor de 
ridicare a potențialu
lui productiv al solu
lui și asigurarea ba
zei tehnico-materiale 
necesare desfășurării 
la un .înalt nivel cali
tativ a tuturor lucră
rilor. în vederea creș
terii continue a pro
ducției agricole.

Au încheiat recol
tatul porumbului de 
pe întreaga suprafață 
și oamenii muncii din 
agricultura județului 
Suceava.

In telegrama adresa
tă’. cu această ocazie.

Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
către comitetul jude
țean de partid, se scrie, 
între altele : în pre
zent, preocupările ne 
sînt concentrate spre 
livrarea la fondul cen
tral al statului a can
tităților de porumb 
contractate, a altor 
produse agricole, spre 
eliberarea urgentă a 
terenului, în vederea 
realizării
adinei de toamnă pe 
întreaga suprafață ce 
va fi însămînțată în 
primăvară, conștienți 
fiind că astfel se pun 
bazele obținerii unei 
recolte bogate în anul 
1974.

arăturilor

să te ajute să lucrezi Piese 
de mare finețe si precizie. 
Aici se duce bătălia cu 
micronul"... Unui strungar, 
pentru a ajunge stăpîn pe 
meserie, ii trebuie intre 
5—8 ani. 5—8 ani să lu
creze zl de zi... Aici, 
strungarii, frezorii au mare 
căutare. Un strungar cate-

Aparent, nimeni nu era
supărat de nimic...

Stenograma unei discuții amicale cu secretarul de partid
al unei mari uzine

cind are un necaz care 11 
siciie : vine cu necazul In 
ședință, și-ncepe. aparent 
— sau. nu numai aparent, 
s-o ia razna. Imediat I se 
face reproșuri, este Doftit 
să ia loc și să mediteze 
profund asupra manifestă
rii sale necuviincioase. 
Peste necazul omului se 
trece cu ușurință. Se tre
ce. insă necazul rămine. 
Altul, arțăgos, se ceartă cu

xemple concrete, cu nume 
de oameni, cu întimniâri. 
Dar tovarășul Ion Ionescu 
m-a ■. asigurat că la uzina 
unde lucrează nu au exis
tat in ultima vreme aseme
nea cazuri flagrante si — 
in urma măsurilor luate
— nici n-ar fi cu putintă. 
Dar tonul supără. une
ori. cind se caută pricini, 
supără chiar si tonul blind
— si omul ia hotăriri Drl-

doar atit că este una din
tre cele mai moderne din 
tară și isi găsesc locul 
aici, sau — ar trebui să 
și-1 găsească, doar munci
tori de inaltâ calificare. 
Oameni cu talent „Există 
un talent de muncitor, sus
ține. si 11 aprob, tovarășul 
Potlog. din comitetul de 
partid al uzinei ; numai a- 
cest talent dublat de o 
muncă îndelungată poate

gorla a doua, a treia — care 
se transferă la o altă fa
brică. la un atelier — pri
mește. fără 6ă mai dea 
probă, examen, încadra
re superioară, categoria 
5—6... Am insirat toate a- 
cestea Dentru a vă da sea
ma cit de greu se formea
ză un muncitor de înaltă 
calificare la uzina de ma- 
șini-unelte si agregate. 
Este de înțeles deci mîh-

nirea celor din colectivul 
de conducere al uzinei, a 
vechilor meseriași cind 
un astfel de muncitor, din 
pricini diverse, renunță 
la meserie, pleacă, salut! 
De cele mai multe ori. fi
indcă nu i-a convenit to
nul cu care i s-a făcut o 
observație. A venit un tî- 
năr dlntr-un sat de 
lingă București — e 
viincios și 
la început, 
meserie, se 
ranțe în el. ___
că. intr-o bună zi. ceva nu 
i-a convenit și s-a dus. 
fără' prea multe discuții. 
A'dică si-a făcut omul 
niște socoteli : de ce aici, 
unde 1 se cere o muncă de 
mare precizie, unde exi
genta crește de la zi la zi. 
si nu afasă. la sat ? Adu
nase ceva bănuți, si-a ri
dicat o căsuță, s-a căsăto
rit. își vede de familie, de 
grădină. liniște, liniște pe 
acolo ne la dumnealui, 
n-are treabă cu șefi de e- 
chipâ si cu maiștri. Ce pă
cat. mare păcat, ar fi fost 
un bun meseriaș. De ce se 
gindește omul acesta 
mai la prezent șl nu 
viitor ? Pornise De 
drum bun...

pe 
cu- 

conștiincios 
a învățat 

puneau spe- 
Iată insă

Vine, vine I

un

Un altul, tot muncitor 
de Înaltă calificare, nu prea 
rezonabil in anumite situa-

Nlcolae TIC
(Continuare în pag a IV-a)

Pentru întîrzierea dării în exploa
tare a turnătoriei, răspunderea re
vine, pe de o parte, constructorului 
— Grupul de șantiere Tirgoviște — 
întrucît n-a terminat construcția în 
termen, iar pe de altă parte — în
treprinderilor „Unio“ din Satu-Mare 
și ..1 Mai“-Ploiești. care n-au livrat, 
potrivit contractului, benzile trans
portoare și ramele de formare.

Din datele care ne sînt prezen
tate rezultă că, in momentul de 
fată, toate forțele sint mobilizate 
penttu ca oțelăria să funcționeze cu 
întreaga capacitate proiectată, pen
tru a spori , producția ce se reali
zează pe cea de-a doua linie de for
mare. Totuși, •o serie de - colabora
tori continuă să genereze greutăți, 
nelivrind o serie de piese si suban- 
samble. De pildă. F.E.A. București 
și „ElasticuF'-Sibiu nu-și respectă 
obligațiile asumate de a expedia in 
termen întreprinderii tlrgoviștene 
arcurile și poziționprele necesare 
realizării volumului de producție la 
armăturile din oțel prevăzut pentru 
semestrul II a.c.

Analizele efectuate de conducerea 
Întreprinderii. împreună cu comite
tul de partid, asupra posibilităților 
de onorare integrală a contractelor 
încheiate relevă că. prin acțiunile în
treprinse in secțiile de producție, 
prin înfăptuirea tuturor măsurilor 
stabilite, datorită ritmului in care se 
lucrează în aceste zile, se va asigu
ra recuperarea a cel puțin 1 000 tone 
din restanțele la armături metalice. 
Totodată, s-a luat legătura cu marii 
beneficiari în vederea stabilirii ur
gențelor în livrări, conducerea între
prinderii garantind că va expedia în 
întregime comenzile Ia armături de 
otel care condiționează punerile rin 
funcțiune din acest an aferente Mi
nisterului Industriei Chimice, Minis
terului Industriei Construcțiilor, de 
Mașini Grele, Ministerului Energiei 
Electrice.

Și la ÎNTREPRINDEREA DE AR
MATURI INDUSTRIALE DIN FON
TA ȘI OȚEL DIN ZALAU, intirzie- 
rea în darea în exploatare a 
unor capacități productive a de
terminat nelivrarea la timp a 1900 
tone, armături din oțel și 1100 tone 
armături din fontă.

— Este cazul liniei mecanizate de 
turnare a oțelului, precum și al1 li
niei de fontă, ne-a spus Pompillu 
Tămaș. inginerul-șef al întreprinde
rii. Aceste întirzieri nu justifică însă 
o serie de deficiențe proprii în or
ganizarea producției. Sintem. de a- 
semenea, răspunzători pentru depu
nerea tardivă a unor comenzi privind 
procurarea de piese de schimb și 
alte materiale.

— Ce .șanse au totuși beneficiarii 
să primească neîntîrziat armăturile 
metalice ?

— Aș afirma un neadevăr., dacă 
aș încerca să vorbesc despre recu
perarea integrală și imediată a re
stanțelor — ne-a declarat Lucian 
Burlan, director adjunct al între-
(Continuare în pag a IV-a)

Desemnarea

unui grup de

avocați români

pentru apărarea

tovarășului

Luis Corvalan,

secretar general

ai Partidului

Comunist din Chile
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„Comunistul trebuie să fie cinstit, curajos, 
demn, să lupte cu ardoare pentru adevăr, pentru 
dreptate și libertate. El trebuie să iubească munca, 
să depună eforturi și să se preocupe continuu 
pentru dezvoltarea proprietății socialiste de stat 
și cooperatiste, să pună pe primul plan interesele

poporului muncitor, înțelegînd că între interesele 
personale și cele generale ale întregii societăți 
există o strînsă unitate dialectică, că buna stare 
personală este strîns legată de bunăstarea 
întregului popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971)

OAMENI ÎNTRE OAMENI,
COMUNIȘTI ÎNTRE COMUNIȘTI

Un amănunt dintr-o
biografie exemplară

spune Neagu Frigioiu, 
ie la uzina „Pro
gresul" — Brăi
la — cind mi 
s-a încredințat. 

In ’71, conducerea unei bri
găzi de tineret nu prea 
mi-a venit la indemină. Eu 
Îmi iubesc prea mult meseria 
și ca să mă ocup de o brigadă 
însemna să mai las din mină, 
din cind in cind. aparatul de 
sudură. Dar mi s-a spus că 
cineva trebuie să aibă grijă de 
cei mai tineri. Mi-am zis și 
eu : „Sînt comunist, meseria 
am deprins-o bine, de la cei 
mai in virstă. .de .• cei care . 
știau mai MUlt. Oabâ 'icllAf'' 
nu sint și
și să-i îndrum- 'pe alții

Uneori, chiar șl biografia 
unui om îți poate vorbi des
pre însușirile Iul sufletești. 
Despre valoarea lui morală. 
Despre conștiința lui. Biogra
fia lui Neagu Frigioiu. truda 
lui sint adunate in lucrări 
spectaculoase : cu aparatul de 
sudură a făcut minuni nu nu
mai In uzină, 
construcții din 
doara. Galați.
Podul Vadul ... ___„___
Despre participarea sa la con- 
«trucția podului peste Dunăre 
spune : „Artă și sudoare a 
fost acolo !“ Lucra cite 15 ore 
pe zi. La sfîrșit i s-a inmînat 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a.

Citeodată chiar și un anumit 
amănunt din biografia unul 
om poate să lumineze o trăsă
tură morală fundamentală. în
trebat de ce, totuși, i s-a dat 
lui Neagu Frigioiu să conducă 
o brigadă de tineret, Al. Po
pesen, secretarul comitetului 
de partid pe uzină, ne-a fur
nizat o informație demnă de 
toată atenția :

— Neagu Frigioiu, in 30 de 
ani, n-a lipsit de la lucru 
niciodată...

Să zăbovim puțin asupra 
amănuntului acesta. Oricite 
cuvinte s-ar cheltui pentru a-1 
zugrăvi pe sudorul In cauză, 
tot n-ar vorbi mai mult des-

dar și la mari 
țară : la Hune- 
Constanța. la 
Oii—Giurgeni.

pre el, despre extraordinara 
lui corectitudine, despre senti
mentul responsabilității pen
tru munca sa, dar și despre 
pasiunea pentru meserie de
cit acest amănunt. Cit de 
mare este pentru el valoarea 
actului cotidian al muncii 
dacă, in 30 de ani. nu și-a în
găduit să-1 abandoneze măcar 
o zi ! In 30 de ani ! Cite nu i 
s-au putut intîmpla în acest 
răstimp ? E ăe presupus că 
au fost și momente grele în 
viața particulară. momente 
care l-ar fi putut reține, în- 
tr-o zi sau alta, să meargă la 
uzină.

— Munte de nepăsare de-ai 
Ii ,și.' tot te zdruncină o ase- 
mten^â‘"biografie, 
^Tdfor 'Rusu, unul din Trunta-' 
șii brigăzii. Mai prin primă
vară începusem și eu să cam 
lipsesc de la lucru. Șeful m-a 
întrebat de ce... Intii am vrut 
să îndrug eu un motiv, acolo... 
Dar pe loc mi-am amintit că 
în 30 de ani el n-a lipsit nici
odată și-atunci mi-am dat 
seama că eu. cu sărmanele 
mele motivări. a$ deveni ca
raghios. Și-am tăcut. Am tă
cut. am înghițit și-am 
la cap...

CalmUl, tactul și 
simț al comunistului 
Frigioiu pot conduce _ .... 
presia că alături de el viața 
e ușoară. Pentru cine munceș
te cinstit, cu tragere de inimă, 
da, lucrurile stau așa. Dar... 
Cine muncește mai slab n-are 
deloc ,,viață bună". Vine șeful 
lingă el și. in tăcere, se apucă 
de lucru. „Țin-te după mine, 
parcă ar zice gestul lui. Tin-te, 
că poți

Este cea mai convingătoare 
mărturie despre autoritatea 
fermă, implacabilă, pe care un 
comunist ca Neagu Frigioiu 
și-a cucerit-o printr-o înaltă 
conștiinciozitate, prin însăși 
autoritatea faptelor sale. în 
fața unei asemenea autorități, 
mentalitatea ușurinței, a dero
gărilor de la moralitatea mun
cii se topesc ca un fulg de 
zăpadă.

în cazul lui Mihai Pop, satis- v 
facția aceasta ar fi sunat ca 
un strigăt de triumf al orgoliu
lui. Și oare, lupta dusă de el 
era o luptă de orgolii, de am
biții personale ? Se punea oare 
întrebarea „cine e mai tare ?" 
Se prea poate ca unii așa să fi 
privit lucrurile și să fi venit 
in final să-l bată pe umăr pe 
învingător. Mihai Pop insă du
cea lupta pentru milioanele 
producției, pentru o idee cu 
mult mai presus de ambiții și 
competiții personale. El este și 
acuma mîhnit pentru pierde
rile din cei șase ani și, pe cit 
poate, recuperează.

— Profit de faptul că ml-am 
cucerit de acum o autoritate 
de inovator, ca și de faptul 
că spiritul conservator al unora 
a mai cedat și obțin cit mai 
repede posibil „avizul favora
bil" pentru toate ideile bune 
ce se ivesc.

Stăruim asupra acestei ulti
me afirmații și aflăm mai 
mult. Aflăm că Mihai Pop nu 
este doar apărătorul propriilor 
idei, nu înfruntă doar inerția 
care i se opune'lui, personal. 
Tovarășii lui de, muncă îl cu-_

în domeniul inovațiilor" tehni
ce. De curind, doi dintre maiș
trii uzinei — Gheorghe Valda 
și Carol Urai — au făcut o 
propunere de Inovație prin 
care producția avea mult de 
cîștigat . La serviciile de teh
nologie și proiectare însă pro
punerea, fără să fie studiată 
in amănunt, a primit cunoscu
tul „aviz nefavorabil".

Mihai Pop a analizat și el 
propunerea. A găsit-o bună, 
i-a sfătuit pe cei doi să nu 
renunțe. Cele opt avize nefa
vorabile anterioare la una din 
ideile sale îi dădeau din plin 
această autoritate morală. Se 
transformaseră acum in... ar
gumente convingătoare. Dar, 
ca un comunist adevărat, n-a 
fost alături de cei doi doar cu 
sfatul. I-a ajutat în întocmirea 
documentației. A mers cu din- 
șii la cei care, cu atita ușu
rință, respinseseră inovația. 
Siliți de argumente, aceștia au 
dat curs -noului...

Sigur, nu de puține ori în
fruntarea spiritului conserva
tor poate să capete aspecte 
dure, poate să dea naștere la 
conflicte. Un comunist insă nu

nu cu responsabilitățile e« le 
revin față de societare. Cuha
rez iși pregătește copiii pentru 
societatea căreia îi aparțin. 
Pe asta se sprijină Întreaga 
educație ce le-o dă. îi crește 
in cultul muncii pentru că so
cietatea socialistă este o so
cietate a cultului pentru valo
rile și satisfacțiile muncii 
creatoare. îi crește In cultul 
cinstei față de societate pen
tru că cinstea, echitatea și a- 
devărul stau la temelia nor

melor etice ale societății noas
tre.

— Cuharez spune adesea — 
continuă secretarul de partid 
— că o satisfacție are și el in 
viață : aceea că poate să fadă 
ceva pentru oameni, pentru 
societate. Și poți să-1 crezi 
pentru că și-a închinat socie
tății tot ce-i aparține : price
perea, talentul pentru munca 
sa și tot la societate s-a gîn- 
dit cind și-a pregătit pentru 
viață copiii.

Cind sînt în joc interesele 
societății socialiste 

nu există imposibilul

dau numai titlul de eomunlst, 
nu faptele tale de comunist. 
Așadar, cum s-a „decontat" 
această nelngăduită eroare ? 
Să ne oprim pe scurt la cite
va exemple : Calitățile pentru 
care fusese primit in partid 
Viorel Trăușan s-au spulberat 
ca un puf de păpădie îndată 
după votul adunării. V.T. a 
devenit cel care era de fapt. 
Din interesul pentru organi
zarea muncii în atelier n-a 
mai rămas nici urmă. Stăru
ința ' pentru realizarea unor 
mașini strict necesare produc
ției s-a topit brusc. Bunele 
relații cu colectivul, purtările 
principiale 6-au dus ca si cum 
n-ar fi fost. Atelierul a de
venit terenul de aplicare a 
unor măsuri luate de el după 
bunul plac. Abuzuri de func
ție. favorizarea unora si alto
ra. raportarea fictivă. înșela
rea organizației de partid, 
brutalitate si disoret fată de 
oamenii alături de care... nu 
prea muncea.

Iată doar citeva din mani
festările care l-au adus nu 
o dată în fața opiniei comu-

crezuseră sincer în dorința Iul 
de a se număra printre cei 
mal buni, printre cei mai cin
stiți și mai generoși oameni. 
(Mai tirziu s-a descoperit că 
și în alt fel îi Înșelase V.Ț. 
pe comuniștii din 
care l-a primit In 
ascuns adunării, 
faptul că in urmă 
feriso o condamnare 
fapte necinstite).

Intr-un anume fel. întreaga 
organizație era datoare să-și 
facă autocritica pentru faptul 
de a fi lăsat să intre pe poar
ta partidului un om care nu 
întrunea nici pe departe cali
tățile comunistului.

Comuniștii de aici, ca 
pretutindeni, erau datori

organizația 
partid : a 
partidului, 

cu ani su- 
pentru

îă 0 aSe-- ~ hp'sc'fdafte'Sîne''Ha pe unuî“ '/>W',A’i? 3tfblî‘': riț$p&at-ă ‘''âtuh'cî 

b, izbindă ’ oricărei idei --r'frUntă/î po^te'1',s5'‘razBeâse.Ș la
no! ivite In uzină și care ar 
pute-a să aducă foloase muncii 
tuturor. Dar să răminem tot

ldmină noul. La „Unio", Mihai 
Pop este, in privința asta, un 
exemplu convingător.

Dacă ești om adevărat
băgat
bunul 
Neagu 
la im-

în mica ta familie,
tot astfel ești

și în marea familie'a țării

Am învins! Dar de ce
atît de tîrziu ?

n număr de 42 
de inovații cu 
o eficiență eco
nomică de 
proape 5 700 000 
lei. O altă ino
vație pe cale 

de Înfăptuire — cu alte 
600 000 lei economii antecal- 
culate... Iată sintetic roa
dele prin care și-a Înscris 
forțele in sprijinul progresu
lui tehnic, in peste două de
cenii de activitate, șeful sec
ției forjă a uzinei ..Unio" — 
Satu-Mare. 
Pop, Erou 
liste.

Exemplul 
lucit ideea — 
este dator să promoveze in 
munca sa noul, probează fap
tul că el se afirmă ca un 
adept neimpăcat al luptei Îm
potriva rutinei și Inerției.

— Așadar, slnteți pentru o 
viață de continuă ofensivă ?

— Merită să trăiești altfel ?
în urmă cu ani. o propunere 

a lui Mihai Pop. a cărei efi
ciență fusese calculată la 
850 000 lei anual, a fost res
pinsă de opt ori. De opt ori 1 
Abia a noua oară spiritul ru
tinier al celor care erau me
niți să dea „aviz favorabil" 
noului s-a lăsat Învins.

— N-ați cedat nici o clipă. 
Dt ce ?

a-

comunistul Mihai 
al Muncii Socia-

său slujește «tră- 
că un comunist 

promoveze

de
________ __________ _ să 

apere prestigiul binemeritat al 
modelelor umane oferite . de 
cei care poartă înaltul titlu de 
membru al Partidului Comu
nist Român.

în ziua de 11 octombrie ■ 
acestui an, aceeași adunare, a 
acelorași comuniști a aplicat 
sancțiunea cea mai aspră in
ginerului care, in urmă cu trei 
ani, in aceeași sală fusese fe- 

or’da-. excludem a.-UV. lecție 
d.ajC.Re depila,meritată.

. -O' lecție Tneeesară. - Necesară, 
pentru a se ști că una dintre 
calitățile fundamentale ale 

. comunistului este intransi
gența, aversiunea neîmpăcată 
față de tot ce poate să aducă 
atingere normelor eticii co
muniste.

nlsSiloț. Totul Insă a rost-In . JicUaț. penini. ^primirea 
ri®i<£i??‘T<Mfe.;:tțicercȘn!e c™' • 1,
'■n.fzătlei' ,dd' partid de a-1 ren-.
’dudele6 V.T. ta Ceea ce fuse
se atunci. înainte de a fi pri
mit in partid, au eșuat. Se 
purta acum, față de colectivul 
comuniștilor, cu dispreț, nu-1 
mal interesa părerea celor 
care, la primirea In partid,

I
I

•- ■( \r-y.i -r> 033 ,t 5-_
• cheta -dearest-*? fiiiit" Obișnuit, pentru ’

, dracție «rZem^ș. . .••‘rew.mai des auzim jleșpre^țv 
Anul trecut, din sSmenea fapte; nu mai. f 

k cauza unor alu- 
J necări de teren, 

mai multe son
de au fost scoa

se din funcțiune. Ca urmare, 
producția de țiței a scăzut, iar 
realizarea planului era sub' 
semnul întrebării. Firește, si
tuația creată a dat de gindit 
tuturor petroliștilor de aici. 
Primul care a răspuns la che
marea organizației de partid a 
fost maistrul Gheorghe Con
dreț, un comunist tinăr, cu
noscut aici ca bun meseriaș 
și gospodar chibzuit. A adu
nat în jurul său încă 13 oa
meni, petroliști cu experiență, 
și a pornit o adevărată bătă
lie pentru repararea coloane
lor avariate și pentru repune
rea sondelor in funcțiune. Gh. 
Condreț nu este omul vorbe
lor mari. Cînd le-a propus să 
pornească în această acțiune 
el le-a spus doar atit oameni
lor săi :

— N-o să ne fie ușor. Dar 
merită.

Sigur că ușor nU le-a fost 
deloc. Să * ha -
metri in 
emanație 
să spargi

îsbuv ah cămer...
feio _ ..._ . e 

pentru nimeni ceva ieșit din 
comun cind unul sau mai 
mulți muncitori, cu prețul 
unor eforturi mari, acționează 
fără ezitare pentru a salva o 
instalație, pentru a repune în 
funcțiune o alta... E normal, e 
firesc să sari în ajutor. Nu 
poți să-ți încarci conștiința 
cu gindul că in „cutare" mo
ment depindea de tine să se 
recupereze o valoare aparți- 
nind tuturor, dar că, din cal
cule meschine, n-ai făcut-o.

Gestul lui Gheorghe Con- 
dreț și al celor 13 din preaj
ma sa este, așadar, un gest 
patriotic firesc, dictat de. o 
conștiință curată, obișnuită.

Dar cînd luni de zile mun
cești cu apa și cu noroiul 
pină Ia briu. in vînturi și in 
ploi, din zori si pină noaptea, 
mai ai și grija de a imagina 
dispozitive și scule noi (pen
tru a scuti statul de * cheltuia
la achiziționării unora mai 
costisitoare) si mai ești si 
„zgîrcit", economisind fiecare 
caoăt de lemn si fiecare bu
cată de țeavă... Cind. in loc 
să chemi în aiutor un bata
lion de mașini pentru o ope
rație. îți frăminți creierul să 
găsești o soluție mai econo
micoasă... Atunci, fără să 
vrei, te întrebi „de ce ?". Dor
nică să vadă recuperate pier
derile. conducerea întreprin
derii ar fi acceptat orice pro
puneri de la cei 44. le-ar fi 
trimis oricîte aiutoare... , Dar 
ei n-au cerut. Le-au substi
tuit printr-un efort In plus. 
De ce ? La ce s-au gîndit ?

Care altul,' dacă nu gîndul 
că ei sint acolo gospodarii a- 
vuiului țării, i-a determinat să 
facă tot ce este omenește po
sibil într-o acțiune aparent 
imposibilă ? A face și impo
sibilul, cînd sînt in joc inte
resele societății socialiste, lată 
ce-1 spun faptele acestor oa
meni celui care îsi ia răga
zul de a medita la ele.

Să fii un astfel 
de om incit părinții 
să-și îndemne copiii 

să te urmeze...
bnstanța — șan
tierul naval. Cei 
mal mulți din
tre noii veniți 
sint tineri. Unii 
— fii al vetera
nilor șantierului, 

urmeze și să-și 
moștenească părinții și în 
profesie. Alături de maistrul 
sudor Ion Spătaru, a venit să 
lucreze și fiul său ; pe 
Gheorghe Constantin l-au ur
mat pe șantier și cei doi fe
ciori : unul sudor, altul strun
gar. '

— Avem aici multe aseme
nea cazuri — ne spune tova
rășul Ion Muntcanu, secreta
rul comitetului de partid al 
secției navale. E îmbucurător 
să constațl că acești tineri ve
niți din familii de muncitori 
au ceea ce numim o bună 
creștere, un respect pentru 
muncă, o înțelegere matură a 
menirii lor in societatea noas
tră. Asta înseamnă că spiritul 
de responsabilitate comunistă 
s-a făcut simțit și acolo, in 
familie... Am să vă dau numai 
un exemplu dintre atitea al
tele.

Și astfel, secretarul ne-a 
vorbit despre comunistul Vil
moș Cuharez, șeful echipei de 
la stația de acetilenă. căruia 
„i s-au dat >în primire", anul 
trecut, 10 tineri ce lucrau aco
lo. Alegerea s-a oprit asupra 
cazangiului Cuharez și pentru 
calificarea sa înaltă (cunoaște, 
de fapt, mai multe meserii), 
dar și pentru că. prin felul 
eum și-a crescut copiii, pre
zenta garanția că va ști să Ie 
dea celor zece tineri cea mal 
bună îndrumare, pe toate pla
nurile. Situația de acasă a lui 
Cuharez e bine cunoscută în 
șantier...

Cu 5 ani în urmă, soția lui 
Vilmoș Cuharez. care lucra tot 
In șantierul naval, a fost imo
bilizată de o boală incurabilă 
Copiii — mărișori de acum. 
Erau la vlrsta cînd aveau 
cea mai mare nevoie de un 
sfat, de supraveghere, de 
atenție. Vilmoș Cuharez și-a 
zis că nu-și va putea înde
plini singur această menire, 
de părinte, decit fiind el în
suși, ca și pină atunci, un 
exemplu neabătut pentru co
piii lui. Relațiile de sinceri
tate totală au fost prima con
diție prin care tatăl i-a deter
minat pe copii să înțeleagă 
adevărul că munca clnsti-

— Simplu : eram convins de 
valoarea acelei inovații. Tre
buia să mă lupt pentru ea.

— Ne închipuim ce satisfac
ție ați avut cind, in cele din 
urmă, ați învins...

Mihai Pop rămîne o clipă pe 
gînduri, ne privește cu un 
zimbet stingherit, apoi răs
punde :

— Nu. n-am fost chiar atit 
de fericit. S-ar putea ca pen
tru unii să fie foarte impor
tantă victoria in sine, faptul 
că am biruit pină la urmă. Eu 
insă» atunci m-am considerat, 
in mare parte, învins. N-am 
să mă împac niciodată cu gin- 
dul că. timo de 5—6 ani. o 
idee care valora pentru uzină 
milioane (peste cinci milioane 
de lei s-au pierdut prin intîr- 
zierea punerii ei in aplicare) 
a trebuit să aștepte sfîrșitul 
unei lupte surde duse Împo
triva unora care, intr-o idee 
nouă, nu vedeau cite avantaje 
ar aduce pentru producție, ci 
vedeau mai Intii cu cit ar 
tulbura această idee liniștea 
lor personală... Timp de șase 
ani. In lupta asta, am fost În
vins.

Reporterii și-au dat seama 
In clipa aceasta că se află in 
fața unei conștiințe de comu
nist care nu se lasă Înșelat de 
aparențe și n-au mai insistat 
asupra „satisfacțiilor victoriei". că

tă este supremul izvor de 
satisfacție in viață. Pe cel 
mare. Viorel, după terminarea 
școlii generale, Vilmoș Cuha- 
rez l-a luat de mină și l-a 
adus să-l inițieze în tainele 
muncii de electrician. A izbu
tit să-1 convingă cite satisfac
ții ii aduce unui om stăpinirea 
meseriei. Rezultatul : anul a- 
cesta, Viorel, deși avea ultima 
vacanță din viața lui, a re
nunțat la ea și a intrat cu o 
lună mal devreme la lucru. 
Acum e la primele salarii. 
Bani munciți de el, pe care-i 
aduce acasă „la leu“, așa cum 
a văzut și la părintele lui.

Mai greu i-a. venit lui Vil
moș cu cele două fete geme
ne : Camelia și Marilena. Ele 
aveau nevoie în primul rînd 
de ajutorul mamei, de sfatu
rile ei. Vilmoș a reușit să 
suplinească cu bine și acest 
rol. Tot pe bază de sinceri
tate, de încredere, de exem
plu personal. Cele două fete 
au luat primele lecții de me
naj, dș omenie, și cinste de la 
tatăl lor. Acum, amîndouă sînt 
in clasa a X-a și Vilmoș se 
gindește cu grijă părintească 
la viitorul lor.

— Există atîtea meserii fru
moase, atitea școli, spune a- 
cest om greu încercat de via
ță, demn. La noi. la șantier, 
chiar in echipa de la stația de 
acetilenă lucrează două fete : 
Lazăr Vasilica și Iordan Ele
na, care au terminat anul tre
cut o școală de laboranți. Se 
descurcă la fel de bine ca bă
ieții — 'cu toate că la început 
au existat îndoieli. Important 
este — urmează Vilmoș — ca 
fiecare să devină om în 
înțelesul deplin al cuvintulul. 
Aceasta este cea mai mare 
datorie a noastră, a părinților, 
față de copiii cărora le-am dat 
viață. Pentru că* el nu ne a- 
parțin doar nouă, ci. In pri
mul rind, aparțin societății...

Să reținem și să medităm 
asupra acestei idol enunțate 
atît de limpede de către co
munistul Cuharez. Exprimate 
prin cuvintele, dar mai cu 
seamă prin faptele lui. Sigur, 
toți ne gindim la viitorul co
piilor noștri, la educația lor. 
Dar mai sînt, din păcate, și 
cazuri cind viitorul acesta este 
conjugat la modul strict per
sonal : viitorul copiilor. Pe 

* acești copii, al noștri, unii ii 
văd nu In contextul firesc al 
societății de azi și de miine.

lucrezi la 15—20 de - 
pămint, în zone cu 
puternică de gaze, 

stinclle din jurul 
coloanelor stînd pînă la briu 
in apă, ori să ridici la sol 
vagoane de. pămint. asta cere 
curaj, voință de fier. Gheor
ghe Condreț și oamenii săi, de 
luni și luni de zile sapă con
tinuu .puțuri de mină. Taie 
sau deșurubează porțiunile de 
coloană avariate. Le înlocuiesc. 
Și, rînd pe rind, sondele 
încep să producă. Pe acești 
oameni‘ii găsești la postul lor 
pe orice vreme. Colindă dea
lurile de la Solonț, Geamăna, 
Zemeș sau Moinești, purtind 
în spate scule și dispozitive. 
Au conceput și au realizat 
mecanisme ingenioase care să 
le ușureze și să le grăbească 
îndeplinirea misiunii.

Pină Ia acest ultim amă
nunt. totul este un fapt obiș-

Prestigiul titlului 
de comunist îl dau faptele 

tale de comunist

A
cum trei ani, 
un om era pri
mit In partid. 
Adunarea gene
rală a organi
zației de bază 
numărul cinci 

din întreprinderea de indus
trializare a cărnii Sibiu luașe 
In discuție cererea de primi
re în partid a inginerului 
Viorel Trăușan. Judecind 
după comportarea lui din ul
timul timp, 11 socotise demn 
pentru a intra in rlndurlle 
partidului. „Eforturi susținute 
In organizarea atelierului, 
realizarea unor utilaje In ve
derea reducerii importurilor.

principialitate în relațiile cu 
tovarășii săi de muncă..." iată 
numai citeva din caracteriză
rile pe care 1 le-au făcut a- 
tunci comuniștii.

Dar adunarea generală a 
organizației de partid se în
șelase. De fapt, nu ea se În
șelase. O înșelase cu bună 
știintă Viorel Trăușan. Vom 
căuta să descifrăm in conti
nuare una din gravele sale 
erori : aceea de a considera 
că, odată împlinită năzuința 
de a face parte dintre cei mal 
buni, nu mai trebuie să faci 
nici un efort pentru a merita 
acest loc. ci, dimpotrivă, cin
stea, onoarea, prestigii? ți Ie

L
a, 37 de ani,
Florica Antal,

Erou al Muncii 
Sdcialiste, bri
gadieră la ban
da numărul doi 
a Fabricii de în

călțăminte „Solidaritatea" din 
Oradea, are încă un aer de 
primă tinerețe. Cine este Flo
rica Antal ? Cum apare ea in 
ochii celor din jur ? Cum ii 
judecă -aceștia faptele, atitu
dinile, conduita ei de viață ? 
Am căutat să consemnăm aici 
păreri exprimate direct, In 
stare să alcătuiască o biogra
fie de muncă, de Virtuți mo
rale.

Ioan Pop, secretarul comi
tetului de partid, primul ei 
maistru :

— Fata asta — să-mi fie 
iertat că-i spun așa, pentru 
mine ea este aceeași de acum 
douăzeci de ani — Întruchi
pează pentru tovarășii ei pro
totipul muncitorului înaintat 
Spun asta pentru că mulți 
dintre cei care lucrează cu 
dinsa caută s-o urmeze în 
faptele bune. După părerea 
mea, acest lucru înseamnă 
mult, foarte mult.

Maistrul loan Ilerlea :
— în activitatea mea de 

maistru m-am ocupat de foar
te mulți tineri. Am avut sa
tisfacția să-i văd oameni de 
nădejde la noi in întreprinde
re sau prin alte părți. Florica 
Antal se numără printre a- 
ceștia. Flori — așa-i spunem 
noi aici — a cucerit admirația 
tuturor pentru îndirjirea cu 
care s-a preocupat de perfec
ționarea profesională, pentru 
însuflețirea cu care a activat 
in organizația de tineret și, 
apoi, In organizația noastră de 
partid.

Irina Szasz, richtuitoare, 
colegă de ucenicie, clndva, cu 
Florica Antal :

— E un om drept, corect și 
cu multă înțelegere pentru cei 
din jur. Fiica mea, Tereza, a 
făcut practică In brigada ei. 
Nu o dată mi-a povestit cu 
ineîntare despre Flori, despre 
dragostea și răbdarea cu care 
•e ocupă de fiecare. Tereza a 
Împrumutat multe din felul de 
a fi al Floricăi AntaL Și asta 
mă bucură...

O mamă, ea însăși fiind un 
om integru, se bucură pentru 
că fiica ei a împrumutat mul
te din felul de a fi al altei fe
mei. Intirziați puțin asupra a- 
cestel situații.

Există o confirmare mai te
meinică a calităților Floricăi 
Antal ? Poate exista ? își poa
te dori un om mai mult în 
viață decit să fie oferit, de că
tre părinți, ca model copiilor 
lor ? Să fii un astfel de co
munist, iată ceva demn de 
invidiat, de urmat !

Dar să ascultăm și o părere 
a cuiva care a crescut sub în
drumarea ei. Este vorba de 
Nlna Pele, richtuitoare :

— Din prima zi de muncă la 
fabrică am lucrat sub condu
cerea tovarășei Antal. M-a în
vățat meserie. Dar ce am avut 
eu mai mult de învățat de la 
dînsa a fost- felul comunist de 
a înțelege lucrurile și de a 
munci. învățînd asta mi-a fost 
ușor să înțeleg și cită impor
tantă trebuie să' acord mese
riei. De la tovarășa Antal pot 
să spun că am învățat „secre
tul" cel mare al vieții noastre: 
să trăiești și să gtndești in 
chip comunist.

Cite fapte de muncă, de sin
ceră și totală participare 1a 
viața colectivului s-au acumu
lat ca să zugrăvească un ase
menea portret al Floricăi An
tal ? Sigur, asta nu se poate 
măsura. Cert este că fabrica 
întreagă Ii cunoaște faptele și 
vede în Florica Antal un etalon 
a ceea ce se poate numi un 
om înaintat. Modestă, Florica 
Antal ne-a declarat :
• — Fără colectivul acesta, 
fără fiecare dintre oamenii lui 
eu nu însemn nimic. Așa cum 
nimeni nu Înseamnă nimic fără 
cei intre care și pentru care 
trăiește. Mă simt datoare să fac 
tot ce pot pentru oamenii de 
aici,, pentru ceea te avem de 
înfăptuit in România.

Mihai CARANFIL, Nl- 
colae BRUJAN, Gh. 
BALTA, Dumitru GATA, 
Octav GRUMEZA, Geor- 
fle M1HA1ESCU, Vale
ria STOIU
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Propaganda și munca politică 
au devenit mai eficiente

File din activitatea organizației de partid a Capitalei
" evocate de Constantin PETRE ................. - „

secretar al Comitetului municipal Bucureșli ol P.C.R.

Efervescența creației artistice 
pătrunsă de patos revoluționar

O evocare a realitâfilor culturale ale actualitâfii noastre
■ ■■■■■■■ de Dumitru GHIȘE '

vicepreședinte al Consiliului Culturii ți Educației Socialiste

— La doi ani dc la Plenara din no
iembrie 1971 a C.C. al P.C.R., cum a- 
preciați efectele practice ale activită
ții pentru transpunerea in viată a pro
gramului ideologic al partidului ?

— Cei doi ani care au trecut de la adop
tarea programului educației comuniste 
evidențiată cu deosebită pregnantă impor
tanta sa excepțională, rolul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu atit in 
elaborarea direcțiilor fundamentale ale 
activității partidului și statului nostru in 
domeniul politic-educativ, cil și in des
chiderea largă a căilor pentru afirmarea 
in viață a principiilor ideologice și mo
rale ale partidului nostru. Deși este vorba 
da o perioadă scurtă, dacă ținem seama 
de faptul că transformările in conștiință 
necesită în genere un timp îndelungat, 
consider că se poate aprecia că, in ultimă 
doi ani, ca rezultat al activității desfășu
rate de organele și organizațiile de partid 
și, sub conduce rea lor, de toți factorii 
educativi pentru aplicarea in Viată a pro
gramului ideologic al partidului in gindi- 
rea. comportarea și activitatea practică a 
oamenilor muncii din Capitală s-au pro
dus progrese remarcabile.

Cred că pe primul plan in șirul acestora 
trebuie să situăm creșterea spiritului res- 
ponsabilității sociale, care iși găsește o 
expresie vie in abnegația și dăruirea ma
nifestate in eforturile pentru traducerea 
in viață a politicii partidului. După cum 
este cunoscut, organizația de partid a 
Capitalei, răspunzind chemării adresate 
de secretarul general al partidului, s-a 
angajat să îndeplinească prevederile cin
cinalului in patru ani și jumătate. Ono- 
rindu-și cuvintul dat, recent, oamenii 
muncii din întreprinderile bucureștene au 
raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
realizarea cu două luni mai devreme a 
sarcinilor de plan la producția globală 
industrială prevăzute pe primii trei ani 
ai cincinalului, urmind ca pină la finele 
acestui an să obțină o producție supli
mentară de aproape 13 miliarde lei. Creș
terea conștiinței politice, a spiritului de 
responsabilitate civică este evidențiată și 
de participarea tot mai activă a oameni
lor muncii la dezbaterea și soluționarea 
problemelor pe care le ridică bunul mers 
al activității in întreprinderi și‘ instituții, 
la acțiunile edilitar-gospodărești. nume
roasele inițiative vizind perfecționarea 
muncii în cele mai diferite sectoare ale 
vieții economice $1 sociale.

— Vâ rugăm să înfățișați succint 
cum se îmbină in activitatea comitetu
lui municipal de partid preocuparea 
pentru realizarea sarcinilor economice 
curente cu înfăptuirea sarcinilor de 
perspectivă ale programului ideo
logic ?

— Evident, activitatea politico-ideolo- 
fică nu este un scop în sine. Pentru a fi 
eficientă, ea trebuie să vizeze formarea 
de convingeri care să se traducă în ati
tudini și acțiuni practice, deoarece, in 
ultimă instanță, măsura conștiinței oame- 

, nilor este dată de faptele, lor, se exprimă 
I in comportarea în muncă, iri<șucietate.;șț 
i familie. Punind .în centrul preocupărilor, 
■ sale realizarea sarcinilbr economice, co

mitetul municipal de partid nu a omis 
nici un moment sarcinile care-i revin in 
conducerea muncii politico-ideoiogice și 
cultural-educative, diferite probleme din 
aceste domenii făcînd permanent obiectul 
unor studii, analize și măsuri dezbătute 
în ședințe de secretariat, de birou sau 
plenare ale comitetului municipal. In 
aceiași timp, comitetul municipal a acor
dat o deosebită atenție abordării politice 
a sarcinilor economice de către fiecare 
organizație de partid. La toate nivelurile se 
pune accentul pe atragerea sistematică a 
comuniștilor și celorlalți oameni ai mun
cii la dezbaterea și soluționarea proble
melor economice, pe evidențierea senini- 
ficației politice a acestora, pe stabilirea 
măsurilor organizatorice și politico-educa
tive menite să asigure rezolvarea lor. Se 
eombate cu fermitate tendința unor ca
dre cu funcții de conducere din întreprin
deri de a trata Îndeplinirea sarcinilor 
economice ca simple acte administrative, 
de a apela pentru realizarea acestora doar 
la ordine și dispoziții, renunțind la con
tactul viu cu oamenii. în general, acțio
năm pentru asigurarea unei legături or
ganice intre munca de partid în ansam
blul ei și sarcinile concrete, specifice ale 
diferitelor categorii de oameni ai muncii, 

u pentru înlăturarea atit a tratării gene- 
< rale, abstracte a problemelor politico- 
1 Ideologice, cit și a abordării Înguste, teh

niciste a sarcinilor profesionale.
Nu se poate, fără Îndoială, afirma că

pe

reprezintă, concomitent, un mijloc 
important pentru realizarea țelu- 
noastre de ordin educativ. Mi- 

pentru modernizarea tehnolo- 
și produselor, folosirea inten- 

capacităților și suprafețelor de pro-siva

forței de muncă, 
Capitalei a des-

ne-ați 
spune 

legătură 
preocupa-

toate aceste cerințe au fost îndeplinite , 
deplin. Mai sint organizații de partid oare 
înlocuiesc uneori analiza politică temeini
că a activității economice cu informări 
prezentate de cadre tehnice sau care, in 
urma discutării unor probleme economice, 
nu adoptă măsuri polltico-organizatorice 
eficiente. Multe elemente de formalism 
continuă să se manifeste in invățămintul 
de partid și munca politică de masă, în 
aotivitatea unor așezăminte culturale.

Revenind insă la întrebarea adresată, 
opinez că activitatea pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice, dacă este just înțe
leasă, 
foarte 
rilor 
li tind 
giilor
. ‘ a .....___ ,__________
ducție. reducerea consumurilor specifice, 
gospodărirea rațională a * 
organizația de partid a ....._. _
fășurat astfel implicit o importantă acti
vitate educativă,
caro a contribuit ■■■■■■■■■■mi 
la dezvoltarea con
științei socialiste a 
maselor.

- Ce 
putea 
in 
cu 
rea pentru îm
bunătățirea ca
litativă a mun
cii ideologice li 
cu desfășurarea 
planificată a 
activității pri
vind aplicarea 
prevederilor ple
narei din no
iembrie 1971 ?

— După cum se 
știe, in perioada 
care a urmat Ple
narei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, 
toate organizațiile 
de partid si-au e- 
laborat planuri 
oroprii de măsuri 
In vederea aplică
rii programului e- 
ducației comuniste, 
iar aplicarea aces
tor planuri. îmbo
gățite ulterior pe 
baza hotăririlor 
Conferinței Națio
nale. a dat un pu
ternic impuls ac
tivității politico- 
ideoiogice a fiecă
rei organizații. Pro
blema care se pune este : cit de consistentă 
și de cuprinzătoare este această activitate, 
pentru că important nu este atit cit oferi, 
ci mai ales ce oferi, In ce măsură răs
punde ea cerințelor dezvoltării armonioa
se. multilaterale a conștiinței oamenilor. 
Or. tocmăî’'.'Și‘n âceSOlunct de vedere se 
mai manifesta pjuitș', ^acurie.'-''"Nu' ș 'loȘf 
încă abandonată complet pră§ticăGâBrecTe~ 
rii muncii politico-ideoiogice și cultural- 
educative numai prin prisma unor esti
mări cantitative. Nu întotdeauna se ma
nifestă exigența necesară față de „ca
litatea" manifestărilor, din .care cauză 
unele mai poartă amprenta superficiali
tății și improvizației. In anumite peri
oade au fost neglijate unele componente 
ale muncii educative, îndeosebi activita
tea de educare materialist-ștrințifică a 
populației.

Recent, in toate organizațiile de partid 
au avut loc adunări generale deschise, 
iar la sectoare — plenare cu activul, in 
care s-a analizat modul cum sint apli
cate planurile proprii de măsuri pentru 
traducerea in viață a programului ideo
logic al partidului. Această acțiune s-a 
încheiat cu o plenară a comitetului mu
nicipal de partid, in cadrul căreia proble
mele respective au fost supuse unei am
ple dezbateri.

— Care sint ..punctele tari", pozițiile 
înaintate in diferite compartimente 
ale activității politico-ideoiogice ?

— Dacă ar fi să mă rezum la un răs
puns telegrafic, aș spune că pozițiile îna
intate câștigate se referă în principal : in 
domeniul invățămîntului de partid — la 
lărgirea sferei de influențare și la insti
tuirea dezbaterii vii ca principală mo
dalitate de desfășurare ; în domeniul 
muncii politico-educative de masă — la 
cuprinderea sub incidența programului 
de educație a tuturor categoriilor popu
lației ; în cercetarea din domeniul știin

țelor sociale — la legarea tot mai strinsă 
a acesteia de nevoile întreprinderilor și 
instituțiilor din Capitală.

— Ce forme, fi Mijloace noi. atrac
tive. interesante, au fost încetățenite 
cu bune rezultate ?

— In ce privește Invățămintul de partid, 
aș remarca, înainte de toate, schimbarea 
modului de desfășurare, punindu-se ac
centul pe acele forme care solicită o par
ticipare mal activă a cursanților — dez
bateri, răspunsuri la întrebări, „analize de 
caz" etc. ; ridicarea la 39 a numărului fi
lialelor din întreprinderi și instituții ale 
universității serale de marxism-leninism; 
crearea unor cursuri care vin nemijlocit 
in ajutorul diferitelor categorii de oameni 
ai muncii : perfecționarea activității 
cabinetelor de științe sociale, a punc
telor de informare si documentare. 
Toate acestea au sporit interesul fată 
de desfășurarea învătămintului de 
partid, acesta cuprinzlnd, in diferitele sale 
forme, un număr dublu de cursanți față 

Țelul major al întregii activități ideologico-educative:

A spori puterea de afirmare
si strălucirea conștiinței

socialiste
de 1971—1972 (aproape 350 000). Daca adău
găm pe cei cuprinși în invățămintul poli
tic al U.T.C. șl în cursurile pe teme poli
tico-ideoiogice organizate de cabinetul 
municipal de partid împreună cu Univer
sitatea populară București, rezultă că, în 
prezent, peste 660 000 de oameni ai muncii 
din -Căpitală studtazăp'ln rriod' organizat 
principiile’•'"fundărrfBftîale ate>’pblitncii yși 

o r< .ideologiei P.C.R.
în domeniul muncii politice de masă, 

pe lingă formele și mijloacele „tradițio- 
nale“, folosim cu bune rezultate sistemul 
constituirii de colective pentru analizarea 
și soluționarea diferitelor probleme, care 
își desfășoară activitatea nemijlocit in în
treprinderi, instituții, cartiere. Asemenea 
colective au fost folosite, de pildă, pentru 
punerea in valoare a capacităților de pro
ducție, identificarea de noi căi pentru mo
dernizarea tehnologiilor și produselor, va
lorificarea deșeurilor industriale și redu
cerea consumului de combustibil, energie 
etc.

Cerințele vieții impun însă creșterea 
forței de mobilizare a tuturor mijloacelor 
muncii politico-educative ; ele trebuie 
să-și sporească aportul la popularizarea 
măsurilor și hotăririlor stabilite in adu
nările generale ale organizațiilor de baza, 
in comitetele și consiliile oamenilor mun
cii pentru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan, astfel incit acestea să fie 
cunoscute pină la ultimul loc de muncă.

In perioada următoare ne propunem in
tensificarea eforturilor pentru .eliminarea 
lipsurilor semnalate și perfectionarea ca
litativă a întregii activități politico-idco- 
logice. Sintem conștienți de faptul că a- 
ceasta impune, înainte de toate, întărirea 
conducerii de către organizațiile de partid 
a întregii activități politico-ideoiogice și 
cultural-educative.
Convorbire realizata de Ioan ERHAN

Acum doi ani, la început de noiembrie, 
secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, înfățișa plenarei 
Comitetului Central, întregului partid și 
popor Programul complex, de amplă res
pirație științifică, privind construcția spi
rituală a societății noastre socialiste de 
astăzi și de miine. Programul, ale cărui 
dimensiuni și semnificații ni se dezvă
luie cu tot mai multă profunzime cu 
fiecare zi ce trece, a devenit pentru în
tregul nostru popdr o cauză proprie, de 
Importanță istorică, , înfăptuirea Iul de- 
clanșind resorturile cele mai adinei de 
energie și hotărire.

O scurtă privire înapoi, fie ea chiar și 
sumară, este in măsură să evidențieze 
impulsul puternic pe care programul 
adoptat de Plenara din noiembrie 1971 l-a 
imprimat întregii noastre vieți sociale, 
tuturor compartimentelor șl domeniilor 
de activitate — in primul rind, desigur, 
activității educative. Cultura a cunoscut 
In această perioadă o puternică dinami

zare, cristalizlndu-se cu și mai multă cla
ritate liniile ei ideologice directoare, 
funcțiile ei de modelare socialistă a con
științelor. Așezată pe temelia unică a fi
lozofiei material ist-dialectice și istorice, 
a concepției marxist-leniniste a partidu
lui nostru,-'Via^a. ideilor și. a, formelor lor 

«j.P5ațU„lrkiVjată...«}L.art5,si in sUinti 
a cunpscut-o ;creșț^ț§ ț^,Jmbofe<»i»v w-, 
tabile. Dezvolunau-se an” de* an în am
ploare și varietate, fenomenul cultural a 
devenit în și mai mare măsură o com
ponentă caracteristică a vieții noastre de 
fiecare zi.

Ca urmare a măsurilor Întreprinse pe 
plan central, la nivelul județelor, muni
cipiilor, orașelor și comunelor, activita
tea cultural-educativă de masă cunoește 
o permanentă îmbunătățire. Activitatea 
cluburilor, a caselor de cultură și a așe
zămintelor culturale se încadrează tot 
mai organic in ansamblul muncii politico- 
educative desfășurate sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid. în 
aproape toate județele țării, în cadrul 
acestor instituții se desfășoară o activi
tate culturală si educativă mai strins le
gată de realitățile politice, economice șl 
sociale ale fiecărei colectivități umane, 
inlăturîndu-se treptat manifestările for
male, abstracte, rupte de viață. Reperto
riul formațiilor artistice dc amatori este 
din ce in ce mai bogat, orientat de cri
terii tot mai precise ideologice și artis
tice. Numai în anul trecut au fost in
cluse in repertoriul acestor formații 48 
de piese inedite într-un act, în limba ro
mână și a naționalităților conlocuitoare, 
care Înfățișează momente de seamă din 
istoria poporului, a clasei muncitoare, a 
partidului sau dezbat probleme actuale

ale .vieții și activității din Întreprinderi 
industriale și unități agricole. Concursul 
„Cintare patriei" și manifestările prile
juite de marile aniversări ale unor eve
nimente importante din viața partidului 
și a poporului nostru au avut o contri
buție de seamă la dezvoltarea mișcării 
artistice de masă, la Înnoirea repertorii- 
lor cu lucrări al căror mesaj patriotic și 
revoluționar este incontestabil.

Inițiative valoroase au apărut și ca ur
mare a preocupărilor pentru găsirea unor 
forme noi de participare a maselor la 
organizarea vieții culturale, concretizate 
in înființarea de asociații și societăți cul
turale (Argeș, Gorj, Bistrița^-Năsăud, 
Maramureș, Galați, Vrancea, municipiul 
București etc).

în aceeași perioadă, ca urmare a acti
vității oamenilor de creație, arta șl lite
ratura, viața instituțiilor de spectacole 
teatrale și muzicale cunosc o vie eferves
cență. Producția de carte a anului tre

cut. din sistemul 
editorial al Consi
liului Culturii si 
Educației Socia
liste. a cuprins un 
număr de 3 883 ti
tluri — din care 
literatura beletris
tică reprezintă
ponderea cea mai 
însemnată (proză 
315 titluri î poezie 
190 titluri : critică 
si estetică 143 ti
tluri ; valorificarea 
moștenirii culturale 
244 titluri ; litera
tură pentru copii 
189 titluri). Litera
tura științifică, teh
nică și enciclopedi
că a constituit, de 
asemenea, un amplu 
capitol al produc
ției editoriale, co
respunzător cu ne
voile de cunoaște
re si instruire ale 
societății noastre. 
Cartea social-poli- 
ticâ. apărută in ul
timii doi ani se ca
racterizează 
tr-o strînsă ___
tură cu probleme
le care privesc 
făurirea societății 
socialiste multila
teral dezvoltate, 
căile de accelerare 
a progresului eco
nomic si social, de 

Integrare a cuceririlor revoluției ști- 
intifico-tehnice în diferite sectoare 
ale economiei naționale. Prin tema
tică si structura lor. planul producției 
de carte pe anul In cuis, ca și proiectul 

^planului _ g^itprial. 197?< r pgljpdesc in 
/njai. mare .măs Liră dacii’' intrecut. o .vie 

prin- 
legă-

in.știință mare.,jnasjir^. aeciț ^n.rirecut o vie
>gățire no- , ac tiyițațesfde^-creație în-.ttoate domeniile z. 

artei din țara noas-tră, dorihța creatorilor 
de a răspunde chemării partidului de a 
făuri opere militante, cu un profund ca
racter educativ și revoluționar. Realiza
rea lor va contribui — In spiritul progra
mului stabilit de plenara din noiembrie 
— la ridicarea nivelului de cultură ăl 
oamenilor muncii, la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a omului nou. 

In aceleași scopuri, o atenție deosebită 
a fost acordată sporirii creșterii funcției 
educative a instituțiilor dc spectacol. Pe 
baza planurilor de comenzi lansate de 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste In 
domeniul creației dramaturgie și muzi
cale, ca și în acela al cărții sau filmului, 
a sporit în mod remarcabil numărul pre
mierelor semnate de dramaturgi și com
pozitori autohtoni. Numărul premierelor 
cu piese teatrale originale românești a 
crescut de la 14 in stagiunea 1971—1972 la 
43 in’ stagiunea 1972—1973, pentru ca in 
actuala stagiune să fie programate 47 de 
premiere absolute. In actuala stagiune 
muzicală, din numărul de 72 de titluri de 
opere, operete și balete românești, 23 de 
titluri constituie premiere (15 absolute și 
9 locale) : 10 opere, 8 operete, 5 balete. In 
domeniul muzicii simfonice, promovarea 
creației românești, și în. primul rind a lu
crărilor cu o pregnantă tematică social-

patriotică, • constituit criteriul fundamen
tal In orientarea repertoriala. Pe linia 
realizărilor din anii 1971—1972, repertoriul 
prevăzut pentru stagiunea in curs acordă 
un rol deosebit creației originale : din to
talul de 1 655 execuții, 534 aparțin muzi
cii simfonice românești. Numărul prime
lor audiții cu lucrări românești (289) de
pășește pe cel al realizărilor (245) din re
pertoriul consacrat. Creații inspirate din 
trecutul de luptă al poporului nostru, ca 
și de realitățile noastre prezente au apă
rut in toate genurile muzicale, de la ora
toriu și cantată la cintecul de masă șl 
muzică ușoară.

Filmul artistic de lung metraj, alături 
de cel documentar și de animație, a cu
noscut în acești ultimi doi ani o sensibilă 
creștere cantitativă și calitativă. Față de 
11 filme artistice de lung metraj, cite s;au 
produs in 1970, in acest an se vor realiza 
24 asemenea filme (inclusiv serialele 
T.V.). Pe lingă diversificarea tematică • și 
de gen, filmul artistic românesc a reușit 
în ultima perioadă să abordeze cu succes 
probleme actuale ale vieții noastre so
ciale, din activitatea clasei muncitoare, a 
țărănimii cooperatiste și a intelectualită
ții, aducind o contribuție tot mai însem
nată la educația estetică, etică și cetățe
nească a maselor de spectatori.

Creația plastică ocupă, de asemenea, un 
loc de frunte in viața artistică a țării. 
Numărul mare de expoziții, orientarea te
matică și calitatea lor artistică repre
zintă o mărturie grăitoare a forței cu 
care se impune această artă, a rolului pe 
care îl poate juca îrt înfrumusețarea vie
ții de interior și mai ales a celei publice. 
In ultimii 2 ani au avut loc mari expoziții 
tematice (expoziția de artă plastică orga
nizată cu prilejul Conferinței Naționale a 
P.C.R., cea dedicată sărbătoririi a 25 de 
ani de la proclamarea Republicii, expozi
ția „40 de ani de la luptele ceferiștilor și 
petroliștilor", „125 de ani de la Revoluția 
din 1848“ ș.a.), care au grupat un mare 
număr dintre artiștii cei mai valoroși din 
Întreaga țară. Au fost înălțate ansambluri 
și lucrări de artă monumentală — mal 
multe decit oricind intr-o perioadă atit de 
scurtă — pe tot cuprinsul țării („Ansam
blul monumental de pe Cimpia Libertății 
din Blaj", statuile „Ștefan cel Mare" la 
Vaslui, „A. Mureșan" și „Gh. Barițiu* la 
Brașov, „Ostașul român" la Covasna, mo
numentul „1907" la București, „Mircea cel 
Bătrin" la Tulcea etc.). Toate acestea re
prezintă expresii grăitoare ale modului In 
care creatorii din domeniul artelor plas
tice se străduiesc să înfăptuiască sarcinile 
ce decurg din programul ideologico-edu- 
cativ al partidului.

Exemplele ar putea fi înmulțite.' Reali
tatea vieții noastre culturale este însă 
mult mai bogată șl mai semnificativă de
cit ar putea să o sugereze exemplificările 
mai mplt sau mai puțin lacunare. Impor-

condițiilorF.țreatGfȘi-a. îndrumămf, 
rii permanente de* partid, fenomenul cui-;? 
tural cunoaște un progres continuu, can
titativ și calitativ, răspunde mai bine prin 
conținutul și diversitatea sa nevoilor spi
rituale ale societății noastre, joacă un rol 
din ce in ce mâi însemnat In făurirea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii.

Desigur, bilanțul înfăptuirilor nu poate 
să ascundă existența multor aspecte ne
gative în cîmpul culturii. Ele pot fi cu 
atit mai ușor de relevat în lumina actua
lității neștirbite pș care ’ și le păstrează 
sarcinile și exigențele Programului ideo- 
logico-educativ formulat acum doi ani. « 
Modelarea socialistă a conștiinței umane 
este un proces nu numai complex, d și de 
lungă durată. Construirea unei culturi 
care, pe de o parte, să ajute la modelarea 
acestei conștiințe, iar pe de alta, să răs
pundă exigențelor mereu noi izvorite din 
dezvoltarea însăși a acestei conștiințe, ca 
și a societății în general, presupune o 
dialectică sui-generis, in care automulțu- 
mirea nu-și poate găsi loc. Iată de ce, re- 
memorînd citeva fapte acum, la doi ani 
de la Plenara C.C. al partidului din 3—5 
noiembrie 1971, o facem cu sentimentul 
deplinei responsabilități față de munca ce 
trebuie continuată cu și mai multă exi
gență.

Programul Partidului Comunist 
Român pentru îmbunătățirea activi
tății ideologice. ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația so
cialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echității so
cialiste, adoptat de Plenara din 3—5 
noiembrie 1971. a deschis orizonturi 
noi pentru ridicarea pe un plan su
perior a muncii noastre. Călăuziți 
de aceste principii și ținînd seama 
de faptul că trebuie să pregătim, in 
același timp, specialiști și cetățeni, 
concomitent cu perfecționarea in
vățămîntului. am acordat si acordăm 
continuu maximă atenție ridicării 
conștiinței politico-ideoiogice a stu
denților șl conduitei etice In activi
tatea noastră de zi cu zi.

Bilanțul celor doi ani ce au trecut 
de la plenară este îmbucurător. Ca 
o notă generală, apreciem că stu
denții noștri se pregătesc mai te
meinic pentru societate. pentru 
viață. Este acesta rezultatul faptu
lui că ne-am sporit atenția fată de 
problematica si conținutul invăță- 
mintului și cercetării in domeniul is
toriei. filologiei criticii literare, fi
lozofiei. dreptului, gindirii econo
mice. Astfel. In lumina. obiective
lor si sarcinilor care stau în fata ști
ințelor sociale, stabRite în progra
mul adoptat de Plenara din 3—5 no
iembrie 1971 șl în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea cu cadrele didactice care 
predau aceste științe, ne preocupăm 
de ridicarea nivelului științific al 
cursurilor si seminariilor. de trata
rea aprofundată a problemelor de 
bază ale politicii partidului și statului 
nostru. Studierea documentelor^ par
tidului nostru, a operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie o pre
ocupare majoră atît pentnf cadrele 
dida cneerșrT3TJ-p’en iST'StudCTȚî: Ca- 
drejer noastre dfdăgttee ou tipărit în 
ultimii doi ani peste 60 de cursuri 
In spiritul documentelor plenarei si 
le-au pus la dispoziția studenților.

Considerăm totuși că. deși s-au 
publicat si analizat in lumina docu
mentelor destule cursuri, această ac
tivitate a cadrelor didactice nu este 
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încă întru totul perfectată. Se mal 
folosesc la unele facultăți si catedre 
cursuri care nu sint încă puse la 
punct cu noutățile științifice din do
meniul respectiv. Cu sprijinul orga
nizațiilor de partid vom continua fi
nalizarea cursurilor si îndrumarea 
cadrelor didactice să le îmbunătă
țească la nivelul cerințelor actuale.

Ne preocupăm ca în activitatea di
dactică și de cercetare să abordăm 
probleme majore, să ne ancorăm în 
realitățile și imperativele epocii. In 
acest context, se impune afirmat 
faptul că fiecare cadru didactic și 
student de la universitatea noastră 
este preocupat de prezentul si viito
rul țării, că înțelege just linia po
litică a partidului, care a asigurat 
tării obținerea unor mari realizări 
pe calea progresului social-econo
mic și cultural și care reprezintă ga
ranția avintului impetuos in viitor. 
Cunoașterea $i aprofundarea pro
blematicii edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a dez
voltării prezente a economiei si cul
turii, mutațiile socio-economice. de 
perspectivă care se vor înfăptui in 
patria noastră au reprezentat su
biecte importante ale invățămintu- 
lul si cercetării în universitate.

Sintem conștienți de faptul că în 
această direcție mai avem destule 
lucruri de făcut. Experiența de pină 
acum, inițiativele cărora le vom da 
curs în continuare vor viza o pre
gătire și mai bună a viitorilor ab
solvenți astfel incit, după termina
rea anilor de studii, să dăm socie
tății numai tineri foarte bine pre
gătit! în meseria aleasă, de o înaltă 
competentă, care să poată contribui 
eficient, fiecare in specialitatea sa. 
la construirea socialismului si co
munismului.

In cadrul procesului de învățâ- 
mint universitar șl de cercetare, 
cit și in cadrul Învătămintului po
litic au reținut atenția problemele 
privind coordonatele fundamentale 
ale făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Ne-am îndreptat 
atenția permanent asupra ancorării 
in contemporaneitate și în circuitul 
mondial de valori și ne impunem, 

de asemenea, să acordăm atenția cu
venită studierii in cadrul discipline
lor de științe sociale a problemelor 
privind revoluția tehnico-științifică 
contemporană si implicațiile ei mul
tilaterale ; cooperarea internațio
nală. forme și metode de participare 
eficientă a țării noastre la diviziu
nea mondială a muncii ; creșterea și 
dezvoltarea economică ; reducerea 
decalajelor dintre țări ș.a.

Școalacunoștințelor aprofundate, 
școala conduitei etice

Despre progresele calitative 
ale învăfămîntului superior —

relatează prof. dr. Mihai TODOSIA 
rectorul Universității „Al. I. Cuza"-lași

în cadrul formelor de Invățăxnlnt 
la științele sociale din universitate 
si in cadrul Invățămîntului politic, 
este studiată politica internațională, 
marxist-leninistă a partidului nostru, 
politică ce are o prezență activă in 
viața internațională. Sint cunoscute 
inițiativele întreprinse. contribuția 
esențială adusă și in acest domeniu, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.' 
Insistăm ca studenții să înțeleagă șl 
să cunoască prestigiul tării noastre 
în lume, prestigiu ce constituie o 
mîndrie patriotică pentru fiecate ce
tățean. pentru fiecare cadru didactic 
și student. Conduita internațională a 
țârii noastre, politica externă gu
vernată de dorința promovării In re
lațiile internaționale a normelor de 
echitate au prin ele insele o influen
tă educativă asupra tinerei generații. 
Tineretul nostru universitar este e

ducat In spiritul internaționalismului 
proletar și al solidarității cu clasa 
muncitoare și cu toate forțele iubi
toare de pace și progres din lume. 
El găsește un model de comporta
ment în tezele partidului. în prin
cipiile care stau la baza politicii 
sale. în practica politicii internațio
nale a partidului.

Alături de procesul de instruire 
profesională. Invățămintul politic al 

siudcnților are’ un Important rol e- 
ducativ, de formare a personalității 
tinerel intelectualități. Se remarcă 
și aici interesul crescind al studen
ților pentru problemele majore ale 
societății noastre si ale vieții inter
naționale. Dezbaterile politice din 
cadrul adunărilor generale, de la 
cluburile studențești, din cadrul ca
sei de cultură scot în relief compe
tenta șl maturitatea politică cres- 
cindă. adeziunea studenților la ceea 
ce este nou și progresist.

In ce privește integrarea dintre 
învățămînt și* producție, constatăm 
că practica productivă a studenților 
reprezintă atit o cale de însușire mai 
bună a viitoarei profesiuni, cit șl o 
cale de formare a unei conștiințe 

. cetățenești, de creare s! dezvoltare 
a sentimentului de responsabilitate 
socială a studenților. Urmărim in a

cest fel să dăm viață uneia din cerin
țele fundamentale formulate la adre
sa invățămîntului, căruia, așa cum s-a 
subliniat și la Plenara din noiembrie 
1971. îi revine un tot mai accentuat 
rol educativ : școala românească a- 
vind menirea să pregătească . atit 
specialiști competenți. cît si patriot! 
înflăcărați, oameni devotați trup și 
suflet patriei socialiste, partidului 
comunist. Iată o sarcină, de nobilă 

răspundere. pentru a cărei realizare 
milităm prin tot ceea ce facem.

In activitatea de educare comu
nistă a studenților este loc de mai 
bine. Aș avea în vedere, in primul 
rind,. întărirea disciplinei universi
tare. Pentru aceasta insistăm ca de 
la nivelul grupelor, prin intermediul 
profesorilor Îndrumători, ca si prin 
asociațiile studenților, să facem ca 
toți studenții să aibă o conduită co
respunzătoare, să frecventeze cu 
regularitate cursurile rfi seminariile. 
In acțiunea de autogospodărire, de 
asemenea. încă nu s-a făcut totul 
pentru întărirea la studentl a grijii 
și responsabilității pentru păstrarea 
bunurilor obștești, pentru ca acestea 
aă poată fi folosite ei predate. In a- 
celași timp, în bune condiții, seriilor 
viitoare. In acest context de întărire 
a disciplinei, în universitatea noas

tră s-a Întreprins o acțiune de cu
noaștere mai organizată a legilor 
tării și. in mod special, a legislației 
școlare, a respectării acesteia.

Se manifestă, apoi, la unii stu- 
denți. tendințe individualiste în 
pregătirea profesională șl cercetare 
științifică. Noi căutăm să opunem a- 
cestora grija pentru promovarea 
spiritului de Întrajutorare, antrenînd 
studenții la colocvii, simpozioane și 
la cercetarea științifică colectivă.

In sfirșit, pentru sporirea eficien
tei muncii desfășurate de asociațiile 
studențești, precum și pentru creș
terea autorității acestora in masa 
studenților, fără a tace vreo substi
tuire. va trebui câ sub conducerea 
organizațiilor de partid să acordăm 
o atenție sporită îndrumării acțiu
nilor întreprinse de studenti. ridică
rii calității acestora ; asociațiile să 
fie îndrumate pentru a fi permanent 
receptive la problemele pe care Ie 
ridică masa de studenți. Revista 
„Alma Mater", înlilnirile cu mi- 
litanți ai mișcării noastre. mun
citorești. cu activiști de partid 
și de stat sint, de asemenea, mijloa
ce importante utilizate de Asociația 
Studenților Comuniști pentru ridi-. 
carea nivelului politico-ideologic al 
studenților, pentru realizarea obiec
tivelor educației comuniste a tine
retului.

Trebuie menționat sprijinul acor
dat asociației .studenților de către 
organizațiile de partid in orientarea 
și organizarea activităților politico- 
educative. participarea comuniștilor 
din ri'ndul cadrelor didactice la În
trunirile studențești.

Conștiința cetățenească șl patrio
tică a studențimii noastre iși găsește 
modelarea in spiritul exigentelor 
impuse de partid într-o măsură în
semnată și in activitatea extrașco- 
lară.- Munca patriotică, participarea 
studenților noștri la lucru pe șan
tierul de construire a conductei de 

’’apă TLmișeștl — Iași, precum si par
ticiparea la strîngerea recoltei sint 
activități care, pe lingă satisfacția 
creată tinerilor de a fi participat la 
o muncă utilă societății. patrieL re

prezintă un atestat pentru nivelul 
conștiinței și o confirmare a valo
rii educative a muncii. Apoi, auto- 
gospodărirea în cămine și cantine 
introdusă recent. în afară de efec
tul său economic, are și un rol edu
cativ important.

In această direcție în care 
partidul orientează atit de con
secvent invățămintul, preocuparea 
ne-a fost pentru consolidarea a- 
telierelor-școală, pentru lărgirea le
găturilor cu unitățile economice 
și instituțiile social-culturale. 
Astfel, studenții de la facultățile de 
chimie, biologie, fizică și alții au 
efectuat în 1972—1973 practica pro
ductivă în întreprinderile economice 
în proporție de peste 80 la sută, res
tul avind la dispoziție 6 ateliere- 
școală în universitate. De asemenea, 
studenții de la facultățile de fizică 
și desen au trecut și la o micropro- 
ducție pe care o realizează pe bază 
de contracte. Mal mult, studenții de 
la catedrele de studiu al calculului 
și de informatică de la facultatea de 
matematică-mekanică iși desfășoară 
parțial aotivitatea la centrul teri
torial de calcul șl în cadrul ÎNCERC, 
filiala Iași. La facultatea de studii 
economice, legarea învătămintului 
cu practica se concretizează șl prin 
perfecționarea studenților în cadrul 
atelierului de mașini de calcul, dar 
mai ales In cadrul unor unități eco
nomice și financiare.’

O mare însemnătate pentru per
fecționarea învătămintului superior 
o au măsurile întreprinse în direc
ția lărgirii democrației universitare. 
Senatele și consiliile profesorale, cu 
o structură lărgită, cuprinzlnd cadre 
didactice de pe toate trentele. spe
cialiști din producție, cît sl repre
zentanți ai studențimii constituie un 
forum de conducere competent și 
eficace.

Subliniind aceste rezultate și pre
ocupări, se impune făcută precizarea 
că întreaga activitate a vieții uni
versitare se desfășoară sub condu
cerea organizațiilor de partid, earo 
analizează și îndrumă competent 
viața noastră universitară.



PAGINA 4 SC1NTEIA - lîmbătd 3 noiembrie 1973

FAPTULi 
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| Gest 
| de nota 10

Florian Grota, elev In ulti
mul an la liceul din Huedin, 
face zilnic naveta cu trenul de 
la Aghircț la Huedin. Nu de
mult, el a oăstt in tren un port- 
moneu conținlnd diferite acte 
de identitate ji o importantă 
sumâ de bani. Apar/inea, după 
toate datele, lui Dumitru Cor- 
podean din comuna Cojocna, 
județul Cluj. Chiar in tina res
pectivă. Florian Groza a predat 
portmoncul oroanelor de milf- 

Itie pentru a fi restituit păgu
bosului. Un gest pentru care 
elevul și educatorii săi nu pot 
primi dcclt nota 10.

Ciobanul 
care... și-a 

' ars turma 1
într-o seară. ciobanul Traian I 

Babțan din satul Babța, comu- 1 
na Bogdand, Județul Satu-Mare, 1 
a adăpostit oile pe care le avea 
în pază lntr-un saivan și a în
ceput să „6e Încălzească" cu 
alcool. După ce a terminat 
„combustibilul" din sticlă, a fă
cut un foc zdravăn in mijlocul 
saivanului și... s-a culcat. în 
timp ce dormea dus, adăpostul 
a luat foț. Scăpat ca prin mi
nune de pirjol, cind s-a trezit, 
T.B. a Încercat să salveze șl tur
ma. dar era prea tîrziu. Acum, 
el este bun de plată. Neglijența 
ii costă nu mai puțin de 68 000 
Iei ; valoarea pagubei.

Mărun-

—

— Actele, vfi rog.
...91 Toader Dinu, de un 

Bn de zile șofer, acum la 
volanul autocamionului 21 
VN Î079. proprietatea în- 
trcnrinderU de gospodărie 
orășenească Focșani, În
cepe nA-și depene scuzele. 
„Nu știam că o să plec in 
cursă. Nu e mașina mea, 
iar titularul nu putea pleca, 
ora beat, și am acceptat 
eu... N-am luat decit un 
șpriț" etc., etc.

i Căpitanul de miliție —
pe care il însoțim intr-o 
misiune de control al circu
lației rutiere — imi expli
că : Va plăti cinci sute de 
lei și 1 se reține permisul 
f>e o lună. în acest răstimp, 
a I.G.O. se va ocupa, pro

babil, de spălatul șl gresa- 
tul mașinilor, pierzind donr 
o parte din salariu. Iar 
dacă nu i se găsește ceva 
potrivit, va fi nevoit să-și 
ia concediu fără plată, lată, 
deci, cum un șpriț poate să 
coste Intre cinci sute și o 
mie sau chiar două mil de 
lei. uneori mai mult.

...Dinspre Odobești vine o 
motocicletă. în șa, Costel 
Voinea. depanator radio- 
televiziune. Cind 6Uflă in 
„fiolă", aburul alcoolului se 
transformă intr-un șarpe 
verde.

— Știți, reparăm televi
zoare. Oamenii ne mai a- 
duc cite o damigeanft de 
vin. așa, ca atenție. N-am 
luat decit o gură. Pe cu- 
vint că n-am luat mai 
mult.

Lucrătorii de miliție îi 
dresează actele, ii lâu per
misul și-i interzic să-și în
calece bidiviul pe două roți.

— Scump foc vinul de dar! 
Ne deplasăm spre Ure- 

chești. Iată patru „clienți" 
autentici : trei tracto
riști — Constantin Stă- 
nescu. Nicolae Ionică, 
D-tru Drezaliu — șl moto- 
ciclistul Vasile Parteme, 
mecanic la Vinalcool. care, 
înainte de plecare, pe inse
rat. s-au „încălzit", că se 

' lăsase frigul. Cu citeva zile 
mai înainte, in condiții si
milare, la Brebeni, lingă 
Drăgăncști-Olt, tractoristul 
Cristea Petre, băut si el. 
virind brusc, ca să ferească

Zilele trecute. în mai multe 
unitdfi din cadrul Direcției ju
dețene comerciale Vaslui, a 
avut loc un control pentru ve
rificarea modului in care sint 
păstrate și minuife valorile bă
nești. Inițiativă binevenită pen
tru că ea a dezvăluit... o sumă 
de neglijențe : încredințarea
valorilor bănești unor persoane 
neautorizate, transportul bani
lor fără Iruotitori. insuficienta 
securitate a locurilor unde tint 
păstrați banii. In total nu mai 
puțin de 32 dg: caruri de. ncres- 

-peotare a initruitiunito^c' 
vină mînulred” 
torîl'or monetarei NVglijlehit 
mărunte in aparență, dar care 
se pot solda cu pierderi mari. 
De aceea, toți cei în cauză, a- 
nalizați „la bani mărunți'', au 
fost sancționați cu toată severi
tatea. Pentru ca, de acum în
colo, să pună preț pe respecta
rea întocmai a instrucțiunilor 
In vigoare.

Vom purta pantofi 
și mai buni?

Recent a avut loc o consfă
tuire de lucru cu participarea 
reprezentanților Ministerului 
Comerțului Interior și Ministe
rului Industriei Ușoare, cu care 
prilej s-au stabilit noi măsuri 
vizind îmbunătățirea calității 
încălțămintei : producerea de 
piei cu o moliciune accentuată ; 
producerea de piei lmoermea- 
bllizate (pentru încălțămintea 
de iarnă) și a unor căptușeli 
mai adecvate sezoanelor reci ; 
realizarea de țesături și împle
tituri speciale pentru încălță- 

, .țninte ; producerea unor jsemi- 
fabricate cu .parametri calitativi 

‘f.'supbriori pentru încâîjăijiihțea 
'"din înlocuitori ; diversificarea 

producției de tălpi, cu accent 
pe realizarea de tălpi care imi
tă talpa naturală, crepul sau 
pluta, de tălpi colorate Ou dife
rite profile, de tălpi antidera
pante etc.

un biciclist a dezechilibrat 
un călător — la fel de băut, 
aflat in remorcă — care a 
căzut, s-a lovit de asfalt 
și a murit.

Acțiunea miliției conti
nuă. Cazurile de iresponsa
bilitate bahică ne înmul
țesc. La volanul unUÎ auto
camion. aparținind C.A.P. 
Coteștl. se află șoferul Mi
hai Vasilescu. Arc permis 
de conducere din 1964. Om

pierderii de vieți omenești, 
unii... riscă totuși.

Ne apropiem de Focșani, 
în drum trecem șl pe la 
autobaza I.G.O. Focșani î 
„Eram in ultima cursă, ne 
apune Ion Crudu, șofer pe 
un autobuz. L-nm dus pe 
colegul meu Costică Vrin- 
ceanu acasă. Era băut. M-ă 
rugat. Acasă m-a cinstit cU 
un șpriț (după cum se pre
zenta era clar că șprițul l-a

am mat lua In calcul răni
rile grave șl ușoare ocazto- 
nato de aceste accidente, 
nrocentaiul încă ar mal 
creste. în acest an aproape 
11 la sută din totalul acci
dentelor rutiere mortale au 
drept cauză alcoolul, ÎAr 
toamna — cind se fierbe 
țuicâ și se face tulburelul 
— frecvența crește. Și toa
te acestea pentru ce ? Pen
tru Că unul sau altul n-au

mătate). erau făcute pen
tru o singură abatere : al
coolul la volan.

★
Deoarece neștiința joacă 

(fi aici un rol important, 
vom căuta să lămurim suc
cint lucrurile. Este adevă
rat că unii oameni sint 
mai rezlstenți, tar alții maj 
puțin rezistentl la alcool, 
esto adevărat că altele sint 
efectele cînd bei pe sto

PE DRUMURILE PUBLICE 
ÎN „SEZONUL TULBURELULUI"

• Cum poate deveni șprițul cea mai scumpă băutură • Inconștiența 
șoferului costă vieți omenești • Alcoolul poate fi alungat definitiv 

de la volan prin contribuția noastră

cu familie — soție și doi 
eonii. Se sprijină pe volan 
fiindcă nici nu e in stare să 
se țină în capul oaselor. 
Duce pe unul din șefii șăi. 
Virgil Buțaru, responsabil 
de fermă viticolă, la o 
nuntă, la Urecheștl. Om 
greu tov.arășul Puțaru, avea 
nevoie de un camion să-l 
ducă I Fiola alcoscopului e 
aproape albastră. Conducă
torul auto este trimis să 1 
se recolteze probe de singe 
pentru stabilirea imbibației 
alcoolice. Gradul lui de be
ție depășește contravenția 
și-l înscrie printre candi- 
dații la infracțiune.

Cam mulți conducători 
auto au acum damful in 
nas. E toamnă, și Încă o 
toamnă in care găsești tul
burel pe toate drumurile. 
Deși contravenția e ustură
toare, deși există riscul

fost servit într-o găleată I). 
Nu sint beat..." Dar Crudu 
e recidivist. A mai fost 
prins do două ori băut. Și 
se pune întrebarea cit spirit 
de răspundere pentru viața 
călătorilor manifestă con
ducerea I.G.O. care lncfl nu 
l-a scos de la volanul auto
buzului ?

în general, statisticile 
miliției Înregistrează mai 
bine de o duzină de cauze 
principale ale accidente
lor. Toate la un loc. si cu 
oarecare aproximație fie
care in parte, au drept re
zultat câ la o sută de ac
cidente se înregistrează a- 
proximativ 40 de persoane 
care Isi pierd viata. Numai 
o sinvură cauză, consumul 
de alcool, are un procentaj 
mult mai maro : la o sută 
de accidente — circa 65 
pierderi de vieți. Iar dacă

vrut să se abțină de la un 
șpriț. Privită astfel, activi
tatea de prevenire desfășu
rată de orgAncle miliției 
este nu numai binevenită, 
dar absolut necesară.

— Este foarte greu. n- 
proape imposibil să-1 de
pistezi pe toți — ne spune 
locot colonelul Vasile Ma
xim. șeful circulației la 
Inspectoratul ludetean de 
miliție Vrancea — iar 
toamna cazurile se înmul
țesc. După cum se știe, 
conform legii, permisele 
de circulație se sușpen- 
du și se rețin — ne o 
lună sau două — pentru 
cinci din abaterile mai 
grave. Dar la noi. din to
talul reținerilor de peste 
Șapte sute. în primele nouă 
luni (326. deci aproape ju

macul gol sau la o masă 
copioasă, cind ești odihnit 
sau obosit, dar totdeauna, 
si la fiecare om în parte, 
urmările consumului de al
cool sint direct proporțio
nale cu cantitatea si „gra
dele" băuturii servite. Ur
mările încep cu abia sesi
zabile estompări ale re
flexelor, cu stări euforice, 
cu Iluzia siguranței spo
rite (desl în realitate este 
invers), pînă La tendințe de 
epatare, dorință de a circu
la in viteză, a depăși pe 
alții si pierderea totală a 
controlului .asupra volanu
lui. O sticlă cu bere sau un 
Sorit au si ele urmări. A- 
junge o întîrziere a re
flexelor cu numai o zecime 
de secundă pentru ca. la 
viteza legală de 60 km pe 
oră în localitate, să se par

curgă în plus o distantă 
suficientă pentru a călca 
pe cineva... din cap si pină 
la picioare.

Specialiștii cu care am 
stat de vorbă no asigură 
că frecvența cu care sint 
găsiți șoferii în stare de 
beție avansată la volan 
este astăzi mult mai redusă 
decit cu opt-zece ani in 
urmă. Dar parcul auto 
creste rapid si accidente

w multe se comit si la con- 
centrații foarte reduse. De 
aceea, accentul trebuie pus 
in continuare P© educarea 
oamenilor. Si nu numai pe 
educarea cu chitanțierul 
de amenzi si carnetul do 

• procese-verbale în mină. 
Nu. pentru că de prea mul
te ori asemenea măsuri, 
orlcît ar £1 de severe șl e- 
ducative. survin orea tîr
ziu ca să mai fie sută la 
sută eficiente. Nimeni nu 
are dreptul să stea cu mîi- 
nile in sin. astentînd ca 
fiecărui Inconștient sau 
„suflet slab" — cum vreți 
să-i spunem — lovlndu-se 
cu capul de pragul de sus, 
să-l vină gindul Înțelept 
de pe urmă. Nimeni, dar 
mai ales conducerile În
treprinderilor de transpor
turi auto, ale autobazelor 
și garaielor. colectivele a- 
cestor unități nu au acest 

, drept.
Prin atitudinea lor in

transigentă. consecvent in
tolerantă fată de orice 
semn incipient de „slăbi
ciune". conducerile acestor 
unități, colegii de muncă, 
noi toți atunci cînd avem 
prilejul putem face mai 
mult decit orice amendă.

SI o asemenea atitudine 
nu este doar o posibilitate 
ci. în primul rind. o dato
rie. Agenții de circulație 
patrulează zi si noapte, și 
au .fiole" destule. Să le 
folosească este în intere
sul nostru, al tuturor I Dar 
o problemă de o importan
tă socială atit de mare 
nu poate si nu trebuie so
cotită ca o sarcină, o răs
pundere exclusivă & orga
nelor de miliție.

AI. PLAIEȘU

LIVRĂRI MULT
AȘTEPTATE

(Urmare din pag. I)

EDILITARE LA MOINESTI

prinderii. Ne-am putea angaja ca, 
pină la finele lunii ianuarie, să fa
bricăm 4n contul restanțelor aproa
pe 800 tone armături de fontă și 
circa 200—300 tone piese din oțel.

La o recentă ședință a organiza
ției de partid din Întreprindere s-a 
relevat Insă că prin eforturile în
tregului colectiv, prin valorificarea 
mai rațională a resurselor interne, 
utilizind mal deplin capacitățile de 
producție exiâtcnte, Întărind ordinea 
șl disciplina situația poate fi reme
diată.

ÎNTREPRINDEREA metalur
gica DIN BACAU a rămas datoa
re beneficiarilor cu aproape 3 000 
tone de armături metalice. Di
rectorul Întreprinderii, lng. Pe
tre Ionescu, a motivat apari
ția restanțelor la armături metalice, 
mal intll, prin perealizarea parame
trilor proiectați de către noua tur
nătorie de fontă șl apoi prin faptul 
că întreprinderea a avut obligația de 
a livra altor unități din țară piese 
turnate, ceea ce a diminuat capaci
tatea de (abrlcare a armăturilor. 
Cum oare s-a asigurat, la această u- 
nitate, corelarea livrărilor cu capa
citățile de producție ? Dar chiar 
dacă acceptăm ca obiective" cauze
le expuse de director, nu putem tre
ce cu vederea slaba organizare a 
muncii, insuficienta calificare a u- 
nor lucrători, ncritmlcitatea in apro
vizionarea cu materii prime și ma
teriale, munca In salturi. Toate a- 
cestea au dus la înregistrarea unul 
procent extrem de mare de rebu
turi. S-a ajuns ca, la unele repere, 
mai mult de jumătate din piesele r 
turnate să fie rebutate. De aceea,'' 
secțiile prelucrătoare mal mult stau 
decit funcționează.

Cum se acționează pentru recupe
rarea restantelor acumulate ? Direc
torul Întreprinderii și alți specia
liști cu care am stat de vorbă ne-au 
informat că. de curînd, a fost În
cheiată revizia generală la noua tur
nătorie de fontă. Au fost Înlocuite 
cu acest prilej mai mult de 75 tone 
de utilaje și instalații necorespun
zătoare. în prezent, colective de spe
cialiști și muncitori cu înaltă cali
ficare acționează pentru elimina
rea „locurilor Înguste", sincroni
zarea capacităților de formare-tuma- 
re cu cele de servire, realizarea 
ținui coeficient de simultaneitate ri
guros intre cele 4 benzi de formare- 
turnare pe parcursul tuturor celor 
trei sphimburl. Toate acestea, co
roborate cu introducerea unor pro
cese de fabricație îmbunătățite, vor 
contribui ca. pînă Ia sfîrșitul lunii 
noiembrie, noua turnătorie de fon
tă să atingă parametrii prevăzut! în 
proiect. Firește, aceasta va determi
na obținerea unei producții sporite 
de piese turnate, inclusiv, de armă
turi metalice.

— Noi ne străduim să onorăm 
contractele încheiate cu beneficiarii 
intr-o proporție tot mal mare — a 
afirmat directorul unității. Acordăm 
atenție, in primul, rind, noilor o- 
biective aflate în construcție sau in
trate in funcțiune. Dar. cu toate e- 
forturlle pe care le depunem, nu 
vom putea realiza planul pe acest 
ai i^armătu^L, metalic^, cu ' circa^ 

idar, nici măeai^^fonă din can-M

Peisajul urbanistic al Moineștiu- 
lui s-a îmbogățit in ultima vreme 
cu noi construcții de locuințe, cu 
noi obiective sociale, culturale șl 
edilitare. în centrul orașului, pe 
strada Tudor Vladimirescu, in 
zona gării, ca. și in cartierul Lucă- 
cești au fost date in folosință

aproape 2 000 de apartamente 
două cămine pentru. nefamiliștl. 
Odată cu noile locuințe au fost 
înălțate aici numeroase obiective 
sociale și gospodărești :• un club 
pentru muncitorii petroliști, un ci
nematograf, 8 școli de cultură ge-

profesional și tehnic, unde învață 
aproape 5 000 de elevi. S-a dezvol
tat $i modernizat rețeaua comer
cială. Au fost construite noi com
plexe ale cooperației. meșteșugă
rești, magazine universale și spe-

rășul T. Tănase, ne-a spus că, la 
ora actuală, în Moineștl se află- în 
plină construcție un modern spital 
cu policlinică, o clădire pentru poș
tă și telefoane, o creșă și un cămin 
pentru copiii muncitorilor petroliști.

titSuta restantă la ora actuală nu- 
va fl recuperată, apreciază directo
rul întreprinderii. Socotim că orga
nizația do partid, colectivul acestei 
întreprinderi nu trebuie să fie de a- 
cord cu această poziție a minimei re
zistențe.

C. CÂRLAN, Gh. BALTA, 
V. RUSU, C. SOCI

Cît de scump 
costă 
lașitatea

Alertă la miliția din Tg. Jiu. 
La intrarea in defileul Jiului, 
un om fusese accidentat mortal. 
Autorii, necunoscuți, părăsiseră 
locul accidentului. O echipă o- 
perativă a miliției județului 
Gorj a intrat in acțiune. Si. in 
mai puțin de 24 de ore. după 
ample investigații si verificări, 
autorii accidentului au fost 
prinși. Erau Tudor Diaco- 
nu, conducătorul autoatelierului 
mecanic nr. 32—B—6527. apar- 
tinind LS.A.F. București, inso- 
sit de Andrei Jean, mecanic 
șef depanare la aceeași unitate, 
care, după ce consumaseră o 
însemnată cantitate de alcool la 
Tg. Jiu. au pornit spre Petro
șani. După săvirșirea acciden
tului, spertnd că li se va Șterge 
urma, au pornit cu mare viteză 
la Filiași. iar de acolo in satul 
Secu din județul Doll. Aici însă 
spre surprinderea lor au fost 
identificați de organele de mi
liție din județul Gorj. Acum, a- 
mindoi vor da socoteală in fata 
instanței nu numai pentru ac
cidentul produs, ci și pentru 
fuga de la locul faptei. Se vor 
convinge, o dată in plus, cit de 
scump se plătește lașitatea.

(Urmare din pag. I)

Din lac 
în puț

Abia primise spre cercetare 
un nou dosar penal ți plutonie
rul Nicolae Tănăsescu. de la 
postul de miliție al gării Bu
zău. s-a trezit față in față cu 
,,eroul" acestuia, Constantin 
Oprea. Musafirul a intrat direct 
In subiect. Arătindu-se dispus 
să plătească amenda cuvenită, 
pretindea sistarea urmăririi pe
nale. Erplicindu-i clar prevede
rile legii. lucrătorul de miliție 
i-a arătat că plata unei simple 
amenzi nu poate duce la clasa
rea dosarului tetpeciiv. văzînd 
că ..sugestia" sa n-are succes. 
C.O.. in prezenta unor martori 
aduși chiar de el. a inceput sâ-l 
tnsulte pe anchetator. Si. astfel, 
pe lingă dosarul respectiv, i s-a 
mai adăugat încă unul, pentru 
infracțiunea de ultraj cu vio
lentă. in urma căruia a fost 
arestat.

Rubrîcfi redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Seînteii"

ții, s-a gindit. s-a socotit 
și. lăsind frumusețe de 
meserie, s-a dus să se ca
lifice ospătar. „Vine. vi- 
neee 1“ Ospătar — meserie 
onorabilă, folositoare nouă, 
tuturor, mai ales cind 
ospătarii cu care avem 
de-a face nu ne lasă prea 
mult să așteptăm. Dar C. 
Victor avea meseria lui. o 
învățase ani la rind. A fost 
suficient un moment de 
iritare, de slăbiciune — se 
pare că omul nu stătea 
prea strălucit cu sănătatea 
— și. gata, s-a făcut ospă
tar. (în orice caz. cind nu 
stai prea bine cu sănăta
tea nu ti se recomandă 
să te angajezi chelner, 
doar si aici se cere alergă
tură...). Dar. surpriză, după 
un timp, dacă am înțeles 
exact, după vreo doi ani. 
omul a revenit in uzină. 
Este. acum, controlor de 
calitate la mecanică ușoa
ră. înseamnă câ pricepe 
meserie. înseamnă mai a- 
les că a priceput un lucru 
esențial: nu al voie să 
alegi soluții ieftine, bă 
cauți rezolvări avantaja
se pentru un timp scurt — 
cl să Insistl în meseria . 
care te pasionează, să 
mergi pină la capăt. Si 
astfel, am căzut de a- 
cord Împreună cu tova
rășii Ionescu și Potlog, 
că C. Victor este un 
om pe care se poate con
ta. Păcat doar că s-au 
mai angajat si alții ospă
tari. vinzători la alimen
tara — sau strungari, fre
zori. la mici ateliere, trea
bă mai comodă. Muncitori 
de înaltă calificare — ospă
tari... Nu le-a convenit 
ceva. Sau — mai exact, 
le-a convenit să Plece, să 
facă orice si să plece, pen
tru a-și asigura comodita
tea de moment. Comodita
tea de la douăzeci si ceva 
de ani. Si mal tîrziu — ce 
se va lntlmpla cu ei ? Unii 
lipsesc intenționat, pentru 
ca. după o vreme, să li se 
dea transferul ori să fie 
sancționați și. astfel, să a- 
juneă la desfacerea con
tractului de muncă.

De ce ? Șl ce măsuri 
a|i luat ?

Am reținut o afirmație a 
tovarășului Potlog : „Seve
ritatea aici, la noi. are. să 
zicem așa, două aspecte : 
severitatea tehnică, gradul 
de Înaltă tehnicitate, cerin
țele majore, cărora trebuie 
să le facă față oricare 
dintre muncitori : severita
tea șefului, a șefului de 
echipă, a maistrului, a in
ginerului — aici nu Încape 
mila creștinească, nu poți 

să treci cu vederea nimic. 
Așadar, severitatea, pentru 
care milităm toți : șl, la o 
greșeală, la o vorbă mai 
aspră, unii se supără și se 
pregătesc de plecare. Nu, 
cel buni nu trebuie să ple
ce, ci să priceapă că. șefii 
lor le vor binele, vor să-i 
ajute să învețe o meserie 
așa cum se cere. Ceilalți, 
care se lasă greu, fără tra
gere de inimă, da — să-și 
caute loc in altă parte, să 
mai Învețe... Cel buni, a- 
ceia să rămină. Trebuie fă
cut totul pentru ca să ră- 
mînă. Răbdare cu ei, bună
voință, încurajare, cind simt 
că le este greu, și o simt 
adesea.

O discuție sinceră, privind 
aspecte diferite ale proble
mei, m-a ajutat să pricep că 
și colectivul de conducere

Nimeni nu era 
supărat

a uzinei, și comitetul de 
partid, și organizațiile de 
bază — toți, intr-un efort 
comun, caută soluții pentru 
a veni In sprijinul tinerilor 
din uzină, Și citeva, se 
pare, au șl început să dea 
roade. Este vorba de in
struire, de o continuă in
struire a oamenilor, in cele 
mal diferite forme de in- 
vățămint. în momentul a- 
cesta, 1 852 de muncitori ai 
uzinei Învață — in școala 
profesională, la școala de 
maiștri, la locul de muncă 
etc. învață, ca să nu se 
mal sperie de greu, de 
complexitatea lucrărilor, de 
micronii aceia care le dau 
atlta bătaie de cap. în
vață... <

Dar, in efortul spre mal 
bine, se ivesc și nu pu
ține necazuri, anomalii... 
De la școala profesională, 
uzina primește strungari, 
frezori etc. — citeva sute 
pe an. Să zicem, vreo 400 
de tineri cu un nivel de 
pregătire diferit, cu dorin
țe diferite. Toți intră in 
uzină cu încadrarea de 
bază unu. categoria unu... 
Dar nu toți sint la același 
nivel de pregătire. Unii au 
talent, da, și corespund ca
tegoriei a doua, au și ex
periență. și tragere de ini
mă. Nu gint firești diferen
țierile de categorii, chiar de 
la inceput ? Este o părere 
personală — și ea se ba
zează pe faptul că in strun- 

gărie, de exemplu, se 
poate stabili mult mai ușor 
decit, să zicem, în critica 
de film, cine pricepe me
serie, cine trebuie să mai 
învețe... Apoi : tinerii sem
nează un contract cu între
prinderea pe trei ani, dacă 
pleacă mai devreme tre
buie să plătească despăgu
biri. De acord. Numai că 
unii abia așteaptă să trea
că cei trei ani, nu-i inte
resează uzina, mult prea 
complicată pentru mintea 
și intențiile lor. Șl trei ani 
la rind încurcă treburile. 
N-ar fi mai simplu să se 
găsească o soluție, cș^e să 
scutească uzina de pagube 
— și pe respectivii de un 
atit de cumplLt dor de 
ducă ? I Firește, mă gln- 
desc la o rezolvare în li
mita legii și ținind seama 

de complexitatea tehnică a 
uzinei.

Există și cazuri cînd to
varășii din conducerea uzi
nei semnează hîrtllle de 
transfer cu o mîhnire doar 
pe jumătate ! oameni buni? 
de nădejde, cer să plece, 
tot in meseria lor. Ia uzi
ne asemănătoare, care se 
află in apropierea locurilor 
unde ei s-au născut. S-au 
ridicat și pe-acolo uzine 
moderne, e nevoie și acolo 
de muncitori. „Drum bun !“ 
Mihnirea celor de-aici. cum 
spuneam, este doar pe ju
mătate : muncitorii califi
cați la Uzina de mașini 
unelte și agregate Bucu
rești • iși vor dovedi talen
tul, măiestria in uzine a- 
semănătoare, tot spre bi
nele nostru, al tuturor.

Dar să discutăm 
$1 altfel...

Poate câ, am zis eu, poa
te că nu se ține seama de 
propunerile pe care le 
tac muncitorii, tehnicienii 
de-aici — șl. intr-un ase
menea caz, oamenii se des
curajează și iși cer trans
ferul. Există, știți bine, o 
expresie destul de cunos
cută : „î-a băgat pumnul 
in gură 1“ Nu, nu este ca
zul aici, m-am referit așa 
in general... Ion Ionescu a 
ținut să mă asigure că așa 
ceva nici n-ar fi posibil. 
Doar există adunările ge

nerale ale salariaților, unde 
oamenii vorbesc deschis ; 
democrația, principiile eti
cii și echității socialiste, ex
puse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 
1971 — sint respectate în
tocmai ; există ședințele 
organizațiilor de bază, unde 
se analizează activitatea și 
comportarea comuniștilor, 
a celorlalți lucrători ai uzi
nei, toate problemele im
portante ; există ore de 
audiențe, disOuțll prelungi
te, cu sute de oameni, 
care-și au plăcerile și ne
plăcerile lor. De „pumn in 
gură" nu se poate vorbi la 
uzina de mașini unelte și 
agregate. Și-n acest punot 
ai discuției, tovarășii Iones
cu șl Potlog au propus să 
fie chemat Nicolae Cole- 
nati, economist principal la 
organizarea producției șl 
secretar al comitetului oa
menilor muncii. „Poftiți" 
— $1 Nicolae Colenatl ml-a 
pus în față un teanc de 
hirtii litografiate. Zeci, sute 
de hirtii, în citeva exem
plare, conținind propuneri 
ale muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor uzinei 
pentru organizarea la un 
nivel superior a producției, 
a uzinei. Propunerile aces
tea au fost făcute numai 
in ultimele trei luni, in șe
dințe și in afara ședințe
lor. Iată cum arată un 
tabel : secția — conținutul 
propunerii; numele celui 
(sau celor) care au făcut 
propunerea; modalitatea 
de rezolvare ;. termertul — 
și cine va executa lucra
rea...

Nicolae Colenati adună 
toate aceste propuneri și le 
prezintă conducerii între
prinderii. După ce au fost 
selectate, propunerile sint 
transmise Secțiilor, sectoa
relor — și se trece la apli
carea lor. într-un fel. o 
propunere de îmbunătățire 
insearrtnă șl dezvăluirea li
nul aspect negativ : În
seamnă că nu s-a făcut to
tul pină acum... E și supă
rare, cu acest" prilej, că nu 
s-a făcut totul ; este și sa
tisfacția că se poate mai 
mult, tar Oamenii manifes
tă interes pentru mai mult, 
mai bine... A? nota că la 
secțiile mecanică grea și 
mecanică ușoară s-au făcut 
53 de propuneri. Notez 
una dintre propunerile a 
cărei aplicare cere eforturi 
serioase, în timp scurt : 
„Re^mplașarea mașinilor 
unelte in secția mecanică 
grea, în ordinea fluxului 
tehnologic". Autori, trei 
maiștri : Gheorghe Mitan, 
Gheorghe Popa, Nicolae 
Smerclnski. Comuniști.

Aici și astfel a luat sfîr- 
șlt discuția amicală — pe 
care am socotit de cuviin
ță să o relatez.
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0 EXPERIENȚĂ PLOIEȘTEANĂ
într-o recentă sesiune a Consiliului popular al 

municipiului Ploiești, printre altele, a fost remar
cat faptul că in acțiunile Întreprinse pentru buna 
aprovizionare a populației orașului in sezonul de 
țoamnă-iarnă, echipele de control obștesc au avut 
un aport deosebit. In legătură cu aceasta, am pur
tat recent o discuție cu tovarășul ION PARASCHIV, 
primarul municipiului Ploiești.

— Activitatea celor a- 
proape 500 de echipe de 
control obștesc formate 
din oameni cu un dezvol
tat spirit de responsabili
tate, competenți și foarte 
activi, ne este de un mare 
ajutor. în octombrie — 
lupă de-virf pentru apro
vizionarea de toamnă-iar- 
nă — ochii atenți și exi
gent! ai controlorilor ob
ștești au vegheat în ma
gazine, in piețe. în depo
zitele I.L.F. pentru ca to
tul să decurgă in condiții 
cît mai bune. Acolo unde 
s-au observat neajunsuri 
am fost, solicitați — fie 
in scris, dar mai ales di
rect, de mulți membri ai 
echipelor de control ve
nind la primărie, la mine 
personal sau la alți to
varăși cu munci de răs
pundere — pentru a re
zolva acele „probleme ce 
nu suferă lntirziere". Și 
cele mal multe din ele 
erau de această natură 
Bunăoară, ni s-a adus la 
un moment dat la cunoș
tință că locuitorii din 
zona depoului C.F.R. gă
sesc centrul nr. 29 al 
C.L.F.-ulul mai mult în
chis. Gospodinele Bînt 
nevoite astfel să se de
plaseze. cale de kilome
tri. pină la piața centra
lă, să cumpere de aici 
gogoșarl, cartofi, ardei șl 
alte produse de sezon. 
„Să nu lăsațl treaba de 
azi pe mllne, tovarășe 

primar! E urgentă !" — 
mi s-a spus la telefon de 
către o echipă de control 
obștesc. Reținînd apelul 
primit, am trimis de ur
gență, la fața locului, fac
torii responsabili. Rezul
tatul ? După citeva zile, 
chioșcul a început să 
funcționeze normal, iar 
aprovizionarea populației 
să se facă in condiții co
respunzătoare.

Tot la propunerea con
trolului obștesc, la înce
putul acestei luni s-au 
organizat două noi piețe 
de desfacere a produselor, 
agricole — una in cartie
rul de vest și alta în nor
dul Ploieștiului. Aici au 
fost instalate tonete pen
tru desfacerea produselor 
aduse de cooperativele a- 
gricole Tîrgșorul Vechi, 
Strejnic, Aricești-Rahti- 
vanl și altele. O altă e- 
chlpă de control obștesc, 
formată din muncitori de 
la uzina „1 Mai", condu
să de inimosul tehnician 
Alexandru Maghiran, ne-a 
adus la cunoștință că in 
cartierul gării de sud nu 
se găsesc fructe, roșii etc. 
Oamenii s-au deplasat in 
vestul orașului și au vă
zut că »acolo aceste măr
furi sint prea multe, se 
ofilesc. Pornind de la a- 
ceastă semnalare, primă
ria a făcut un control pe 
Întreg teritoriul orașului. 
Membrii biroului comite
tului municipal de partid 

și ai comitetului executiv 
au mers în piețe și în 
magazine pentru a con
stata la fața locului cum 
se îndeplinesc indicațiile 
date privind aproviziona
rea populației. Am reți
nut cu acest prilej și alte 
deficiențe decît cele sem
nalate de controlul ob
ștesc : lipsa produselor 
preambalate (ardei grași, 
gogoșari, ceapă, cartofi, 
albitură și altele), lipsa 
borcanelor, a oțetului etc.

— R&minînd in sfera 
comerțului, v-am ruga să 
ne spuneți In ce măsură 
organele comerciale — 
fiind receptive la propu
nerile formulate de echi
pele cetățenilor — se 
preocupă de Îmbunătăți
rea aprovizionării popu
lației cu mărfurile nece
sare ?

•— Piețele, magazinele 
I.L.F., alimentarele din 
Ploiești sint, In general, 
bine aprovizionate în a- 
cest sezon. Acest lucru 
reiese de fapt și din con
troalele activului nostru 
obștesc. Dar s-a observat 
că la direcția județeană 
comercială nu există ini
țiativă pentru găsirea 
unor noi posibilități de a 
lărgi sortimentele de măr
furi.

Tot în privința aprovi
zionării, aș aminti și o 
altă situație sesizată de 
controlul obștesc. Este 
vorba de mărfurile pre
ambalate de I.L.F, Stau 
gospodinele în magazine 
uneori ore întregi, pină • 
vlnzătorul le cîntărește un 
kilogram de mere, de car
tofi sau de ceapă. Si cit 
de prețios este timpul a- 
cestora I De ce atunci nu 
se pun aceste produse în 
pungi de polietilenă, în 
plase, vlhzatea făclndu-se

u

prin autoservire ? Rezis
tență se întimpină și in 
ceea ce privește aprovi
zionarea cu lapte la do
miciliu. Se pretinde să te 
înscrii din vară pentru a 
ți se aduce o sticlă de 
lapte... iarna. Or, aseme
nea sisteme birocratice de 
servire nu sint caracte
ristice unul comerț mo
dern. Trebuie să o spu
nem deschis : nu cetă
țeanul trebuie să se adap
teze — și o face de mul
te ori fortuit — comodi
tății șl lipsei de inițiativă 
a unor comercianți, ci 
comerțul trebuie să fie 
receptiv, să vină în întîm- 
pinarea dorințelor justifi
cate ale cumpărătorilor.

— Cum vedeți perfec
ționarea legăturilor între 
primărie și aceste largi 
și utile organisme ob
ștești ?

— Ne-am propus ca, 
periodic, să avem discu
ții directe cu cele mai ac
tive echipe, generalized 
experiența lor valoroasă. 
De asemenea, eu — ca 
primar — și alți tovarăși 
cu munci de răspundere 
avem dorința — șl în 
Viitor sperăm să o înfăp
tuim — de a merge îm
preună cu echipele cetă
țenești pe teren. Dar cel 
mai mult ne interesează 
ca semnalele critice ale 
echipelor să fie rezolvate 
de factorii în drept cu 
maximum de promptitu
dine, Incit munca aces
tora să devină tot mal e- 
ficientă și pe această cale 
aprovizionarea populației 
să se îmbunătățească per
manent

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteîi'

l
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FURAJELE
Tot ce se poate strînge de pe cîmp 
să fie însilozat și păstrat cu grijă

SATU MARE
incâ cu citeva sâptftmi.ii ia urmă, 

în județul Satu-Mare s-a organizat 
un schimb de experiență care a avut 
drept scop generalizarea metodelor 
de gestionare si utilizare rațională 
a furajelor în cooperativele agri
cole. Atit schimbul de experiență, 
cit si alte măsuri se Înscriu pe linia 
preocupărilor din acest an pentru 
sporirea producției de carne si lapte. 
La ora actuală, Întregul volum de 
furaie recoltat este conservat In 
condițiile respectării cerințelor pen
tru păstrarea valorii nutritive pe 
toată perioada iernii. După cum nc-a 
informat tov. V. Somcșan. de la di
recția agricolă județeană. în toate 
unitățile a fost încheiată acțiunea 
de inventariere a furalelor prin cu- 
baiare. Ele au fost date in gestiune 
șefilor de ferme sau brigadierilor 
sfotehniști, care stabilesc rațiile de 
furaje ce flecare săotămină. in așa 
fel incit cantitățile existente să a- 
jungă pe toată perioada sezonului 
friguros.

Se remarcă, totodată, acțiunea de 
amploare ce se desfășoară, pe baza 
unui program stabilit de către or
ganele județene, pentru producerea 
făinii de clocălăi, destinată com
plexelor zootehnice din cadrul aso
ciațiilor lntercooperatiste sau coope
rativelor care au ferme de taurine. 
In cursul iernii, morile cu ciocănele, 
alte tipuri de utilaie din cooperati
vele agricole și întreprinderea de 
valorificare a cerealelor vor produce 
făină de ciocălăl. In vederea impul
sionării acțiunii de gospodărire ra
țională a furalelor s-au alcătuit e- 
chipe de specialiști care vizitează 
zilnic mai multe cooperative agri
cole. luind măsuri operative pentru 
remedierea unor neajunsuri privind 
starea tehnică a mașinilor de tocat 
și grăbirea aprovizionării cooperati
velor cu utilaie. O serie de unități, 
cum sint cele din Stîna. Socond ei 
altele, au hotărit să-și procure tocă
tori mecanice pentru prepararea fu
rajelor. In acțiunea de dotare a u- 
nitătilor agricole cu mașini de tocat 
de mare randament, o contribuție 
importantă are S.M.A. Moftin. care

a adus lmbun&tătlri tocătoarei tio 
..Gotlob". constind in adaptarea 
unei noi guri de alimentare pentru 
tocarea sfeclei în amestec cu alte 
furaie.

Sint inițiative care merită să fie 
generalizate cit mal repede, astfel 
ca din fiecare tonă de furaie să re
zulte o producție cit mai mare de 
carne si lapte.

Octav GRUMEZA

ALBA
în județul Alba insllozarea co

cenilor de porumb, pășunarea po- 
rumbiștilor și a grădinilor de le
gume. buna gospodărire a stocuri
lor de furaje. în condițiile asigură
rii unei hrăniri cit mai rationale, 
sint citeva dintre obiectivele urmă
rite. Actionind cu spirit gospodă
resc. multe cooperative agricole din 
județul Alba au Însilozat cantităti 
mari de furaje. Un exemplu bun o- 
feră asociația intercooperatistă de 
creșterea vacilor din Alba Iulia. care 
a însilozat peste 2 500 tone de fu
raje. Stocuri mari de siloz și-au asi
gurat si cooperativele agricole din 
Bucerdea Vlnoasă. Vintul de Jos. 
Mihalț. Teluș. Rimetea. Sona etc. 
La aceste cooperative agricole, grija 
pentru gospodărirea furajelor se 
concretizează in întocmirea unor 
programe de organizare a pășu- 
natului pe porumbisti si finețe. în 
grădinile de legume etc. Cooperato
rii d’n MirSslău au asigurat 720 tone 
de fin și 800 tone de sLloz — can
tităti ce denăsesc cifrele cuprinse 
în planul sectorului zootehnic. Pen
tru a sunlini concentratele s-au în
silozat 80 tone de colete de sfeclă de 
zahăr, s-au procurat 43 tone de tăl- 
ței uscat! de sfeclă care. în amestec 
cu uree si melasă, asigură substanțe 
nutritive suficiente pentru hrana a- 
nimalelor. „In prezent, continuăm 
însilozarea cocenilor de porumb, 
tocati și saramurați. în silozuri ame
najate la suprafață, ne spunea Vla
dimir Chitan. inginerul sef al coo
perativei. Pină acum am Însilozat 
cocenii de pe 60 ha. Asigurăm fu

raje suculente cit mal multe, Intru- 
cit intenționăm să suplinim concen
tratele din hrana bovinelor «1 ovi
nelor".

Deși nu au .asigurate stocuri sa
tisfăcătoare de furaje insilozate. con
ducerile cooperativelor agricole din 
Jidvei. Tatlrlaua. Rădcști. Luna-Mu
res si altele, in loc să completeze 
silozurile cu colete de sfeclă de za
hăr, au permis ca acest furaj să fie 
păscut, deși nutrețurile verzi se u- 
sucă pe porumbișii. Aceeași lipsă de 
prevedere gospodărească se mani
festă șl la cooperativa agricolă din 
Berghin. In unele unități nu s-a 
întocmit un program . de acțiu
ne, in vederea gospodăririi fu
ratelor. La cooperativa agricolă din 
Cricău s-au însilozat doar 350 tone 
nutrețuri din 500 tone planificate. 
Deocamdată, cele 620 de bovine mai 
sint scoase la pășunat, iar oile nu 
au coborit derla munte. Desigur, 
este bine că animalele păsunează. 
dar trebuie strinse cu mai multă 
grijă toate resursele pentru asigu
rarea unei furajări normale pină la 
sfirsitul primăverii anului viitor.

Ștefan DIN1CA

IALOMIȚA
Cooperativele agricole din județul 

Ialomița se preocupă, in măsura dic
tată de timpul înaintat, de asigura
rea bazei furajere necesare întregu
lui efectiv de animale. Exis
tă unități care au reușit să în
lăture deficiențele manifestate la 
un moment dat și să stringu can
tități mari furaje. Este ca
zul cooperativei agricole Balaciu, 
care a ajuns la 700 tone de nutreț 
însilozat.

Există, desigur, și alte asemenea 
unități. Totuși, multe cooperative a- 
gricole au mai multi coceni pe 
cimp decît lingă fermele de ani
male. iar cantitățile de furaie Insi
lozate sint extrem de reduse. Coope
rativa agricolă din comuna» Unirea 
realizase, la 25 octombrie, numai 350 
tone de siloz din 2 527 tone prevă
zute. Cu toate că există multe re

surse. după o săptămlnă cifrele au 
rămas neschimbate. Tot ceea ce s-a 
recoltat a fost dat imediat in hrana 
animalelor. Aici, de peste o săptă- 
mînă. utilajele de recoltat sint de
fecte. Planul cooperativei, fată de 
cel stabilit de direcția generală agri
colă, este mal mic cu 1 355 tone de 
siloz. Cu toate acestea, tov. Ică A- 
damescu. primarul comunei, ne pre
zintă o situație „înfloritoare" a ba
zei furajere : ..S-a depășit planul la 
fin de lucernă. la vreji de fasole si 
pale de griu. Am tăiat șl așezat în 
glugi 2 000 tone de coceni". Dar 
realitățile din cîmp nu concordă cu 
datele. Am bătut în lung si-n lat 
tarlalele cooperativei. Împreună cu 
vicepreședintele consiliului popular 
comunal. Marin Ivanciu. si nu am 
găsit nici urmă de coceni adunați, 
ci numai resturi vegetale împrăș
tiate pe cîmp. După afirmațiile ing. 
șef, Constantin Chițoscu, sînt în cîmp 
500 ha de coceni netăiațl. La a- 
ceastă unitate am găsit 11 camioane, 
9 tractoare cu 18 remorci si 36 de 
căruțe care stăteau. Este de neîn
țeles nepăsarea cu care e privit 
transportul cocenilor de la cîmp, 
cînd se știe bine că de la lanurile 
de porumb si Pină la sectorul zoo
tehnic sînt 25 km greu de străbătut 
pe vreme rea.

Prea mult nu s-au schimbat lu
crurile nici la alte unități, unde se 
semnalează, in mod repetat, aceleași 
deficiente fără să se acționeze pen
tru grăbirea stringerii furajelor. 
Cooperativa din comuna N. Băl- 
cescu n-a mai însilozat de la 25 oc
tombrie nici un cocean. Tov. Petre 
Cercel, președintele cooperativei, 
spune : „Ne vom descurca cu 100 tone 
de sfeclă furajeră". Desigur, sfecla 
este un nutreț bun. dar nu se poate 
renunța la valorificarea celorlalte 
resurse. Or. aici, transportul coceni
lor se face cu intermitență. In zi
lele de 29—31 octombrie nu s-a adus 
din cimp nici un snop de coceni, 
deși recoltatul porumbului s-a ter
minat. Direcția agricolă trebuie să 
impulsioneze transportul cocenilor și 
al altor resurse vegetale din cîmp 
la fermele zootehnice.

Lucian CIUBOTARU
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Operatorii Ion Lazea, Marin Baba și Constantin Glâvan, de la secția amoniac II și strungarul Constantin Chirițâ, de la atelierul mecanic. ...Patru 
membri ai colectivului de muncă al cetății chimiei de la Dunăre Foto : S. Cristian

.... De citiva ani. Combinatul 
de inarășămirite chimice din 
,'rumu-Mâgurele tinde să baia 
toate -recordurile* in domeniul 
pierderilor, ciștigindu-și un trist 
renume. In mod paradoxal, in 
ciuda promisiunilor -făcute de 
forul de resort, a voinței colec
tivului de chimifti de aici, a 
muncii și eforturilor, -hemora- 

- ' - • • ' șigia* de fonduri materiale 
bănești nu poate fi oprită1'.

Cu aceste aprecieri înceoea. 
urmă cu mai bine de trei ani. 
ticolul „Nu lisați recordmanul 
cîșlige cursa... pierderilor", una din- i 
tre intervențiile ziarului nostru in 
atit de conîroversata și de păgubi- 
toarea situație economică a acestei 
unități a industriei chimice. Contro
versată — pentru că in locul unor 
măsuri ferme. cu responsabilități 
precise, factorii implicați direct in 
această ..cursă". în loc să ia taurul 
de coame, cum se spune, se lăsau, 
nu de puține ori, tentați 6ă-si fa
brice. fiecare in parte, justificări, 
dispuși să vadă mai degrabă paiul 
din ochiul celuilalt ; păgubitoare — 
pentru că ți oină atunci și de atunci 
încoace, „atletul de la Dunăre" și-a 
adăugat in palmares alte si alte 
„performanțe" In acest domeniu.

Și cu cit pierderile de producție 
se acumulau lună de lună, an de an. 
pe ici. pe colea, se înfiripa părerea 
potrivit căreia cu foarte mare greu
tate s-ar putea întrezări o ieșire din 
această situație. Dar. ca si în alte 
asemenea confruntări cu greutățile, 
comuniștii, care știu cel mal bine 
ce vor si mai știu că adeseori ceea 
ce vor ei nu se obține ușor, au do
vedit prin fapte, si de această dată, 
că nu există situații de nerezolvat, 
chiar dacă este vorba de un sector 
economic in care exDerienta româ
nească n-are încă virsta majoratului. 
Astfel, treptat, activitatea combinatu
lui a intrat pe un făgaș bun și, înce- 
plnd cu trimestrul trei din acest an, 
chimiștil din Tr. Măgurele și-au rea
lizat lună do lună sarcinile de plan. 
Evenimentul, pentru că, trebuie să 
recunoaștem, este vorba de un fapt 
eu largi implicații de ordin econo-« 
mic și social-moral, a siirnit un in
teres deosebit.

— Ce a determinat acest ------
ment — l-am Întrebat pe ing. Tănase 
Zaharescu, directorul combinatului, 
pentru că in minuni nu mai cre
dem de mult ?

— Nici noi, cei de la Turnu-Ma- 
gurele. nu ne așteptam la vreo mi
nune. Dar nici încrederea că vom

5$

în 
ar
să

revlri-

ieși la liman nu ne-a părăsit. In 
' primul rind. apreciez ca hotăritoare 

pentru viața colectivului nostru in
tervenția directă a tovarășului 
Nicolae Ccaușescu. Spiritul comba
tiv, neliniștit, de înaltă responsabi
litate partinică si patriotică, ce 
definește pe secretarul general 
partidului nostru, a imprimat, 
primăvara acestui an, un caracter 
nemaiintîlnit pînă atunci In vreo 
analiză a stării de lucruri ce dăinuia 
la această unitate. Programul unic 

' de măsuri, cu responsabilități si ter-

îl 
al 
în

jorităti a membrilor colectivului 
nostru — ne spune Ion Răducu, se
cretarul comitetului de partid din 
combinat. La efortul lor s-a adău
gat un substanțial sprijin tehnico- 
material. Pentru noi toți, sarcinile 
si măsurile indicate de 
general al partidului au --------
program de muncă. Un program în
tocmit în urma unor analize critice, 
profunde, făcute in adunări de partid 
deschise, program la înfăptuirea că
ruia a fost angajat întregul potențial 
uman al combinatului.

tehnico-

secretarul 
devenit

cretarul comitetului de partid. au 
scuturat praful de pe îngăduința 
unora față de neregulile săvîrsite 
la exploatarea, repararea si întreți
nerea utilajelor au neutralizat sen
timentul împăcării cu situația de 
pînă atunci, care se cuibărise 
în mintea altora. în locul aces
tor mentalități, alături de condi
țiile tchnico-materlale mai bune, 
oamenii au Întronat un inait spirit 
de exigentă in muncă la toate nive
lurile, au decretat răspunderea fiecă
ruia si a tuturor pentru respectarea

Fabrica de tricotaje din Suceava

Și un metal ușor ca

în unitățile industriale din județul 
Olt se desfășoară o intensă activita
te pentru îndeplinirea și depășirea 
planului pe acest an. După trei tri
mestre, planul la producția globală 
a fost realizat în proporție de 100,2 
la sută, volumul dc producție obținut 
fiind cu 41,9 la sută mai mare față dc 
aceeași perioadă a anului trecut. Un 
asemenea ritm deosebit de dezvolta
re a industriei pe meleagurile Oltu
lui demonstrează justețea politicii 
partidului nostru de ridicare la o pu
ternică viață economică a tuturor zo
nelor țării. La 28 
de produse indus
triale, de interes 
republican, planul 
a fost nu numai 
îndeplinit, dar și 
depășit. S-au pro
dus suplimentar, 
pînă la 20 octom
brie a.c., 38 tone 
utilaje pentru in
dustria alimenta
ră, 284 tone pas
tă
2 404 tone țiței, 
lină, ........
tope 
conserve de legume, 10 080 tone za
hăr ș.a. Cele mai bune rezultate in 

•întrecerea socialistă pentru realizarea 
planului și a angajamentelor pe a- 
cest an le-au obținut întreprinderea 
de osii și boghiuri și Uzina mecani
că pentru agricultură și industrie a- 
limentară din Balș, Fabrica de con
serve din Caracal, Fabrica de zahăr 
din Corabia.

Colectivul întreprinderii de osii și 
boghiuri din Balș, de pildă, conco- 
jnitent cu realizarea planului la. șor-g 

^Mfehtei^jwde-^bază, a acordat o afen-ț 
' 'fie deosebite^ 1 asimilării'de noi bro-* 

duse, diversificării producției. Re
cent, aici au fost asimilate boghiurile 
de tipul „Y—25". Tot in această în
treprindere a început producția va
goanelor cisternă pentru industria 
chimică și a vagoanelor siderurgice 
destinate transportului de lingouri 
calde, fabricate în cadrul acțiunii de 
autoutilare. în acest fel, secția de 
autoutilări își aduce contribuția la 
realizarea și depășirea planului în- 
treorinderii pe acest an cu peste 40 
milioane lei. O altă unitate care, în 
acest an, a obținut rezultate demne 
de remarcat este Fabrica de conser
ve din Caracal. Datorită măsurilor 
luate pentru îmbunătățirea organiză
rii producției și a muncii (spre deo
sebire de anii anteriori, cînd fabrica

nu-și realiza integral planul), colec
tivul întreprinderii a Îndeplinit pla
nul anual la conserve de le
gume și fructe cu aproape 3 luni 
mai devreme. Pină la sfirșitul cam
paniei de lucru, fabrica va produce 
suplimentar încă 4 000 tone con
serve.

Din păcate însă există șl unități 
care nu au realizat in întregime pla
nul pe trei trimestre ale acestui an. 
Este vorba de întreprinderea de alu
miniu și cea de prelucrare a alumi
niului din Slatina, întreprinderea de

Soderberg,

15 000 mp 
conserve de

180 tone gazo- 
plei moi, 123 
carne. 2 370 tone

vagoane Caracal ș.a. Care sînt cau
zele acestor rămineri în urmă ? La 
întreprinderea de aluminiu Slatina, 
nerealizarea sarcinilor de plan (s-a 
înregistrat un nlinus, față de plan, 
de peste 4 000 tone de aluminiu pri
mar și aliaje) se datorează întirzie- 
rii punerii in funcțiune a halei nr. 6 
de electroliză (cu două luni), lipsei 
de anozi (utilajele pentru noua insta
lație de asamblare a anozilor au fost 
livrgte cu întîrziere de 3—5 luni). 
Consecința lipsei de anozi ? Progra-. 
mele pentru punerea în funcțiune in 
avans — subliniem, in avans — a ha
ltei ,hr. ' 7 ,4e ..electroliză n-au putui J 
fi dreptihg^loân' ’ Buda, directorul 'ge/relall 
al Centralei industriale pentru me
tale neferoase și rare din Slatina — 
prima etapă a fost realizată in 76 
luni ; cea dc-a doua însă, de aceeași 
capacitate, a fost realizată doar în 
3S de luni. Aceasta a determinat 
ca, în a doua etapă, durata medie de 
dare în exploatare a unei hale de e- 
lectroliză să fie de numai patru luni, 
față de 12 luni ; în această a doua c- 
tapă, ritmul impetuos de punere în 
funcțiune a acestor obiective a fost 
frînat de lipsa unbr documentații de 
exocuție, de întîrzierile în contrac
tarea utilajelor și asigurarea forței 
de muncă. Așa s-au petrecut lucru
rile cu halele nr. 6 și 7 de electro
liză. La aceste cauze s-au adăugat și 
altele, pe care le cunoaștem și sin-

aluminiul
balanța
de plan...

' schimburile. Astfel se explică de 
ce. nu de puține ori. cele mai mari 
producții se obțin acum în schimbu
rile de noapte. O nouă concepție 
domină si activitatea de reparații, 
care a fost mereu „cuiul Iui Pe
pelea" in combinat. Delimitarea pe 
zone restrinse a lucrărilor de repa
rații. stabilirea de răspunderi per
sonale pentru depistarea si predarea 
la reparații a instalațiilor, pentru 
recepția exigentă a lucrărilor, mer- 
gînd pină la ultimul șurub demon
tat sau montat, au urcat simțul de

Activitatea chimiștilor din Turnu-Măgurele
a intrat pe un făgaș bun

In urma aplicării riguroase a măsurilor stabilite de conducerea partidului, 

colectivul combinatului iși realizează, incepind din trimestrul III, planul de producție

mene precise pentru conducătorii 
unor instituții centrale, sarcinile 
pentru organele de partid din Județ 
și pentru chimistii combinatului, 
stabilite cu acel prilej sl urmărite 
îndeaproape, n-au lntirzlat să-și 
arate roadele : pentru prima dată in 
istoria sa. in lunile iulie. august, 
septembrie și octombrie, colectivul 
Combinatului de Îngrășăminte chi
mice din Tr. Măgurele și-a realizat 
și depășit sarcinile de plan. obți- 
nind. peste prevederi, o producție 
de 3 300 tone îngrășăminte șubstanță 
activă.

Așadar, un deziderat trecut in 
rindul împlinirilor. Ce credeți că a 
fost determinant, pină la urmă, in 
obținerea acestor rezultate Pe care, 
știm, colectivul combinatului le do
rește de citiva ani ?

— Determinantă a fost munca pli
nă de răspundere si abnegație a oa
menilor. a comuniștilof. a marii ma-

...Oamenii, marea lor majoritate... 
Multi dintre ei. mai ales, din rin- 
durile inginerilor și maiștrilor nu 
sint din Turnu-Măgurele, dar, indi
ferent de unde provin, odată veniti 
aici și-aU considerat contractul de 
muncă, înainte de toate, un contract 
moral, un angajament al conștiinței 
lor de comuniști. Chiar dacă multă 
vreme rezultatele muncii n-au fost 
nici pe măsura așteptărilor, dar nici 
pe aceea a dorinței și a eforturilor 
depuse de ei. foarte puțini au ab
dicat de la această datorie. Inter
venția secretarului general al parti
dului a constituit pentru întregul 
colectiv de muncă un moment al a- 
devărului și. totodată, un puternic 
îndemn, un semn al încrederii con
ducătorului partidului și statului 
în puterea și capacitatea chimiștilor 
din Turnu-Măgurele de a Învinge 
greutățile. Astfel. adunările de 
partid deschise, de care amintea se-

disciplinei tehnologice și de muncă — 
drept obiectiv unic al Întregii lor 
activități.

Regulamentul de ordine interioa
ră, elaborat pe baza legilor în vi
goare șl a concluziilor din agele 
dezbateri și rigorile pe care le-a 
impus organizarea muncii în 
acord global au determinat înlătura
rea din rindul colectivului a unor 
elemente certate cu disciplina. Șl pro
cesul de „asanare" continuă. In 
paralel, combinatul trăiește sub 
semnul valorificării superioare a 
potențialului do muncă si de creație 
de care dispun oamenii lui. Revizui
rea concepțiilor ' mal vechi privind 
asigurarea asistenței tehnice pe toate 
schimburile, aplicarea cu fermitate 
a prevederilor Decretului 162 din a- 
cest an au dus la o distribuire Judi
cioasă a cadrelor de specialiști, a 
maiștrilor si tehnicienilor pe toate

responsabilltate la o înaltă cotă. A- 
cest sistem, nou în tară, permite sta
bilirea exactă, in eventualitatea u- 
nor lucrări de slabă calitate, a vino- 
vaților. Astfel organizate, reviziile 
generale executate în acest an la u- 
zina de îngrășăminte azot II si la 
uzina . I de îngrășăminte complexe 
au demonstrat că altfel muncesc oa
menii atunci cînd fiecare știe ce are 
de făcut și. mal ales, că pentru ceea 
ce face răspunde personal. Si altele 
sint rezultatele.

In spiritul sarcinilor care stau in 
fața 'tuturor colectivelor de muncă, 
chimișlii din Tr. Măgurele și-au de
monstrat și puterea de creație pro
prie. De pildă, la instalațiile de 
îngrășăminte complexe I inginerii 
Paul Nicula. Dumitru Mănăstlrlă și 
dV. ing. Nicolae Dumitrescu au In
trodus procedeul, nou la noi in țară, 
denumit „atacul fosforic". prin care 
se obține o creștere de 7 la sută a

substanței active in lngrăsămintele 
pe bază de fosfor ; la fabrica de 
acid fosforic se află în fază de ex
perimentare. cu rezultate promiță
toare. un turbo-dispersor. creație a 
inginerilor Valeriu Manolache. Cps- 
tea Leonida si Nicolae Stochiță, care 
permite mărirea capacității de pro
ducție a instalației cu 8 la sută : din 
inițiativa ingirierllor Șerban Nicu- 
lescu si Nicolae Dumitrescu si a 
maistrului Alexandru Popa, care au 
încercat de mai multe ori. cu rezul
tate . bune, dacă instalația de acid 
fosforic primește acidul sulfuric re- , 
zidual, acum, în Ioc să fie de
versate în apa Dunării, , 5 tone 
de acid sulfuric 100 la sută in
tră zilnic în circuitul producției. 
„Fiecare om — o idee" a fost 
chemarea lansată- de operatorul chi
mist Emil Manea, de la instalația de 
acid sulfuric. Și el a dat o Idee și 
din simpla înclinare a unei con
ducte a fost eliminată poluarea 
cu cenușă a mediului de muncă ; 
dintr-o asemenea inițiativă, la fa
brica de acid fosforic s-au confec
ționat, cu forțe proprii, garnituri pen
tru filtrul rotativ, economisindu-se 
anual 100 000 lei-valută. Adăugați la 
acestea eforturile si realizările obți
nute de lucrătorii atelierului de pro
iectări tehnologice pe linia îmbu
nătățirii tehnologiilor de fabricație, 
ale colectivului de la atelierul meca
nic uzinal — devenit, prin natura sar
cinilor sale in acțiunea de autodota
te, o secție de bază a combinatului — 
pentru reducerea efortului valutar 
(in ultimii doi ani — cu 2 'milioane 
lei-valută), prin fabricarea unor 
piese de schimb. Adăugați la toate 
cele consemnate îrt rindurile de 
fată, spiritul de dăruire, de înaltă 
răspundere cu care muncesc opera
torii chlmiști Melrosu Marin, Gh. 
Dragomir, Bătrinca Toma. Marin 
Carcafa. Marin Tugurel, maiștrii 
Je3n Nedelcuță. Al. Popa. Valentin 
Radu. Nicolae Podaru, Matei Mihoc, 
Victor Costea. Constantin Salapă, 
Niță Stanemir. inginerii Iacob Pe- 
lea. Dumitru Jianu, Gh, Nițu, Vic
tor Zaiu, Vasile Bobocescu. alte sute 
Si sute de oameni care si-au legat 
numele de această cetate a chimiei. 
Și la toate adăugați, dar nu la urmă, 
reciștigarea încrederii chimiștilor din 
Tr. Măgurele în forțele lor. Astfel 
veți avea explicația revirimentului 
produs în activitatea acestui mare 
colectiv de muncă din industria 
noastră chimică.

tem hotărîțl să le lichidăm In 
mal scurt timp". Iată-ne și la între-, 
prinderea de prelucrare a aluminiu-^1 
lui ; aici, planul pe trei trimestre nu; 
a fost realizat integral datorită. In,, 
principal, punerii în funcțiune cu o 
întîrziefe de 182 zile a laminorului' 
de produse plate și de 198 zile a ce
lui de folii (ca urmare a livrării tar-^ 
dive a unor instalații și utilaje). De.- 
asemenea, la Întreprinderea de va-' 
goane Caracal realizările cu mult, 
sub • nivelul planului au la bază tot 
darea in exploatare cu întîrziere a 

capacității inițiale 
și a celei fina-, 
le de producție^ 

Ce se întreprin
de acum pentru; 
recuperarea grab-j 
nică a restanțe
lor ? In ce con
stau măsurile 
pentru ca In fie-n 
care întreprindem 
să se realizeze?' 
Integral planul a- 
nual ? La aceste 

întrebări ne răspunde tovarășul ingi
ner NICOLAE LUNGU, secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R.

— Membrii biroului comitetului, 
județean de partid, activiști ai con-, 
siiiulul județean de control munci
toresc și factorii de răspundere din; 
cadrul organelor de sinteză au fos£ 
repartizați pe întreprinderi, pentru a 
sprijini comitetele de partid, condu
cerile unităților în vederea îndeplini-, 
riî integrale a sarcinilor de plan pa 
acest an. în toate întreprinderile 
care, în trei trimestre, nu șl-au rea
lizat Planul, s-au făcut analize și aii 
ftsCSeMi jMftbrtltățile pentru« 
recupwax^Uxe^iam^ibr, stabilirtlftî^fee Ji 
programe concrete de măsuri. 'A- 
cestea au fost dezbătute, completate 
și aprobate de către organele orășe
nești de partid, de către comuniștii 
din întreprinderi. La întreprinderea 
de aluminiu din Slatina, unitate cu 
o mare importanță în economia na
țională, secretariatul comitetului ju
dețean de partid, împreună cu biroul 
executiv al consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei Metalurgi
ce, după o analiză aprofundată, a în
tocmit un plan de măsuri cu respon
sabilități concrete pentru lichidarea 
răminerii în urmă. între altele, s-a 
stabilit devansarea cu cel puțin 3(1 
de zile a jntrărli în' funcțiune a ha
lei de electroliză nr. 8, aproviziona
rea mai rapidă cu utilaje restante, 
creșterea producției și îmbunătăți
rea calității anozilor, organizarea mai 
temeinică a muncii pe schimburi ș.a.

— $1 în alte unități se impun ase
menea măsuri. Care sînt acestea, 
cînd vor fi aplicate și ce efecte prac
tice, concrete' vor determina în ve
derea realizării integrale a planului ?

— Da, și in alte întreprinderi s-au 
întreprins astfel de analize. Există 
posibilități ca unele dintre noile uni
tăți să intre in funcțiune înainte de 
termen. • Mă refer la fabrica de ca
bluri electrice, de exemplu. în alte 
întreprinderi, pentru recuperarea in
tegrală a restanțelor, cooperările cu 
alte unități Industriale din țară tre
buie să se desfășoare în bune con
diții. Greutăți mari din acest punct 
de vedere intîmpină întreprinderea 
de vagoane din Caracal. între. unită
țile care nu-și onorează obligațiile 
contractuale se află „Progresul" 
Brăila. De asemenea, realizarea la 
întreprinderea de osii și boghiuri din 
Balș a unor produse planificate 
(pentru întreprinderea de vagoane 
din Caracal) este condiționată de li-, 
vrarea anumitor semifabricate de că
tre întreprinderile „23 August" ți 
„Vulcan" București, combinatul si-» 
derurgic și I.C.M. din Reșița, între
prinderea mecanică Tîrgoviște ș.a. Cu 
sprijinul acestor unități, prin apli
carea măsurilor luate, a celor ce se 
vor iniția, planul pe acest an în in
dustria județului Olt nu numai că va 
fi îndeplinit, dar va fi și depășit*

Emllian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Comerțul

sprijinul populației 
de la sa!e

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii'

prin corespondență41
Printr-o simplă carte poș

tală trimisă pe adresa 
UNIVERSALCOOP — „Comer
țul prin corespondență", (str. 
Vulturilor nr. 31, sectorul 4, 
București), se pot primi, la do
miciliu, o serie de produse de 
largă utilitate pentru locuitorii 
satelor. între acestea, figurează 
batoze manuale pentru po
rumb. urultori manuale pentru 
cereale, semănători manuale. 
Pentru a face un cadou frumos 
la o nuntă sau pentru uz per
sonal, „Comerțul prin cores
pondență" primește comenzi 
scrise și expediază imediat la 
domiciliul sollcitanților diferite 
modele de perne umplute cu 
fulgi, garnituri de lenjerie pen
tru pat, fețe de masă din da
masc alb, fețe de masă din in 
și altele. Plata se face la pri
mirea coletului.

4



PAGINA 6 SClNTEIA - sîmbâtâ 3 noiembrie 1973

r
Permanente

9

muncitoresc,
pe afișul clubului 
al casei de cultură

cinema 0 viață consacrată

— Acesta este tot spa
țiul pe caro îl avem la dis
poziție...

Si Alexandru Zazarath, 
metodist la Cosa munici
pală de cultură Satu-Mare, 
ne deschide pe tind ușile 
celor trei • încăperi ale 
instituției culturale res
pective ; camere de clădire 
veche, cu colecții dc ziare 
și reviste așezate pe niște 
mese, cu cîteva scaune și 
o mica bibliotecă.

— Sintem totuși Casa de 
cultură a unui municipiu 
cu 85 000 locuitori — con
tinuă interlocutorul. Indi
ferent dc spațiul de care 
dispunem, ne revin răs
punderi din cele mai mari 
pe linia educației socialiste 
a masei Ar largi. Cuvintele 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 
noiembrie 1971 constituie 
in acest sens pentru noi 
un prețios îndreptar.

Aceste cîteva ginduri, 
comunicate simplu, firesc 
in fața unul dosar volumi
nos oglindind bogate pro
grame de activitate repre
zintă de fapt o veritabilă 
profesiune de credință a 
tuturor lucrătorilor din do
meniul culturii, ca răspuns 
la sarcinile trasate cu doi 
ani in urmă de plenara 
partidului din noiembrie 
1971. unde se subliniase : 
„Casele de cultură, clubu
rile... trebuie să desfășoare 
o activitate cultural-artis- 
tică multilaterală, să cu
prindă milioane de oameni, 
îndeosebi tineretul, contri
buind în mod activ la e- 
ducația socialistă a mase
lor. la răspindirea culturii 
Si stiintei. orzanizînd în 
asa fel munca cultura!-ar- 
tistică incit oamenii mun
cii să-si poată petrece 
timpul liber cit mai plăcut 
și in același timp educa
tiv". Răspîndite Pe întreg 
cuprinsul țării, așezămin- 
tele culturale — avind un 
nemijlocit contact cu pu
blicul. c un osci nd necesită
țile și preferințele lui — 
constituie un instrument 
educativ cu o largă și efi
cientă rază de cuprindere, 
care acționează cu mij
loace specifice în direcția 
formării și educării con
științei socialiste a mase
lor, a conturării profilului 
înaintat al constructorilor 
de miine ai comunismului. 
Cu un asemenea program 
de acțiune ferm conturat, 
casele de cultură, cluburile 
muncitorești au trecut la o 
reconsiderare a activității 
lor. Vizibilă In mai toate 
orașele tării, la cele mai 
multe din aceste lăcașuri 
ale culturii și educației ; 
vizibila și la Satu-Mare, Ia 
instituția despre care am 
început să sct|cmJ mai sutf5*

— Acesta este- ' tot ■’ kpa*-- 
țiul... Iată de ce circa 85 
la sută din acțiunile cultu
ral-educative le ținem in 
afara sediului.

— Situația, obiectivă, nu 
prezintă prin ea însăși o 
noutate. Ce a apărut insă 
inedit in conținutul activi
tății după indicațiile ple
narei din noiembrie ?

— S-au schimbat multe 
lucruri. Eu mă voi opri 
însă asupra unui singur 
exemplu, care mi se pare 
mai semnificativ : ‘ '
care se hotărăște 
rul“ acestor 85 de procente 
din activitatea noastră. 
Mai demult se proceda cam 
așa : noi știam ce lectori 
avem, cam ce subiecte le 
stau la indemină și. pe a- 
ccastâ bază, ii repartizam 
pe fiecare in cite o insti
tuție. Toată eriia (o griiă, 
de fapt, organizatorică) 
era ca programarea să 
evite suprapunerile și a- 
glomerările. Acum insă...

felul în 
„suma-

derile și pe șantierele de 
oonstrucții din județul Vil
cea, privind activitatea c- 
ducativă, desfășurată de 
cluburile muncitorești și 
casele de cultură, s-a des
prins o idee : factorii cul
turali fac risipă de... pro
misiuni. Nu este ședință de 
U.T.C. sau sindicat, in 
care tinerii, mai ales, să 
nu ridice diverse probleme 
ale vieții culturale de pc 
șantiere. Aici se nasc pro
misiunile. planurile de ac
țiuni, angajamentele. Dar, 
de fiecare dată, materiali
zarea lor este tergiversată. 
Pe șantierele hidrocentralei 
de pe Lotru, bunăoară, 
unde din cei 7 000 de con
structori. fjeste 2 500 sint 
tineri brigadieri, nu se 
poate vorbi de activitate 
culturală in înțelesul de-

mai bine promisiuni neo- 
norpte. Aveam un televi
zor la clubul din Capra 
Foii și de un an de zile a 
fost luat. (Martin Tachel, 
lăcătuș mecanic).

Deși excepții, asemenea 
stări de lucruri au declan
șat, așa cum era normal, 
reacția firească a institu
țiilor centrale care au răs
punderi pe linia îndrumă
rii șl coordonării așezămin
telor culturale. Așa. de 
pildă. Consiliul Central al 
U.G.S.R. a întreprins în 
primăvara acestui an o fi
naliza largă asupra felului 
cum contribuie cluburile 
muncitorești și casele sin
dicale de cultură la înfăp
tuirea programului ideolo
gic al partidului. Iar cazu
rile critice, precum cele 
semnalate mai sus, au dc-

Menirea educativă a activității
cultural-artistice de masă

Despre prezent ne-am 
gîndit că ar fi mai bine să 
lăsăm să vorbească chiar 
pe unul dintre beneficiarii 
acțiunilor educative ale 
Casei de cultură. Si iată-ne 
stind de vorbă cu Nicolae 
Cozma, secretarul comite
tului de partid de la între
prinderea „23 August" din 
Satu-Mare :

— Sintem vizitați adesea 
de reprezentanții casei mu
nicipale de cultură. Ei um
blă prin secții, stau de 
vorbă cu oamenii, cu se
cretarii organizațiilor de 
bază. Din discuție apar 
subiectele ; zeci de subiec
te pornite direct de la vii
torii ascultători. Si ast
fel, fiecare secție, fiecare 
schimb participă periodic 
la manifestările educative, 
ale casei de cultură orga
nizate aici, în fabrică, în 
mijlocul muncitorilor, la 
sugestia lor.

Fără modificări spectacu
loase, fără investiții specia
le, chiar atunci cind baza 
materială existentă nu este 
întru totul suficientă (ca în 
cazul relatat de la Satu- 
Mare), ci numai printr-o re
considerare a felului de 
a-și concepe propria activi
tate cultural-educativă, așe
ză mint ele culturale oferă 
răspunsuri concrete îndem
nurilor rostite la plenara 
din noiembrie, demonstrin- 
du-și astfel importanta for
ță de influențare a mase- 
loț

I ă i / *
Din sondajul de opinii 

realizat printre tinerii — 
peste 25 000 la număr — 
care lucrează in întreprin-

plin al cuvintulul. Sporadic 
au fost organizate cîteva 
manifestări mai de amploa
re, cum este cazul „Săptă- 
minii culturale a Lotrului" 
de la sfirșitul lunii iulie. 
Dar, oare, ea singură poate 
satisface setea de cunoaș
tere și de instruire a con
structorilor ?

La întrebarea noastră 
„Ce acțiune culturală vă 
atrage mai mult la club ?“, 
numeroși tineri cu care am 
stat de vorbă ne-au dat 
răspunsuri semnificative :

— Intrebați-ne, mai în- 
tîi, dacă avem ce vedea la 
club, in afara sălii goale și 
neprimitoare. (Iile Joița, 
lăcătuș mecanic).

— La clubul central din 
Voineșița urma să se des
fășoare, încă din luna iulie, 
un simpozion pe tema con
dițiilor și normelor de a- 
plicare a acordului global ; 
m-am interesat, vreo cîteva 
săptămîni, cînd va avea 
loc, apoi n-am mai între
bat pe nimeni, ca să nu 
plictisesc. Mi-am dat sea
ma că această idee frumoa
să a fost ratată. (Nicolae 
Tudor, tehnician).

— Cu cîtva timp în ur
mă, la clubul de pe șantie
rul Jidoaia a avut loc o 
intilnire a unui profesor 
universitar cu tinerii. Par- 
ticipanții n-au avut ce re
greta ; a fost foarte intere
sant. Din păcate, asemenea 
acțiuni educative ;au fost 
atit ^puține ’■ in-^hlttfrifT 
dor ahl, incit le poți nu
măra pe degetele de la o 
mină. (Gheorghe Ungurea- 
nu, electrician),

— Acțiuni ? Numiți-le

terminat adoptarea unor 
măsuri concrete, cu terme
ne precise privind aduce
rea lor la îndeplinire. Ce 
efecte au declanșat aceste 
măsuri ? Desigur, în mul
te locuri efectul a fost 
salutar, activitatea inregis- 
trînd un evident reviri
ment. In altele însă iner
ția a fost mai puternică...

întrebați de existența in 
„arhivele" proprii a unor 
planuri de muncă desprin
se din concluziile analizei 
ce a avut loc la Consiliul 
Central al U.G.S.R., direc
torii cluburilor muncito
rești din Vilcea au ridicat 
din umeri.

— Nu cunosc ; nimeni nu 
mi-a spus așa ceva — măr
turisea Cornel Rusu, direc
torul clubului muncitorilor 
forestieri din Brezoi.

Același răspuns, aceeași 
situație și la clubul, între
prinderii „Unio" Satu-Mare. 
Iar indicațiile concrete își 
așteaptă în continuare re
zolvarea. Dintre ele spi
cuim :

• Fiecare instituție cul
turală trebuie î’ 
meze săptăminal 
tipuri de acțiuni 
nul realizării 
productive sub 
^CINCINALUL 
DE TERMEN". L ____ ,
răsfoind jurnalul de ac
tivitate, întilnim o singură 
acțiune notabilă - în- iulie : 
o expoziție iie‘-'invenții! și 
inovații;" hi fesr’~Hfilmic. 
La cluburile de la Voihe’și- 
ța, Jidoaia (Vilcea) exis
tă doar interesante... pro
puneri de 1 plan.

• Periodic, o rubrică

să progra- 
1 diverse 
i in spriji- 

sarcinilor 
genericul 

ÎNAINTE 
La „Unio",

„ETICA ȘI ECHITATEA 
SOCIALISTĂ" are menirea * 
să dezbată, în spiritul Pro
iectului de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor, 
fapte concrete din activita
tea colectivelor de muncă.

— Ce ați întreprins tn 
acest- sens ?

— Asemenea dezbateri au 
avut loc la adunările sindi
cale — încearcă o justifica
re Marin Cruceru, direc
tor coordonator ni clu
burilor muncitorești de pe 
Lotru.

Cluburile Insă au rămas 
din nou ferecate, ca și pen
tru alte tipuri de manifes
tări cum ar fi :

• „CADRAN POLITIC" 
sau „PENTRU PATRIE" 
(suite de intilniri cu acti
viști de partid și de stat, 
vizite și excursii la muzee 
și locuri istorice, la noi 
obiective industriale pen
tru educarea oamenilor 
muncii în spiritul respec
tului față de valorile trecu
tului, față de realizările 
con tempo rănilor). Despre 
astfel de acțiuni și la 
„Unio" Satu-Mare și pe 
Lotru nu se poate vorbi 
dccit cu totul ocazional.

Fără răspunsuri conclu
dente au rămas în aceste 
cîteva locuri și întrebările 
noastre privind existența 
unor cercuri cu caracter 
tehnico-aplicativ pentru 
inovatori și raționalizatori. 
contractarea unor specta
cole, concerte și expoziții 
etc.

Am insistat asupra citor- 
va aspecte negative, deoa
rece practica demonstrea
ză că nu condițiile mate
riale, invocate adesea drept 
scuză, sînt hotăritoare în 
asigurarea unei activități 
cu un larg caracter educa
tiv, cu un profund ecou in 
mase. Adeseori, în perime
trul aceleiași localități co
există experiențe diferite, 
cu rezultate diametral o- 
puse. Și tocmai aceste ex
periențe bune demonstrea
ză pe viu uriașa forță de • 
înrîurire pe care o au așe- 
zămintele culturale, juste
țea aprecierilor formulate 
la adresa lor de plenara 
din noiembrie. Implantate 
adine în realitățile locale, 
nutrindu-se cu fapte, în- 
tîmplări, probleme specifi
ce colectivității respective, 
casele de cultură, cluburile 
dispun de toate condițiile 
pentru a ajunge acele gaz
de primitoare pentru mili
oane de oameni, așa cum 
recomanda secretarul ge
neral al partidului. „Edu
cație prin cultură" — iată 
deviza acestor așezăminte

care. £atpEțaa sa^iro onor^jfu „, /
a-

Radu 
CONSTANTINESCU
Ion STANCIU

Concludentă imagine 
a artei plastice egiptene

contemporane
Pentru Iubitorii ar

tei egiptene antice, 
pentru cei care se 
interesează de arta 
coptă și arabă — epoci 
istorice atit de fertile, 
de bogate în conse
cințe pentru întreaga 
artă europeană — o 
expoziție de artă con
temporană a Egiptului, 
în care absorbirea cul
turii europene 
spus, la rindul
cuvintul, este o expe
riență extrem de inte
resantă. O astfel de 
manifestare este expo
ziția de pictură și gra
fică contemporană din 
Republica Arabă Egipt, 
deschisă la Ateneul 
Român.

Selecția lucrărilor 
din expoziția de la 
București urmărește 
să realizeze un an
samblu reprezentativ 
al creației contempo
rane egiptene, pe par
cursul a trei generații 
de artiști. Dacă in ca
zul artiștilor din pri
ma generație, cum ar 
fi Mahmoud Said, 
atent la prezența 
corpurilor șl la com
portamentul lor în lu
mină. preocupat de 
densitatea sculpturală 
a materialelor sau la 
Mohamed Naghi care 
ia ca pretext persona
jele satului arab pen
tru peisaje pline de 
culoare, contactul cu 
spațiul cultural și na-

ție prin lucrarea Iul 
Mohamed Ibrahim), 
pierzind rigoarea unor 
canoane precise, intră 
sub regimul emoției 
creatorului. Astfel de 

_ ________  compoziții semnează, 
în expoziție, ' printre alții, Said El 

Adawi. Grafica lui 
Farouk Shehata, a- 
junsâ la o maximă 
simplitate expresivă a 
formei, sau pictura lui 
Ahmed Zaghloul dove
desc o analiză atentă 
ce reduce obiectele la 
o structură impusă au
toritar in imagine, re- 
creindu-le și ordonîn- 
du-le după emoția ar
tistului. Mai sint, desi
gur, în această selecție 
și alți artiști cu o pre
zență distinctă, origi
nală și care, în an
samblu, oferă vizitato
rului date importante 
despre spiritualitatea 
artei egiptene.

Expoziția deschisă la 
Ateneul Român, in ca
drul programului de 
schimburi culturale cu 
străinătatea, reușește 
să prezinte importan
te aspecte din fenome
nul artistic contempo
ran al Republicii Ara
be Egipt, contribuind 
astfel la o mai bună 
cunoaștere intre po
poarele șl culturile 
română și egipteană.

tural al Egiptului se 
face la nivelul subiec
tului, mijloacele teh
nicii picturale fiind 
strict europene. la 
alți artiști, ca Seif 
Wanly, bogat repre
zentat 
prezența fascinantă a 
luminii devenită eroul 
principal al tabloului, 
urmărită în ipostazele 
anotimpurilor și dife
ritelor ore ale zilei 
creează un sentiment 
copleșitor al lumii a- 
fricane.. Aceeași atrac
ție irezistibilă pentru 
lumina atotstăpinitoa- 
re a sudului, de fapt 
a acestui perimetru al 
Mediteranei. o lumină 
care constituie sub
stanța unică a imagi
nii, o demonstrează și 
picturile lui Mohamed 
Magdi Kenawi.

Trimiterea la un 
fond cultural tradițio
nal se face mai expli
cit prin încorporarea 
sugestiilor din folclor, 
din vechile fresce egip
tene, prin modul de 
organizare a spațiului, 
în lucrările lui Ismail 
Taha, Aziz Youssef, 
Rostom Achri, Moneim 
Abdel și alții.

Un număr de tineri 
graficieni expun lu
crări in care bogăția 
decorativă, venind din 
dinamismul linear al 
artei islamice sau din 
scrierea arabă (inspi
rat ilustrată in expozi- Alexandra TITU

teatr
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Teo
dor Costln. Solist : Heinrich Schiff 
(Austria) — 20.
• Opera română : Tosca — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gfale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate- — 20.
• Teatrul Mic : Stllpll societății 
— 19,3».
• Teatrul „C. L Kotura- (5*1*

Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30, (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatru! Glulești : Llola — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : lan- 
cu Jianu — 9.
• Teatrul „Țăndfirlcă" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15, Nocturn ’73 — 21,30. (sala 
din str. Academiei) : Râi *1 nă
tărăi — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Lumea cit o fi... — 20.
• Teatrul de revistă tjl comedie 
„Ion Vasilescu" : FII cuminte, 
Crlstofor ! — 19.30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria î
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „București" : AJ treilea 
gong la.„ circ — 19,30.

L.

• Cea din urmă zl : CAPITOL — 
9.30; 11,13; 1<: 16,15; 18.30; 20,45.
• Mult zgomot pentru nimic :
PATRIA — io; 12,30; 13,30; 18;
20.30.
• Doi pe un balansoar t SCALA
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Mafia albă ! LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21. FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,30.
• Y 17 acționează t FLACARA — 
16; 18; 20.
• Cu cărțile pe față t VICTORIA
— 8,30; II; 13,30; 18; 18,30; 21,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 1G; 
18,15; 20.30, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Despre o anume fericire : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
• O afacere pc cinste : CENTRAL
— 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
BUCEGI — 15,30; 18: 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Șapte zile : LIRA — 15,30; 18;
20.16.
• Paradisul : GLORIA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15: 20.30.
• Vhlter apără Sarajevo : LUMI
NA — 9: 12,30; 1G; 19,30.
• Stare de asediu : EXCELSIOR
— 8,30: 11 : 13,30; 16; 18,30; 21,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Ețcctul razelor,, gamma asupra 
crăițelor: BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : UNI
REA — 16; 18; 20.
• Urletul lupilor — 10: 12; 14;
16.30, Romanul unul trișor — 18,30, 
Febra urcă la El Pao — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Conspirația : PACEA — 16; 18; 
20.
• Albă ca zăpada șl cei șapte
pitici : DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18: 20, DACIA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Copemlc : COSMOS — 15,30; 19.
• Cartea junglei : TIMPURI NOI
— 9,15—20,30 in continuare.
• Parașutlștll : MUNCA — 16; 18; 
20.
• Urmărire Ia Amsterdam : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Tu șl eu ; RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Legenda negrului Charley : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cu toate acestea î VITAN — 
15,30: 18; 20,15.
• Pisica junglei : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 18: 20.
• Fantoma lui Barbă 
FERENTARI — 15,30;
• Pe aripile vintului :
CENI — 9; 14; 18,30.

9;

18,30; 
13,30; 
— 9;

Neagră : 
17,45: 20.

COTRO-

Spectacolele Teatrului 
Mare academic de 

drama „Maxim Gorki" 
din Leningrad

Vineri seara, colectivul Teatrului 
Mare academic de dramă „Maxim 
Gorki" din Leningrad a prezentat pe 
scena naționalului craiovean piesa 
„Opinia publică" de Aurel Baranga. 
Cu aceasta s-a încheiat prima etapă 
a turneului pe care cunoscuta insti
tuție de artă lenipgrădeană îl între-

< prinfe. lb fai&. jioaștră. In tfijm'qț 
^^turne^âV.w'Ufal3va, actorii* ,

■ tici aii ’mai ' prezentat spectacole cil 
piesele „Micii burghezi" de Maxim 
Gorki și „A treia gardă" de G. Ka
pralov și S. Tumanov. Ei au susținut, 
de asemenea, un recital de versuri 
in. fața colectivului Regionalei de căi 
ferate.

(Agerpres)

cauzei clasei muncitoare
Se împlinesc astăzi șapte decenii 

de la nașterea înflăcărate! revoluțio
nare Elena Filipovici, militantă de 
seamă a Partidului Comunist Român, 
întreaga ei viață constituie un exem
plu luminoB de dăruire, de eroism și 
spirit de sacrificiu pentru victoria 
cauzei partidului, a ideilor socialis
mului.

Avea doar 15 ani, clnd, în 1918. a 
pășit pe făgașul luptei revoluționare, 
dar s-a remarcat repede ca o com
batantă activă, dlrză, ca o talentată 
oratoare. „Am venit în această miș
care pentru că am fost împinsă de 
mizeria care domnește in fabrici și 
pentru că eram convinsă că numai 
partidul socialist este adevăratul apă
rător al muncitorimii" — spunea ea.

Anii de după primul război mon
dial au fost, așa cum este cunoscut, 
ani de puternic avint revoluționar, 
ani de intensificare a luptei de cla
să. de dezvoltare 
furtunoasă a miș
cării noastre 
muncitorești in 
rindurile căreia 
s-a accentuat 
procesul de cla
rificare politică și 
ideologică. Rezul
tatul firesc al ex
perienței acumu
late de proleta
riatul revoluțio
nar l-a constituit 
crearea Partidu
lui Comunist Ro
mân, moment care 
a marcat începutul unei eta
pe noi, calitativ superioare, în 
dezvoltarea mișcării noastre mun
citorești. Alături de numeroși alți 
militant! Înaintați ai mișcării 
muncitorești, Elena Filipovici s-a 
pronunțat cu fermitate, în coloa
nele ziarului ..Socialismul", în cuvîn- 
tările ținute la diferite mitinguri și 
întruniri, pentru transformarea parti
dului socialist în partid comunist; 
n-a putut însă participa la Congresul 
din mai 1921, fiind arestată cu cîteva 
luni mai înainte. Avea să fie impli
cată, alături de conducători ai gre
vei generale din 1920 și de delegații 
arestați la Congresul de creare a 
P.C.R.. în procesul din Dealul Spirii 
— odioasă înscenare judiciară prin 
care autoritățile burgheze își închi
puiau că vor lichida partidul co
munist. Ținuta demnă, curajoasă, a 
militanților comuniști în fața justi
ției burgheze a sporit însă prestigiul 
partidului în fața maselor muncito
rești, a stîmit admirația șl solidari
tatea unor cercuri largi ale opiniei 
publice. „Acuzele nu corespund rea
lității, declara la proces Elena Fili
povici. Singura mea vină este că. 
împinsă de mizeria vieții, am intrat 
in organizație și am făcut agitație in 
folosul acesteia încă de la vîrsta de 
15 ani. Dacă aceasta, în ochii 
d-voastră, trece drept vină, pedepsi- 
țl-mă, voi primi pedeapsa în liniște". 
Sub presiunea largii acțiuni de pro-

a luptei de cla-

tariatului C,C. al organizației revo
luționare a tineretului, redactor res? 
ponsabil al ziarului „Tineretul socia
li st", ea scrie articole și ține confe
rințe deopotrivă de apreciate pentru 
incandescenta convingerilor comu
niste care le străbătea, participă • 
activ la organizarea luptei tineretu
lui.

în perioada care a urmat Congre
sului al Il-lea al P.C.R., din octom
brie 1922. Elena Filipovici activează 
ca membră a Comisiei centrale de 
femei de pe lingă C.C. al P.C.R. 
înflăcărarea cu care a militat pen
tru atragerea femeilor muncitoare la 
lupta revoluționară a proletariatului 
izvora din convingerea exprimată în 
cuvîntârea ținută la un miting din 
Capitală că „locul femeii muncitoare 
în lupta ei de emancipare este In 
sindicatele muncitorești, in partidele 

politice munci
torești. alături de 
muncitorii 
bați, 
pentru 
tarea 
ril. < 
actualei 
tail, pentru dez
robirea clasei 
muncitoare. Nu
mai astfel va 
avea si ea com
pleta ci emanci
pare".

Urmărită de or
ganele represive 

ale statului burghezo-moșieresc. pleâ- 
că în 1927. în emigrație, la Moscovă 
După trei ani se reîntoarce in țară.

ani
de la nașterea

Elenei Filipovici

băr- 
luptind 

desflfn- 
exploală- 

desfilntarca 
socie-

Dejucînd urmărirea siguranței, a- 
daptindu-se condițiilor de adîncă 
conspirativitate, aduce, în cadrul Se
cretariatului Provizoriu al C.C. ai 
P:C.R., o contribuție prețioasă la 
pregătirea lucrărilor Congresului al 
V-leâ al P.C.R. Raportul prezentai 
la congres de Elena Filipovici și-a 
propus realizarea unei analize ample 
a situației economice și sociale din 
România. In pofida unor teze ero
nate, a unor interpretări necorespun
zătoare realităților țării, care, după 
cum se știe, aveau să fie înlăturate 
de partid în anii următori, docu
mentele congresului au înarmat par
tidul cu o orientare de largă per
spectivă, au permis stabilirea unei 
strategii și tactici revoluționare, care 
și-au dovedit, în general, justețea in 
evoluția vieții sociale românești.

Aleasă în Comitetul Central al 
P.C.R. șl apoi în Biroul Politic, Ele
na Filipovici a militat cu stăruință 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de cel de-al V-lea Congres al 
P.C.R. privind întărirea organizato
rică a partidului, strîngerea legături
lor cu masele muncitorești și, în 
primul rind, cu proletariatul din ma
rile uzine. Sub amenințarea iminen
tei arestări, este nevoită să părăseas
că din nou țara. In anii 1935—1937 a 
reprezentat P.C.R. în Comitetul Exe
cutiv al Internaționalei Comuniste.

• - țpst^njgseler,•populare, procesuLdlnv-a Deri d^pațte-, de. țară,.. Elena -Filler 
■a. âeal’iUoȘpiFit s/a încheiat »cu.povjct -atenție acțiunije,"”;
h $erea organizatorilor lui, care oku •«'■Z revoluționare ^organizate de P.C.R,»'- 

fost nevoiți sa-i 
arestați.

După eliberarea
Elena Filipovici a
activeze in cadrul
muniste de tineret. Membră a .secre-

elibereze pe cei

din închisoare, 
primit sarcina să 
organizației co-

A încetat din viață în anul 1937.
Prin devotamentul nezdruncinat • 

fată de cauza clasei muncitoare, a e- 
liberării naționale și sociale a poporu
lui român, prin patosul revoluționar 
propriu întregii ei activități, prin 
abnegația și dîrzenia cu care a știut 
să- înfrunte orice greutăți în bătălia 
pentru triumful nobilei cauze căreia 
i-a închinat viața, numele Elenei Fi
lipovici rămîne înscris in rîndurile 
militanților de seamă ai Partidului 
Comunist Român.

Virgil SMARCEA

(Urmare din pag. I)

care să nu fi fost puternic fertili
zat de ideile pline de forță și stră
lucire ale documentelor plenarei . 
din noiembrie, să nu fi cunoscut o 
remarcabilă efervescență creatoare.

Firește, aceste progrese nu pot 
să ducă la automulțumire, să es
tompeze faptul că toate sectoarele 
vieții ideologice și cultural-educa
tive mai au serioase datorii de îm
plinit, mari posibilități insuficient 
valorificate, mai au de înlăturat 
diferite carențe și lipsuri, dispun 
de mari rezervă de perfecționare și 
intensificare a activității. Cu atit 
mai mult se impune necesitatea de 
a se înțelege că realizarea obiecti
velor cristalizate dc plenară presu
pune o amplă mobilizare a tuturor 
forțelor și energiilor, cere ca apa
ratul educativ al societății noastre 
să funcționeze cu întregul său po
tențial, să fie utilizate din plin toate 
pirghiile acestei activități.

Desigur, obiectivele programu
lui de educație comunistă nu își 
pot găsi realizare deplină „peste 
noapte" ; modelarea conștiințelor, 
extirparea unor influențe de mult 
sădite, înrădăcinarea unor noi mo
dalități de concepere și organizare 
a vieții, toate sint sarcini deosebit 
de dificile și complexe — sint, de 
fapt, pele mal dificile și mai com
plexe sarcini ale făuririi noii so
cietăți. In concordanță cu această 
realitate, programul educației co
muniste se referă la o amplă pe
rioadă de timp și la o largă pers
pectivă — dar aceasta nu trebuie 
înțeleasă in Sensul unei activități 
nedefinite, diluate in timp, ci, dim
potrivă. în sensul necesității unei 
activități sistematice șl perseveren
te, de zi cu zi și ceas de ceas. O 
conferință, cit de reușită, ținută 
sporadic, o acțiune atractivă a 
muncii politice de masă, urmată 
insă de intervale de pasivitate, o 
dezbatere pe problemele eticii, peste

care apoi se așterne uitarea pînă 
la un viitor „caz", nu sint in mă
sură a satisface cerințele proprii 
unei activități, a cărei eficiență de
pinde intr-o măsură decisivă 
continuitatea desfășurării ei.

Programul trasat de plenară este 
prin excelență un program de luptă 
— programul ofensivei neslăbite pe 
toate fronturile educației pentru . 
înrădăcinarea trainică a normelor 
de viață comuniste, programul lup
tei acerbe pentru dezrădăcinarea

de

nici, un fel de așteptare pasivă a 
definitivării și adoptării lor de că
tre Congresul al XI-lea ; sarcina 
organizațiilor de partid este de a 
milita imediat și neobosit pentru 
traducerea lor în viață, pentru în
rădăcinarea lor trainică — cu atit 
mai mult cu cit ele exprimă, in 
esența lor, trăsături -înscrise ca o- 
bligații în Statutul partidului.

Spre a răspunde cu succes ce
rințelor formulate de programul e- 
ducării comuniste, propaganda de

A modela omul

t
PROGRAMUL I

și eliminarea din conștiințe a ori
căror rămășițe ale influențelor 
ideologiei și moralei burgheze, a 
oricăror urme sau manifestări ale 
vechiului. A acționa în spiritul 
plenarei din noiembrie 1971 în
seamnă a milita cu pasiune pentru 
afirmarea concepției materialist
dialectice in gindirca tuturora, în
seamnă a acționa cu vigoare și 
combativitate împotriva mentalită
ților retrograde si deprinderilor îna
poiate. a nu' trece cu vederea nici 
o atitudine ce vine în contradicție 
cu normele eticii și echității socia
liste. împotriva acestor racile tre
buie să-și concentreze focul viu și 
permanent munca politico-eduțști- 
vă, promovind și mai stăruitor 
principiile eticii comuniste, spiritul 
Înaltei responsabilități sociale și 
morale fată de interesele generale 
ale poporului Faptul că normele 
de muncă și viată ale comuniști
lor reprezintă încă un proiect su
pus dezbaterii nu poate justifica

partid, toate cursurile șl formele 
învățămintului de partid și de stat, 
munca politică și culturală de masă 
in ansamblul ei, creația artistică 
sint chemate să-și intensifice efor
turile pentru întărirea legăturii cu 
viața, să pornească de la sarcinile 
șl problemele majore ale edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate, să-și pună în mod perma
nent întrebarea — în ce măsură 
fiecare acțiune, fiecare manifestare 
— dezbatere, conferință, lecție, fie
care carte, schiță, poezie — aduce 
o - contribuție efectivă la Înrădăci
narea concepției socialiste de viață, 
la promovarea Ideilor nobile, de 
înalt umapism proprii socialismu
lui., la mutații pozitive in atitudi
nea față de îndatoririle obștești și 
în comportarea socială a celor că
rora li se adresează.

Programul educației comuniste 
este un program al tuturor, reali
zarea lui privește, in egală măsură, 
pe activistul de partid, cit și pe cel

sindical, de tineret sau cultural, pe 
propagandiști și agitatori, pe direc
torul' de întreprindere ca și pe 
președintele unei cooperative, pe 

I scriitor, poet sau cercetător știin
țific. Fiecare, indiferent de dome
niul în care lucrează, este chemat 
să facă muncă de partid, să se ma
nifeste ca militant politic, avînd 
datoria, în această calitate, să ac
ționeze pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor stabilite de ple
nara din noiembrie 1971.

Avem încă multe de făcut, multe 
trăsături și expresii de modelat, 
nuanțe de șlefuit la portretul omu
lui societății socialiste dezvoltate. 

. Este o sarcină nobilă, pasionantă, 
căreia i se cuvin dedicate toa
te forțele, tot ce are fiecare mai 
bun, mai înaintat. în această vastă 
activitate, în această atit de fru
moasă și de importantă bătălie la 
care ne-a chemat plenara din no
iembrie 1971, rolul primordial revi
ne organizațiilor de partid, comu
niștilor. ca educatori politico-ideo- 
logici și morali ai întregului popor. 
Și așa cum pe drept cuvint subli
nia chiar plenara din noiembrie, 
chezășia succesului acestei activi
tăți rezidă în însăși educarea edu
catorilor. Cu cit fiecare comunist va 
constitui un model de conduită la 
locul său de muncă și In societate, 
acționind intens pentru a-i deter
mina pe cei din jur să-și organi
zeze viața și activitatea în concor
danță cu cerințele eticii și echității 
socialiste, cu atit mal ample și mai 
rapide vor fi și progresele În dez
voltarea conștiinței revoluționare a 
întregului popor. Iar fiecare suc
ces în acest domeniu hotăritor al 
construcției socialiste va crea rjol și 
noi condiții pentru progrese mereu 
mai importante pe calea făuririi 
acelei societăți a dreptății șl bună
stării, a vieții culte și luminoase 
spre care ne conduce partidul, pe 
drumul spre înfăptuirea marilor 
idealuri ale comunismului.

I

9,00 Lumea copiilor
9.30 O viață pentru o 

lonescu-Blzeț.
10,00 Telex.
10,05 Muzică ușoară 

„Sfinx", Doina _ 
tre Geambașu, _____
„Azur" șl Ana Pascali.

10,35 Oameni Îndrăgostiți de me
seria lor. Reportaj TV reali
zat la I.O.R.

11,00 O Interpretă a cîntecului bi
horean : Florica Ungur.

11.15 Publicitate.
11.20 Biblioteca pentru toți. Mi- 

hall Sorbul.
12,00 Telejurnal.
14.30 Fotbal : Rapid — U.T.A.
16.15 Gimnastică modernă — re

portaj filmat.
16.30 Emisiune In limba germană.
18.15 Mari ansambluri : Ansam

blul folcloric „Clprlan Po- 
rumbescu" ' din Suceava.

18,40 Teleglob. R.F.G. — itinerar 
nordic. Reportaj filmat.

19,00 Omul de lîngă tine : „Un 
erou pozitiv".

19.20 1001 de seri : „Căluțul cu 
coama albastră".

19.30 Telejurnal • Doi apt de Ia 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
3-5 noiembrie 1971.

20,00 Clntecul săptămînli : „Harni
ce" de Adalbert Winkler. 
Text : Angel Grlgoriu șl Ro
meo Iorgulescu. Interpretea
ză : Jean Păunescu.

20,05 52 de Inițiative In 52 de săp- 
tămlnl. Brigada de muncă 
șl educație comunistă- — Ini
țiativă lansată de Fabrica de 
confecții din RImnicu Sărat.

20.15 Teleenclclopedla : Hemin
gway (I) ; Breviar (cofraje); 
Coregrafie.

20,55 Publicitate.
21,00 Film serial: Mannlx
31,50 Publicitate.
21,53 Călătorie muzicală
22.30 Telejurnal • Sport.
22,45 Ctnțec de dor, cîntec de sea

ră... Romanțe șl tangourl
PROGRAMUL II

cu formația 
Badea, Pe- 

formația

■

18,00 Film serial : „In umbra lu
pilor- — producție a studiou
rilor de televiziune ceho
slovace. Regia : Karol Spl- 
sak. Episodul I. „Vaporul 
misterios".

17,00 întrebări și răspunsuri * Sis
tematizarea satelor • Gene
za sacrului.

17.20 Telex.
17,25 Clntece populare
17,40 Film artistic : „Codin" —

» producție româno-francezB
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Excelenței Sale Domnul GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

' ROMA
îmi este deosebit de plăcut sfi vă adresei, domnule președinte, cu 

pr.‘lC- dî~a 65_a •niversăria zilei dumneavoastră de naștere, feli-
citan cordiale, împreună cu cehe mal bune urări de sănătate si fericire 
personală.

i Jn^°lS5CaJ®ce'a''!tă fericită ocazie pentru a exprima convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Italia se vot dez
volta in continuare, în interesul țărilor și al popoarelor noastre, al pă
cii. cooperării și securității In Europa șl în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, in Iran

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII PANAMA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Frejedinlel, CoruiHului dr Stal ol Republicii Socialista România
Vâ exprim sincerele noastre mulfumlrl pentru amabilele feltcltftrl 

pe care ni le-ați adresat cu prilejul Zilei noastre naționale.
Vă rugăm. Excelență, să acceptați asigurările noastre de cea mal 

malta considcrațiune.
General-maior

MOHAMED SIAD BARRE.
Președinte 

al Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democrate Somalia

TEHERAN 2 - Trimisul «peclal 
Agerpres. Mircea lonescu. transmi
te : In continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde In Iran, nrcședln- 
telc Consiliului de Miniștri ăl Re
publicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, a fost, joi șl vi
neri. oaspetele provinciei Fara.

în această călătorie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a fost Însoțit 
de Fathollah Sotoudeh, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, șl 
de Hoseln Shahid Zadeh. amba
sador al Șahinșahulul Tranului. 
După călătoria făcută, joi diminea
ța, la bordul unul avion special, to
varășul Ion Gheorghe Maurer și 
persoanele oficiale române și ira
niene care 11 însoțesc a sosit la Și- 
raz, capitala provinciei Fars. La ae
roport, înaltul oaspete român a fost

Intlmplnat de oficialitățile locale, tn 
frunte cu Manoutchehre Plrouz, gu
vernatorul general al provinciei. In 
cursul zilei, premierul Ion Gheorghe 
Maurer a participai la o partidă de 
vinătoare In munții din apropierea 
Șirazului. Joi seara. In decorul fee
ric al cetății Pcrsepoll8, oaspeții 
români au asistat la un Impresio
nant spectacol de sunet și lumină, in 
care este evocată istoria milenară a 
străvechii capitale a Imperiului 
Persan.

Vineri dimineață, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a vizitat vestigiile 
Persepollsului, mărturie peste vremi 
a strălucitei epoci de glorie a lui 
Darius și Xerxes, expresie inegalabi
lă a străvechii civilizații iraniene. La 
amiază, președintele Consiliului de

Miniștri s-a înapoiat, pe calea aeru
lui, la Teheran.

în .capitala Iranului, președintele 
Consiliului de Miniștri român a 
făcut o vizită Alteței Sale Imperiale, 
prințul Gholam Reza Pahlavi, fratele 
Șahinșahulul Iranului. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

★
Vineri după-amiază. tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer a vizitat noul 
cartier de locuințe Behdjatabad, si
tuat in plin centrul Teheranului.

★
în cursul după-amiezli de vineri, 

președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a avut o con
vorbire, Intr-o atmosferă prieteneas
că. cu primul ministru -al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda.

Toasturile rostite la dineul oferit
întoarcerea de la Moscova a delegației române în onoarea primului ministru al Iranului

la ședința Comitetului C. A. E. R. pentru 
colaborare in domeniul planificării

mon seara s-a Înapoiat de la 
Moscova delegația Republicii Socia- 
l.ste România condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, vi cep reședințe al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
care a participat la ședința Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată d" tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Emil ian Dobrescu, Nicola e Mihai, 
miniștri secretari de stat, prim-vi co
președinți ai Comitetului de Stat al 
Planificării, Comei Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Primiri la C. C. al P. C. R.
Vineri, tovarășul Cornel Burtică, 

membru supleant al Comitetului E- 
xccutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația școlii superioare de 
partid „Kim Ir Sen“ din R.P.D. Co
reeană, condusă de Pek Ning Ghi, 
prorector, care a participat la sesiu
nea științifică organizată de Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" și a efectuat 
un schimb de experiență cu cadrele 
din academie, precum și cu activiști 
ai P.C.R.

Au participat Li Min Su, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, și 
prof. univ. Ervin Hutira, prorector 
al Academiei „Ștefan Gheorghiu".

In cadrul întilnirii, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au fost abordate aspecte ale 
colaborării bilaterale intre cele două 
instituții de invățămint.

șeful Direcției superioare politice a 
Armatei populare bulgare, care se 
află In vizită in țara noastră.

La primire au participat general
colonel Ion Coman, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și general-maior Con
stantin Opriță, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului politic superior.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Spas Gospodov, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria, și colonel 
Nedko Dimitrov, atașat militar aero 
și naval al acestei țări la București.

Cu acest prilej a vut loc o convor
bire, care s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

TdVarășul Cotnef BurtîCâ,' meWt}rtfsU 
supFțant al Corml^tului Executiv;’ re*-’ °° 
cretar al C.C. al P.C.R., a (îriWît'Vl0}'5'2 
neri delegația militară bulgară, con
dusă de general-colonel Kiril Kosev,

Delegația militară bulgară, condusă 
de-generalul-colonel Kiril Kosev, șe
ful Direcției superioare politice a 
Armatei ..populare bulgare, -â fost-pri-^- > 
mitivVlneri de generalul- dtf-i’ârirrâ’tă-?1 ■ 
Ion loniță, ministrul ăpărărH ,mâțioi~ - : 
nale.

(Agerpres)

Desemnarea unui grup de avocați români 
pentru apărarea tovarășului Luis Corvalan

TEHERAN 2 - Trimisul special 
Agerpres, Mircea lonescu, transmi
te : Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, a oferit, 
vineri seara, in saloanele hotelului 
„Intercontinental", din Teheran, un 
dineu in onoarea primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

Din partea iraniană au fost pre
zenți Abdoulah Riazi, președintele 
Parlamentului, Abbas AH Khalatbary, 
ministrul afacerilor externe, Fathol
lah Sotoudeh, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, Manouteher Ka- 
lali, ministru de stat, șeful partidu
lui de guvemămint „Noul Iran", 
Abdol Majid Majidi, ministrul pla
nificării, Korosh Amuzcgar, ministrul 
dezvoltării și construcției de locuin
țe, Hamid Rahnema, ministrul infor
mațiilor. Iraj Vahadi, ministrul ape
lor și energiei, Ghasem Moini, mi
nistrul muncii și problemelor socia
le, și alte personalități ale vieții po
litice, economice și culturale ira
niene.

Au luat parte, de asemenea, Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior. Ion Drăgan, secretar general 
al Secretariatului General al Consi
liului de Miniștri. Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. celelalte persoane române 
care îl însoțesc pe premierul Ion 
Gheorghe Maurer în vizita sa In 
Iran, precum și Alexandru Boabă, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Iran, și membri ai am
basadei române.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice’ acreditați la Teheran.

In timpul dineului, care ă-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, cel doi șefi de guvern 
au rostit toasturi.

In toastul său. președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurcr, după ce a relevat căldura 
cu care a, fost întimplnat Inc? de la,, 
sosirt-hriși in Iran și. deosebi ta 
de a.fi' 'fost primit de ' Mălestațea' Sa ' 
Imperială Sahinșahul Mohâmmad 
Reza Pahlavi Aryamehr. apr'e- 
ciindu-le ca tot atltea dovezi ale bu
nelor relații de prietenie, respect re
ciproc și colaborare existente Intre 
țările și popoarele noastre, a spus :

în epoca noastră întreaga omenire 
resimte nevoia amplificării și diver
sificării schimburilor internaționale. 
Au apărut și se bucură de o tot mai 
largă extindere forme noi de legă
turi, concepute In cadrul a ceea ce, 
îndeobște, se numește cooperarea 
economică și tehnico-științifică. A- 
ce'ste forme slnt de mare perspec
tivă, faVorizînd extinderea multila
terală a relațiilor dintre state, inclu
siv a relațiilor comerciale.

Circumscrisă In aceste realități, 
cooperarea dintre țările noastre are, 
după opinia guvernului român, largi 
perspective de dezvoltare. Ne Îndrep
tățesc In această apreciere și convor
birile pe care le-am avut cu prile
jul acestei vizite cu dumneavoastră, 
domnule pricn-ministru, precum șl 
cu colaboratorii dumneavoastră apro- 
piațl. Este Îmbucurător să constatăm 
rezultatele pozitive ale colaborării 
româno-iraniene. Dar considerăm, ca 
și dumneavoastră, că există încă 
mari posibilități de a face mai mult. 
Tratativele pe care le-am purtat au 
avut drept scop tocmai de a explora 
noi căi și mijloace care să ducă la 
amplificarea și diversificarea tot mai 
accentuată a schimburilor economice, 
tehnico-științifice și culturale, a 
cooperării noastre pe multiple pla
nuri.

Această evoluție are perspective 
cu atit mai largi cu cit există hotă- 
rîrea comună de a materializa nea
bătut In relațiile bilaterale principiul 
— afirmat cu claritate In repetate 
rinduri de șefii statelor noastre — al 
respectului și avantajului reciproc In 
tot ceea ce întreprindem — principiu 
a cărui 'însemnătate este din plin do
vedită de Întreaga desfășurare a 
vieții internaționale.

Vorbitorul a toastat In sănătatea 
Șahinșahulul Aryamehr și a împără
tesei Farah, a primului ministru ira
nian. pentru prietenia româno-ira- 
niană.

• ;! tn toastuL său, primul ' ministru 
j^lrahian, uAmff ̂ Abbas

exprimat satisfacția tn legătură cu 
vizita întreprinsă în Iran de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, apre
ciind-o ca o expresie a bunelor 
relații existente intre cele două țări. 
El a arătat că vizita președintelui

Consiliului de Miniștri român a pri
lejuit abordarea unui întreg complex 
de probleme. A fost trecută In re
vistă situația internațională și au 
fost evocate Îndeaproape relațiile 
bilaterale. „Trebuie să spun că in 
toate analizele pe care le-am efec
tuat a existat o identitate de vederi 
— a spus premierul iranian. Am 
constatat că Iranul și România, con
știente de responsabilitățile lor in
ternaționale și naționale, practică o 
politică foarte asemănătoare In mul
te domenii.

Trăim In prezent o veritabilă mu
tație care ne face din ce în ce mal 
interdependenți unii față de alții. 
Această interdependență impune, la 
rindul său, alte imperative in lume, 
printre care ,— în primul rind — 
necesitatea reducerii rapide a deca
lajului care separă țările bogate de 
cele in curs de dezvoltare. Așa cum 
ați arătat, oooperarea economică, teh
nică și științifică intre țările lumii 
deschide mari perspective și, dealt
fel. calea unei păci durabile nu poa
te să treacă decit prin cea a unei 
distribuții mai juste a beneficiilor 
progresului științific și tehnologic.

In condițiile actuale, cooperarea 
bilaterală, cooperarea internațională 
devin adevărate imperative, fără de 
care națiunile slnt condamnate la 
sufocare. Statele trebuie să-și mul
tiplice schimburile lor economice și 
culturale și aceasta — după cum ați 
relevat — sub unghiul cooperării. 
Iranul și România oferă un exemplu 
In acest domeniu și. dună cum s-a 
stabilit, se va proceda la o lărgire 
a cooperării bilaterale pe multiple 
planuri. Sint sigur că auspiciile ex
celente care predomină in schimbu
rile noastre reciproce — care au fost, 
o dată mai mult, consolidate prin 
vizita întreprinsă In România de 
maiestățile lor imperiale. Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr 
și împărăteasa Farah — sint o ga- 

. sRaflti&a tțptAlHțl că prietenoși 0907,, 
iz două tM. ypr
?.:.continua și in viitor să domine rte-n!

- lațiile noastre.’ ’ •
Vorbitorul a toastat In sănătatea 

președintelui Nicolae Ceaușescu. a 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurcr, pentru prie
tenia Intre România și Iran.

Luind cunoștință de procesul in
tentat tovarășului Luis Corvalan. se
cretar general al Partidului Comu
nist din Chile, Consiliul Colegiului 
de avocați din municipiul București, 
întrunit vineri. 2 noiembrie a.c., in
tr-o ședință extraordinară, a hotărit 
că desemneze un grup de avocați, 
care să participe la apărarea în pro
ces a tovarășului Luis Corvalan.

Consiliul Colegiului de avocați a 
hotărit in unanimitate ca grupul 
avocaților români să fie format din 
tovarășii Grigore Geamănu și Mi

hail Ghelmegeanu, profesori doctori 
docenți ai Facultății de drept din 
București, și Flavius Teodosiu. avo
cat Cei desemnați și-au dat acordul 
pentru a fi apărători in procesul in
tentat lui Luis Corvalan.

Consiliul Colegiului de avocați a 
hotărit, de asemenea, să se facă de
mersurile necesare pentru ca juriștii 
români să se deplaseze in cel mai 
scurt timp In Chile In vederea par
ticipării la apărarea in proces a lui 
Luis Corvalan.

Adunare cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cronica zilei

Pleparea delegației economice guvernamentale 
a Republicii Mali

Delegația economică guvernamen
tală a Republicii Mali, condusă de 
Assin Diawara. ministrul comerțu
lui. care a făcut o vizită in tara 
noastră la invitația Ministerului Co
merțului Exterior, a părăsit, vineri 
scara. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Constantul Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. de alte persoane oficiale.

A fost de față Mamadou Traore, 
ambasadorul Republicii Mali la Bucu
rești

■ir
în declarația acordată presei, con

ducătorul delegației a ținut să re
leve caracterul deosebit de rodnic al 
convorbirilor purtate in România. In 
acest sens — a subliniat ministrul 
malian — In convorbirea pe care 
am avut-o cu președintele Consiliu
lui de Stat. Nicolae Ceaușescu. ce 
mi-a făcut deosebita onoare de a mă 
primi, au fost relevate de ambele 
părți perspectivele bune pentru vii
torul relațiilor țărilor noastre, pen
tru dezvoltarea colaborării economi
ce care ne interesează reciproc.

România, a spus oaspetele, are un

aport de seamă la instaurarea unul 
climat de destindere, de înțelegere 
și cooperare internațională. Politica 
sa externă este urmărită cu mult in
teres și simpatie de poporul ma
lian. de celelalte popoare africane. 
Atit pe plan internațional, cit și pe 
plan intern, poporul, guvernul ro
mân, partidul dumneavoastră con
tribuie la instaurarea democrației in 
relațiile dintre oameni, dintre po
poare și națiuni. Tocmai de aceea a- 
preciez foarte mult faptul că un po
por, ca cel malian, are asigurată prie
tenia și colaborarea poporului dum
neavoastră.

în timpul discuțiilor cu membrii 
conducerii unor ministere economice 
am examinat aspecte privind dome
niile care ar putea face obiectul coo
perării. Asupra fiecărei probleme am 
Încercat să stabilim punctele preci
se cu privire la obiectivele colabo
rării si cooperării. Toate discuțiile au 
fost marcate de sinceritate si dorință 
reciprocă de conlucrare. Sînt convins 
că prin documentul semnat la Bucu
rești am pus bazele unei colaborări 
trainice intre țările noastre.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 noiembrie. In țară : Vreme 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vint slab pină la potri
vit. Temperatura va crește ușor. 
Minimele vor fi cuprinse intre mi
nus 9 și plus Srad> iar maximele 
intre 3 și 13 grade. Pe alocuri se 
va produce ceață. Jn București : 
Vreme frumoasă, cu cer variabil, 
mai mult senin. Vint slab pînâ la 
potrivit. Temperatura va crește ușor. 
Ceață slabă dimineața.

LOTO
FOND GENERAL DE PREMII : 

916129 lei din care 18 889 lei 
REx?ragerea I : 15 18 90 49 19 63 13 

^Extragerea a II-a : 58 1 50 85 35 
75 60 81 4

în cadrul manifestărilor organizate 
cu ocazia celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. vineri după-amiază a avut 
loc. la clubul uzinelor „Republica", din 
Capitală, o adunare festivă consa
crată acestui eveniment.

în cuvintul lor, Viorel Bădllă, se
cretarul comitetului de partid de la 
uzina „Republica", și K. V. Saribin; 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, au relevat im

portanța istorică a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, marile suc
cese obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice In construcția comunismu
lui. evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor de prietenie româno-sovie- 
tice,. întărirea continuă a colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului in lume.

(Agerpres)

Plecarea la Moscova a unei delegații 
a Consiliului General A.R.L.U.S.

Vineri după-amiază a plecat la 
Moscova o delegație a Consiliului 
General A.R.L.U.S. condusă de 
Gheorghe Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., care, 
la invitația Asociației de prietenie 
sovieto-române, va participa la ma
nifestările organizate in U.R.S.S. cu 
prilejul celei de-a 56-a aniversări a

Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Octav 
Livezeanu, membru in Biroul Consi
liului General A.R.L.U.S., de membri 
și activiști ai consiliului.

A fost prezent N. V. Maslenikov, 
ministru consilier la ambasada Uniu
nii Sovietice la București.'

(Agerpres)

Vizita delegației
O delegație a Partidului Comunist 

din Belgia, compusă din tovarășii 
Noella Dinant, membru al C.C. al 
P.C B., deputat in Parlament, Willy 
Peers, Michel Van Hoorne, Christian 
Alsteen, Jacqueline Meesterș. Mar
guerite Boulenger, Rachel Kohn, 
medici specialiști, care, la Invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de stu
diu tn domeniul sănătății publice, 
a fost primită vineri de tovarășul 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții.

P.C. din Belgia
în timpul convorbirilor, desfășu

rate intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, oaspeții s-au interesat de 
realizările dobindite tn aplicarea po
liticii de sănătate a Partidului Co
munist Român, de aspecte ale ac
tivității desfășurate in domeniul 
educației sanitare.

Delegația a vizitat unități sanitare 
șt instituții de specialitate din sis
temul ocrotirii sănătății din Capi
tală.

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis domnului 
Ismail Fahmy o telegramă de feli
citare. cu ocazia numirii acestuia tn 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Egipt

*
Vineri după-amiază s-a înapoiat de 

Ia Ankara Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, conducătorul delega
ției guvernamentale române care a 
participat ia festivitățile prilejuite de 
a 50-a aniversare a Republicii Tur
cia.

La sosire au fost prezenți Nicolae 
Enea, prim-adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, pre
cum și Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei la București.

♦
La invitația Ministerului Sănătății, 

vineri după-amiază a sosit in Capi
tală Horst Schmidt, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale al landu
lui Hessen (R. F. Germania).

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost Intîmpinat de Theodor Burghele, 
ministrul sănătății.

A fost prezent Werner Kilian, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim ai 
R. F. Germania la București.

★

Vineri dimineață au început in 
Capitală lucrările primului Simpo
zion național de microscopie electro
nică, organizat de Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor — 
C.N.I.T. Participă un mare număr de 
specialiști din domeniile medicinei, 
fizicii nucleare, biologiei, industriilor 
metalurgice, construcțiilor de mașini 
și materialelor de construcții etc.

Vizita unei delegații a Școlii superioare de partid 
„Kim Ir Sen" din R.P.D. Coreeană

La invitația Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" ne-a vizitat țara o de
legație a Școlii superioare de partid 
„Kim Ir Sen" din R.P.D. Coreeană, 
condusă de Pek Ning Ghi. prorector 
la această instituție.

în timpul ș?derii in România, mem
brii delegației au vizitat obiective 
social-economice din țară, s-au in- 
tilnit cu activiști județeni de partid 
și de stat. De asemenea, delegația a 
fost primită la conducerea Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" de pre
ședintele Consiliului de conducere și 
rector al academiei, tovarășul Leonte 
Răutu. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și experiență 
cu privire la activitatea pe care o 
desfășoară cele două instituții de în- 
vățămint superior.

vineri, oaspeții coreeni B-au întil- 
nit, in cadrul unul miting de prie

tenie. cu studenții și cadrele didac
tice ale Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

In alocuțiunile rostite cu această 
ocazie de Florian Balaure, prorector 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", și 
Pek Ning Ghi au fost evidențiate 
succesele obținute de poporul român 
și cel coreean in opera de edificare 
a societății socialiste, legăturile strîn- 
se de prietenie dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Corefea, dintre cele două țări și 
popoare ale noastre. în acest con
text s-a subliniat dezvoltarea conti
nuă pe multiple planuri a colaboră
rii și cooperării, in diverse domenii, 
intre Republica Socialistă România 
șl R.P.D. Coreeană, în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii și 
socialismului in lume.

(Agerpres)

Consfătuire privind difuzarea cărții 
social-politics

Ieri a avut loc in Capitală o con
sfătuire privind difuzarea cărții *o- 
cial-polltice, organizată de secția de 
propagandă a comitetului municipal * 
de partid, In colaborare cu Comite
tul de cultură și educație socialistă 
și cu Consiliul sindicatelor al muni
cipiului București. La consfătuire au 
participat difuzor! de carte din În
treprinderi și instituții, responsabilii 
culturali al comitetelor sindicatelor 
din unitățile unde funcționează stan
duri de desfacere a cărții, reprezen
tanții organelor de difuzare, ai edi
turilor politică. Academiei, științifi
că șl enciclopedică, ai Centralei 
cărții. Cu acest prilej a fost analizat 
felul in care se desfășoară difuzarea 
cărții social-politice prin interme
diul amplei rețele de standuri din 
Întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene și a fost prezentat planul de 
apariții al Editurii politice pe anul 
1974.

Excelenței Sale Domnului DEMETRIO B. L'AKAS 
Președintei* Republicii Panama

PANAMA
Ziua națională a Republicii Fanama tml oferă plăcutul prilej de a 

adresa in numele Consiliului de Stat, al poporului român sl al meu per
sonal. ’cordiale felicitări ;l cele mai bune urări de fericire personala. 
Excelentei Voastre, de progrei țl prosperitate poporului panamez 
PriCCu această ocazie, tml exprim speranța că bunele relații existente 
Intre Republica Socialistă România «I Republica Panama vor cunoaște 
In continuare o dezvoltare ascendentă, in Interesul popoarelor noastre, 
al păcii ?i colaborării Internationale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Poporul panamez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 70 de ani 
de la proclamarea In
dependenței. în a- 
celașl an. 1903. cind 
Panama s-a despărțit 
de Columbia, deve
nind stat de sine stă
tător. tinerei reoublici 
i-a fost impus însă de 
către S.U.A. un tratat, 
in baza căruia aces
tea își rezervau, pe 
timp nelimitat, „drep
tul de suveranitate" 
asupra canalului ce 
străbate istmul leglnd 
oceanele Atlantic și 
Pacific, precum șl a- 
supra unei fîșii de pă- 
mint de 16 km lăți
me de-a lungul cana
lului. Acest lucru și-a 
lăsat amprenta asupra 
întregii evoluții eco
nomice și politice, a 
tării, determinind sub
ordonarea sa fată de 
interesele economice, 
politice și militare 
nord-americane.

în ultimul timp, ca 
expresie a mutațiilor 
pozitive intervenite pe 
întreg continentul la- 
tino-american. in po
litica Republicii Pana
ma,. in special de la 
venirea la putere a 
actualului guvern, se 
constată tot mai preg
nant orientarea fer
mă spre redobindirea 
suveranității asupra 
întregului teritoriu al 
țării, ceea ce implică 
restituirea Canalului 
Panama șl a zonei a- 
cestuia. Această re
vendicare justă a do- 
bîndit un larg sprijin 
internațional, cu prile

jul sesiunii Consiliu
lui de Securitate, care 
a avut loc in luna 
martie a.c. In capita
la panameză. la ce
rerea guvernului a- 
cestel țări. tocmai 
pentru a atrage aten
ția opiniei publice 
mondiale asupra ana
cronismului pe care-1 
prezintă menținerea 
dominației străine a- 
supra canalului.

în același timp, pe 
plan intern au deve
nit tot mai evidente 
eforturile pentru de
pășirea problemelor 
specifice țărilor in 
curs de dezvoltare, 
pentru recuperarea șl 
utilizarea in interesul 
propriu a resurselor 
naturale ale tării, 
pentru punerea baze
lor procesului de in
dustrializare, paralel 
cu încercările de a se 
găsi soluții adecvate 
problematicii sociale. 
Pe această linie, pot 
fi menționate aseme
nea măsuri ale actua
lului guvern ca națio
nalizarea companiei 
nord-americane de e- 
lectricitate „Power 
and Light" (ale cărei 
bunuri se ridicau la 
circa 50 milioane do
lari). impulsionarea 
industriei naționale, 
inițierea unor forme 
noi de organizare In 
agricultură sub denu
mirea de „înțelegeri" 
— în care țăranii își 
unesc loturile preluate 
de la mari latifun
diari ca urmare a re
formei agrare etc. 
Avansează totodată

proiectele menite nă 
deschidă mai larg ac
cesul la Învățătură 
păturilor majoritare.

în spiritul legături
lor prietenești dintre 
poporul român si po
poarele Amerlcii La
tine. opinia publică 
din România urmă
rește cu sentimente 
de simpatie și solida
ritate lupta poporului 
panamez pentru con
solidarea suveranității 
și independenței, pen
tru redobindirea drep
tului său suveran a- 
supra întregului teri
toriu național, pentru 
afirmarea personali
tății sale distincte, e- 
forturile depuse In 
vederea dezvoltării 
multilaterale a eco
nomiei și modificării 
vechilor structuri so- 
cial-politioe.

Plasate in acest ca
dru. relațiile .de prie
tenie și colaborare 
dintre România și Pa* 
nana, care se Înte
meiază pe stimă șl 
respect reciproc, cu
nosc un curs ascen
dent. in interesul am
belor popoare, al cau
zei păcii și înțelege
rii internaționale. Săr
bătoarea de astăzi o- 
feră poporului nostru 
prilejul de a-și re
înnoi. odată cu felici
tările sale călduroase, 
urările sincere de 
prosperitate și progres 
adresate poporului pa
namez.

Vaslle OROS
Tovarășul George Maoovescu, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare mi

nistrului relațiilor externe al Re* 
publici! Panama, Juan Antonio 
Tack, cu prilejul Zilei naționale • 
acestei țări.

oe inuiL^ îO'.rÂLti «?b mș

oslo Congresul Partîcfului
yif-Epubo inuiL^

Comunist din Norvegia
OSLO 2 (Agerpres)., — La Oslo 

și-a început, vineri, lucrările al 
XIV-Iea Congres al Partidului Co
munist din Norvegia. Congresul se 
desfășoară pentru comuniștii norve
gieni intr-un moment festiv, la 4 no
iembrie implinindu-se 50 de ani de 
la crearea partidului.

La congres sînt reprezentate parti
dele și organizațiile politice care au 
format — împreună cu P.C. din Nor
vegia — alianța socialistă la ultime
le alegeri parlamentare, precum și 
partide comuniste și muncitorești

frățești. Din partea Partidului Co
munist Român participă tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al P.C.R.

Pe agenda lucrărilor- congresului 
figurează raportul conducerii cen
trale a partidului, examinarea nou
lui program de acțiune și a schim
bărilor in Statut, alegerea organelor 
conducătoare.

în ședința inaugurală, președinte
le partidului, Reidar Larsen, a 4?re- 
zentat congresului raportul da acti
vitate al conducerii centrale.

Hamburg Congresul Partidului 
Comunist German

HAMBURG (De la trimisul nostru 
special) :

în marele oraș portuar Hamburg, 
locul natal al neuitatului conducător 
al comuniștilor germani Ernst Thâl- 
mann, s-a deschis vineri Congresul 
Partidului Coțnunist German. La lu
crări iau parte 619 delegați și 250 in
vitați, precum și reprezentanți ai 
partidelor frățești. Partidul nostru 
este reprezentat de tov. Mihnea 
Gheorghiu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Academiei de 
științe sociale și politice.

Congresul a fost deschis de Kurt 
Bachmann, președintele P.C.G., care 
a adresat un călduros salut reprezen
tanților partidelor comuniste și mun
citorești. Președintele de onoare al 
P.C.G., Max Reimann, a' rostit in 
continuare un scurt cuvînt de salut

După alegerea organelor de lucru 
ale congresului, Herbert Mies, loc
țiitor al președintelui Partidului Co
munist German, a prezentat raportul 
comitetului director al P.C.G. In do
cument se apreciază că in cei doi ani 
care au trecut de la precedentul con
gres al P.C.G. raportul internațional 
de forțe s-a modificat în continuare 
și In mod hotăritor in favoarea păcii,

democrației și socialismului ț au fost 
dobindite succese importanta pehtru 
cauza păcii, securității popoarelor șl 
progresului social. Vorbitorul a ex
primat solidaritatea comuniștilor 
vest-germani cu patrloțil chilieni, 
s-a pronunțat pentru reglementarea 
pașnică și durabilă a conflictului din 
Orientul Apropiat. P.C.G. consideră 
că destinderea politică- trebuie între
gită prlntr-o politică de destindere 
militară.

Raportorul a reafirmat țelul comu
niștilor din Republica Federală Ger
mania de a face totul pentru oamenii 
muncii, pentru drepturile lor la pace 
și libertate, la securitate șl dreptate 
socială. în legătură cu aceasta, el a 
prezentat sarcinile partidului în pe
rioada următoare, concepute să ex
tindă influența de masă a partidului 
prin intensificarea activității comu
niștilor in Întreprinderi, în rîndurlle 
tineretului și intelectualilor, prin în
tărirea muncii ideologice.

După încheierea dezbaterilor din 
prima zi de lucru a congresului a 
avut loc o mare demonstrație, în ca- 
drdl căreia delegații s-au întunit cu 
forțele^ progresiste din orașul Ham
burg.

Petre STANCESCU
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Tenis „TROFEUL BECKER"
TENIS. — „TROFEUL BECKER". 

Turneul internațional de tenis do
tat cu „Trofeul Jean Becker" a pro
gramat in sala Pierre de Coubertin 
din Paris, partidele optimilor de fi
nală ale probei de dublu bărbați. 
Cuplul Ilie Năsiasc (România)—Juan 
Gisbert (Spania) a intilnit perechea 
franceză Patrick Proisy—Patrice Do
minguez. pe care a invins-o in tret“ 
seturi : 6—3, 3—6, 6—3.

Celelalte patru partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Ashe, Tanner (S.U.A.)—Chan- 
freau. Goven (Franța) 6—3. 6—4 ; 
Okker (Olanda), Riessen (S.U.A.)— 
L. Johansson (Suedia), Phillipa 
Moore (Australia) 6—1. 6—2 ; Smith, 
Gorman (S.U;A.)—Rahim (Pakistan), 
Villai (Argentina) 7—6 ; 7—6 ; R. 
Moore (R.S.A.), Meiler (R. F. Ger

mania)—Borowiak (S.U.A.). Vasquez 
(Argentina) 6—2, 7—5.

Turneul internațional de tenis 
„Trofeul Jean Becker" a continuat 
aseară, in sala Pierre de Coubertin 
din Paris, cu ^disputarea sferturilor 
de finală ale probei de simplu. Ju
cătorul român Ilie Năstase s-a ca
lificat pentru semifinale. . invlngînd 
cu 6—3, 6—1 pe francezul Jean 
Baptiste Chanfreau. Iată șl celelal
te rezultate: Tom Okker (Olanda) — 
Arthur Ashe (S.U.A.) 6—1, 3—6, 6—3; 
Karl Meiler JR.F.G.) — Leif Jo
hansson (Suedia) 6—2, 6—3 ; Stan 
Smith (S.U.A.) — Roscoe Tanner 
(S.U.A.) 3—6. 6—1. 6—1.

In semifinale, Năstase îl va lntllnl 
pe Okker, în timp ce Smith va juca 
împotriva lui Meiler.

Astăzi și mîine lo Giurgiu
CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE CARTING

Pe pista specială din parcul pio
nierilor și școlarilor din ‘ Giurgiu, 
vor avea loc astăzi și mîine Între
cerile celei de-a doua ediții a cam
pionatului național de carting. Se 
contează pe participarea a 100 de 
concurent! din București. Sibiu, Bra
șov, Călărași și din alte localități 
din tară. întrecerile au loc la trei 
categorii (copii, juniori, lenlori) și 
In funcție de capacitățile cârtirilor 
(50, 125, 175 cmc). Astăzi sînt prevă
zute antrenamentaîa oficiale și man
șele da calificare urmînd ca mîine 
dimineață ș| «e desfășoare finalele*



viața internațională
Conferința pentru securitate Primul ministru Convorbirile economice

și cooperare în Europa INTENSA ACTIVITATE DIPLOMATICA româno - sovietice
Consens cu privire la examinarea punct cu punct a docu 
mentului românesc cu privire la măsurile menite sâ facă 

efectivă nerecurgerea la forță

GENEVA 2 (Corespondentă de la 
D. Ținu). Vineri a avut loc o nouă 
ședință a organului special al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa. Cu acest prilej, delega
țiile participante au convenit ca do
cumentul prezentat de România cu 
privire la măsurile menite să facă 
efectivă ncrecurgcrea la forța sau la 
amenințarea cu forța să fie exami
nat punct cu punct, in ordinea in 
care sint expuse măsurile respective. 
Pentru început vor fi examinate 
proDunerile de ordin politico-juridic.

Totodată, paralel cu dezbaterea pe 
marginea prevederilor documentului 
românesc, vor fi luate in discuție 
ideile complementare din documen
tul prezentat de U.R.S.S.. precum și 
propunerile făcute de alte delegații. 
Organul special de lucru a stabilit 
apoi programul sau de activitate pe 
următoarele șase săptămini.

Tot vineri au avut loc ședințe ple
nare ale comisiilor a doua și a tre
ia ale conferinței, respectiv, pentru 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țificâ $i pentru cooperare culturală 
și contacte umane. în comisia a 
doua, secretarul executiv al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa, 
J. Stanovnik, a făcut o expunere 
asupra activității acestui organism 
internațional, inslstînd asupra rolu
lui său in soluționarea unor proble
me general-europene. El a exprimat, 
totodată, opinia că. pe viitor. Comi
sia economică a O.N.U. va putea 
să-și aducă o contribuție Importantă 
ia transpunerea în viață a obiective
lor pe plan economic ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu- 

• ropa. Comisia a treia, pentru coo
perare culturală și contacte umane, 
a procedat, la rindul său, la o exa
minare a stadiului tratativelor.

HELSINKI 2 (Agerpres). - La 2 
noiembrie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Finlanda, 
Constantin Vlad, a fost primit de 
primul ministru. Kalevi Sorsa. In 
cadrul convorbirii au fost abordate 
unele aspecte ale dezvoltării relații
lor reciproce dintre România ei Fin
landa.

REPRESIUNILE
ANTIDEMOCRATICE

DIN CHILE

Lucrările Adunării Generale

• Adoptarea unei rezoluții în sprijinul luptei poporului din 
Guineea-Bissau ® Dezbaterile în problema dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 2. - (Cores
pondență de la C. Alcxandroaie). 
Plenara Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat cu 93 voturi, 7 contra și 38 
abțineri un proiect de rezoluție supus 
de 62 de state membre ale organiza
ției. intre care și România, la punctul 
..Ocuparea ilegală de către forțe mi
litare portugheze a anumitor sectoa
re ale Republicii Guineea-Bissau și 
actele de agresiune comise de aces
tea împotriva poporului republicii*’ 
— punct înscris pe agenda sesiunii 
din inițiativa României și a altor 55 
de state.

„Adunarea Generală, recunoscând 
dreptul inalienabil al tuturor popoa
relor la autodeterminare și indepen
dență in conformitate cu principiile 
Cartei Națiunilor Unite și cu Decla
rația asupra acordării independenței 
țărilor și popoarelor coloniale" — se 
arată in documentul adoptat — „sa
lută recenta proclamare a indepen
denței poporului Guineei-Bissau. prin 
care S-a creat statul suveran Repu
blica Guineea-Sissau”.

Rezoluția condamnă cu hotărire 
poi.lica guvernului Portugaliei de 
p rpetuare a ocupării ilegale a anuT 
mitoc sectoare ale noului stat, pre
cum și actele de agresiune comise 
împotriva poporului său. Totodată, 
cere agresorilor să pună imediat ca
păt v:<lrii suveranității și integri- 
LT.li teritoriale ale tinerel republici 
și să-și retragă toate trapele de pe 
teritoriul său. In încheierea rezolu
ției. statele membre ale O.N.U., orga
nizațiile din sistemul Națiunilor Uni
te sint chemate să acorde tot spri
jinul necesar guvernului noului stat 
in eforturile sale de reconstrucție 
națională și dezvoltare.

★
NAȚIUNILE UNITE 2. — (De la 

corespondentul nostru). — Dezbate
rile din Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării 
Generale asupra celor opt puncte 
ale capitolului dezarmării au conti
nuat cu discursurile rostite de re-

prezentanții Braziliei, Ugandei, Fin
landei. Franței și Pakistanului.

Reprezentantul Braziliei, Sergio 
Armando Frazao, a subliniat lipsa 
de-rezultate a negocierilor Conferin
ței Comitetului de la Geneva, para
lel cu intensificarea cursei înarmă
rilor, in special a înarmărilor nu
cleare.

Ambasadorul Ugandei, Grace 
Ibingira, a subliniat că escaladarea 
cursei înarmărilor are drept conse
cință directă lărgirea prăpastiei care 
separă nivelurile de dezvoltare eco
nomică a țărilor industrializate de 
cele rămase în urma, întrucît cursa 
înarmărilor determină statele mici să 
achiziționeze armamente de la țările 
industrializate. prin transferarea 
unor însemnate resurse necesare 
programelor lor de dezvoltare eco
nomică și socială.

Reprezentantul Finlandei. Keyo 
Korhonen, pronunțindu-se pentru 
crearea de zone denuclearizate și. în 
Speță, pentru denucleârizarea nordu
lui Europei, a declarat ca âc&SȘtă 
problemă poate fi dezbătută in ca
drul Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Ambasadorul Franței, Louis Gui- 
ringaud, a declarat că raportul Con
ferinței Comitetului de la Geneva 
nu este deloc încurajator. Relevind 
faptul că cele mai mari pericole 
pentru securitatea lumii le prezintă 
existența armelor nucleare și absen
ta unei politici de dezarmare, vorbi
torul a declarat că „Franța este ori- 
cînd gata să-și distrugă armele nu
cleare în cazul în care și celelalte 
puteri vor proceda la fel".

In încheierea ședinței a luat cu- 
vintul ambasadorul Pakistanului, 
Iqbal Akhund, care a cerut transpu
nerea în viață a programului de ga
ranții prevăzute pentru statele nepo- 
sesoare de arme nucleare și respec
tarea dreptului acestora de a avea 
acces nestingherit la folosirea ato
mului in scopuri pașnice.

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres). — Junta militară chiliană a 
anunțat că numărul susținătorilor U- 
nității Populare deținuți in diferite 
închisori de pe cuprinsul țării se ri
dică, in prezent, la 3 500 de peF- 
soane — transmit agențiile France 
Presse, Associated Press și Prensa 
Latina. Potrivit agenției Prensa La
tina, pe lingă cifrele comunicate 
oficial, alți susținători ai Unității 
Populare sint reținuți în tabere mi
litare, la diferite unități navale, 
sau la Direcția pentru investi
gații. Aproximativ 30 de foști 
miniștri sau funcționari ai coaliției 
guvernamentale de stingă se află pe 
o insulă îndepărtată, in strimtoarea 
Magellan din Extremul Sud, fără a 
fi fost formulate acuzațij concrete 
împotriva lor.

In ultimele zile, la Santiago de 
Chile și in localitatea Concepcion, 
situată la 518 kilometri de capitală, 
au fost arestate 142 de persoane sub 
învinuirea că s-au opus actualului 
regim sau au încălcat măsurile ex
cepționale în vigoare.

Algeria propune
organizarea unei reuniuni

ministeriale a 0. U. A.
ALGER 2. — (Corespondență de la 

M. S. Ionescu). Intr-un mesaj adre
sat de președintele Houari Boume- 
diene președintelui in exercițiu al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
generalul Yakubu Gowon, șeful sta
tului algerian a propus organizarea 
unei reuniuni extraordinare a mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale O.U.A. In mesaj se arată 
câ „o asemenea conferința ar putea 
bdhStittli 6 contribuție nouă la pro
cesul de emancipare totală a ’Africii*. 
De asemenea, vor fi examinate as
pecte referitoare la actuala situație 
din Orientul Apropiat.

Declarație a P. C.
din Argentina

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). - 
într-o declarație a P. C. din Argen
tina. publicată în organul său de 
presă, „Nuestra Palabra“, comuniștii 
argentineni cheamă forțele politice 
democratice din țară la organizarea 
unul larg front antiimperialist și 
antioligarhic, care să lupte pentru 
înfăptuirea revoluției democratice și 
lichidarea actelor de terorism și 
Violență declanșate de unele cercuri 
de dreapta din țară.

CAIRO 2 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvint militar egiptean, citat 
de agenția M.E.N.. a respins, joi 
după-amiază. afirmațiile israelienc 
potrivit cărora o ciocnire ar fi avut 
loc. 1ol dimineața, intre forte ale 
armatei a treia egiptene si forte 
lsraeliene.

Purtătorul de cuvint egiptean a 
declarat că tara sa respectă rezolu
ția de încetare a focului, callflcind 
afirmațiile lsraeliene dreot false, 
drept încercări de a crea pretexte 
pentru violarea încetării focului si a 
împiedica eforturile depuse oe plan 
international pentru realizarea păcii 
în Orientul Apropiat.

★
TEL AVIV 2 (Agerpres). — In

tr-un comunicat dat publicității la 
Tel Aviv se anunță că forțele is- 
raeliene au deschis țol focul asu
pra unor unităti de tancuri si in
fanterie egiptene care au Încercat 
să iasă din încercuirea in care se 
află, in deșertul Sinai, armata a treia 
egipteană.

★
CAIRO 2 (Agerpres). — Președin

tele R. A. Egipt. Anwar Sadat, s-a 
reîntors, vineri după-amiază. la 
Cairo, după vizitele efectuate. în ul
timele 24 de ore. in Kuweit și Arabia 
Saudită. anunță postul de radio 
Cairo.

La Kuweit, șeful statului egiptean 
a avut convorbiri separate cu emi
rul Sabah al Salim al Sabah, pre
cum și cu președintele Siriei. Hafez 
Assad, aflat in capitala kuweitiană,

tax- la Riad, Anwar Sadat a conferit 
cu regele Arabiei Sauditc, Fcisal, In 
legătură cu aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat.

*
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Departamentul de Stat al Statelor 
Unite a anunțat că, in cursul după- 
amiezii de joi, Intre secretarul de 
stat american, Henry Kissinger, și 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, Ismail Fahmy, aflat de cîteva 
zile Intr-o vizită la Washington, a 
avut loc o nouă Întrevedere.

MOSCOVA 2. — (Corespondență 
de la N. Cretu). Vineri la Prinz a 
avut loc o întîlnire de lucru între 
tovarășii Manea Mănescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al Republicii Socialiste 
România, si N.K. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării ‘

In cursul
al U.R.S.S. 
convorbirii au fost ana-

Uzate probleme ale desfășurării re-; 
lațillor economice dintre România și 
U.R.S.S. In cincinalul actual șl 
perspectivele acestor relații in ca
drul acțiunilor de coordonare a Pla
nurilor pe perioada 1976—1980.

La intilnlfe a luat parte Gheor- 
ghe Badrus. ambasadorul tării noas
tre la Moscova.

Convorbirile g-au desfășurat In
tr-o atmosferă tovărășească, cor
dială.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

La Washington continuă vizita ofi
cială a primului ministru al Israe
lului. Golda Meir. După runda de 
convorbiri avută iot cu președintele 
Richard Nixon și secretarul de stat 
Henry Kissinger, premierul israelian 
a expus, in cadrul unei conferințe de 
presă, vederile tării sale cu privire 
la stabilizarea Încetării focului si re
glementarea situației din Orientul 
Apropiat.

Programul zilei de vineri al vizi
tei a cuprins o nouă.serie de convor
biri oficiale cu secretarul de stat a- 
merican. Henry Kissinger, precum și 
cu ministrul apărării. James Schle
singer. Premierul Israelului va avea, 
de asemenea. întrevederi cu senatori 
si membri al Camerei Reprezentan
ților. precum si cu liderii unor or
ganizații evreiești din Statele Unite. 
Golda Meir urmează să părăsească 
Washingtonul simbătă seara.

E

J

Spre o reuniune la nivel înalt
a „celor nouâ“

Propunerea președintelui Franței

COPENHAGA 2 (Agerpres). — Re
centa inițiativă a președintelui Fran
ței, Georges Pompidou, privind con
vocarea, pină la sfirșitul acestui an, 
a unei conferințe a șefilor de stat 
și guvern din țările membre ale Pie
ței comune, a fost Intimpinată cu 
interes de R. F. Germania, Danemar
ca, Olanda, precum și în cercurile 
politice și diplomatice din capitala 
Italiei. De asemenea, inițiativa fran
ceză a fost primită cu interes și in 
cercurile guvernamentale belgiene, 
insă reacțiile sint mai nuanțate.

Intr-un interviu radiodifuzat, pri
mul ministru al Danemarcei, Anker 
Joergensen, s-a declarat de acord

cu propunerea președintelui francez, 
precizlnd că. dacă se va realiza un 
consens, este gata să convoace con
ferința respectivă. Joergensen a fă
cut această declarație In virtutea 
faptului că funcția de președinte In 
exercițiu al Consiliului ministerial al 
C.E.E. este deținută. în prezent, de 
reprezentantul danez in acest l»p- 
portant organism comunitar.

După cum Informează agenția 
France Presse, guvernul danez a Îm
puternicit pe premierul Joergensen 
să convoace reuniunea la nivel înalt 
a „celor nouă" în zilele de 15 șl 16 
decembrie la Copenhaga.

agențiile de presă transmit
Președintele Mao Tzedun 

a primit, vineri, pe primul ministru 
al Australiei, Gough Whitlam, aflat 
in vizită oficială la Pekin. In cadrul 
convorbirii prietenești care a avut 
loc cu acest- prilej — menționează 
agenția China Nouă — s-a procedat 
la un schimb de păreri asupra unei 
game largi de probleme. La primire 
a fost prezent, de asemenea, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze.

. pra situației politice șl economice 
din țările lor, despre stadiul rela
țiilor bilaterale și și-au exprimat 
punctul de vedere asupra celor mai 
importante probleme ale situației 
internaționale actuale.

cite 840 persoane, astfel Incit pînă 
la 10 noiembrie să fie transferați 
autorităților pakistaneze alți 4 200 
prizonieri de război și persoane ci
vile internate în India.

Universității din Pekin l-a 
fost oferit, ca dar din par
tea țării noastre, un nu
măr de cărți care evocă mo
mente importante din istoria și 
cultura poporului român, figil- 
ra ilustrului domnitor'’și sa
vant român Dimitrie Cantemir, 
de la a cărui naștere s-au îm
plinit 300 de ani. Darul a fost 
oferit de ambasadorul Româ
niei la Pekin, Nicolae Gavriles- 
cu. Cu acest prilej, ambasado
rul român a avut o convorbire 
cu Giou Pei-yuan, prorectorul 
Universității din Pekin și vice
președinte al Academiei de ști
ințe a R.P. Chineze.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Hen- 
ryk Jablonski, și-a încheiat, vineri, 
vizita oficială pe care a intreprins-o 
in Cehoslovacia la invitația preșe
dintelui Ludvik Svoboda. In comu
nicatul comun, dat publicității 
încheierea vizitei, se arată că, 
timpul convorbirilor, cei doi 
ședinți s-au informat reciproc asu-.

la 
in 

pre

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Viei- 
ncunf condusa de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al guvernu
lui R. D. Vietnam, și-a încheiat, vi
neri, vizita oficială de prietenie efec
tuată în R. P. Albania, la invitația 
C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia și a guvernului albanez — trans
mite agenția Â.T.A.
JJMrț’G tMiGMZțsJ V ,i ■:

Tensiune în creștere Ia 
BslfaSt. Ultimele 24 de ore au fost 
marcate in Irlanda de Nord de re
apariția unor puternice acte de vio
lență, soldate cu noi victime și cu 
importante pagube materiale. Explo
ziile succesive a patru bombe, în di
ferite zone ale orașului Belfast, au 
provocat moartea unei persoane și 
rănirea altor 20, o altă persoană pier- 
zindu-șl viață, in cursul nopții, în
tr-o ambuscadă.

Un nou grup de prizo
nieri de război pakistanezi 
și persoane civile lnternate 
in India a trecut prin postul de 
frontieră de la Wagah, marcind în
ceputul celei de-a patra faze a re
patrierilor. Programul acestei 
faze prevede repatrierea, la intervale 
de cite două zile, a unor grupuri de

noi

Tratativele S.A.L.T. Ge- 
neva a avut loc, vineri, o nouă In- 
tilnire a delegațiilor sovietică și a- 
mericană care participă la tratativele 
pentru limitarea armamentelor stra
tegice.

Un atentat împ°triva sediului 
din Milano al organizației locale a 
Partidului Comunist Italian a fost 
organizat de elemente fasciste. Asu
pra clădirii in care își are sediul 
ăceastă organizație au fost lansate 
dotyă grenade, -a -căror explozie â .pro
vocat pagube materiale.

Comitetul de procedură 
al Senatului american a 
ceput audierile pe marginea numi
rii liderului minorității republicane 
din Camera Reprezentanților. Gerald 
Ford, in funcția de vicepreședinte al 
S.U.A.

Banca Japonieia ma>°ratde 
Ia 266,85 la 275 yeni plafonul de in
tervenție pentru a susține cursul ye
nului in raport cu dolarul S.U.A. 
Măsura are ca scop slăbirea presiu
nilor la care a fost 6upusă moneda 
niponă, ca urmare a deteriorării ba
lanței de plăți a țării și a reduce
rii rezervelor in aur și devize. Mo
dificarea parității marchează p 
valorizare de facto a monedei 
pone cu aproximativ 3 la sută.

de
ni

vi-

Ull rOpOrt al Com,slel constitu
ționale regale, însărcinată cu exami
narea eventualității acordării unei 
autonomii mai largi Scoției și Tării 
Galilor, a fost dat publicității la 
Londra. Documentul prevede. între 
altele, crearea unor adunări națio
nale și a unor guverne locale in 
cele două provincii și transmiterea 
către acestea a unor 1 atribuții deți
nute pină acum de Parlamentul |i 
guvernul central de la Londra.

Un mare zăcămint de fi
lei, capabil să permită extracția 
a 10 milioane tone anual, a fost des
coperit în Costa Rica, în apropiere 
de portul Limpnă, pe coasta Atlan
ticului.

în aula „Nicolae Ceaușescu" 
a Facultății de științe economi
ce de la Universitatea Centrală 
din Quito, ambasada țării noas
tre a organizat, joi, o ceremo
nie cu prilejul căreia marelui 
for cultural-științific ecuadorian 
i-au fost dăruite un număr de 
volume cuprinzind contribuții 
ale savanților români la tezau
rul culturii universale.

La ceremonie au luat parte 
profesori și studenți ai acestei 
facultăți, precum și membrii 
Ambasadei române din capita
la ecuadoriană. .

Cu acest prilej au luat cu- 
vintul Fausto Guerrero Artieda, 
decanul Facultății de științe e- 
conomice, și Joan Petre Mada, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României in Ecuador.

Evenimentele tragice din Chile au 
avut repercusiuni si asupra activită
ții Uniunii Interparlamentare^ Con
ferința de toamnă care urma să 
aibă loc ia Santiago a fost anulată, 
iar Comitetul Executiv al uniunii a 
hotărit convocarea unei sesiuni lăr
gite a Consiliului Interparlamentar, 
la Geneva, in perioada 22—26 oc
tombrie.

„.Geneva, orașul gazdă al atîtor 
reuniuni internaționale, si-a deschis 
cu ospitalitate porțile parlamentari
lor veniti de pe toate continentele, 
oferindu-le. in cadrul Palatului Na
țiunilor. prilejul de a discuta in
tr-un spirit de colaborare Bi a căuta 
soluții in probleme majore ale vie
ții internaționale.

Sub aceste auspicii a stat însuși 
începutul lucrărilor, cind toii parti
cipanta au cinstit memoria președin
telui Salvador Allende, păstrind un 
moment de reculegere. Rezoluția in 
problema chiliana, adoptată in una
nimitate — după ce un număr de 
delegați din 26 de țâri si-au expri
mat. in mod ferm. Dreocuoarea $i 
îngrijorarea profundă față de aboli
rea instituțiilor democratice, a par
lamentului. a partidelor politice, or
ganizațiilor sindicale în Chile — 
cere încetarea represiunilor. pune
rea în libertate a parlamentarilor, a 
patriotilor întemnițați, hotărind tri
miterea in această tară a unei de
legații a uniunii pentru a vedea, la 
fața locului, condițiile de detențiune 
si a cere juntei militare asigurarea 
apărării drepturilor fundamentale ale 
omului.

Una din problemele importante în
scrise pe ordinea de zi a sesiunii a 
fost cea referitoare la rolul parla
mentelor și parlamentarilor in pro
movarea principiilor fundamentale 
menite si guverneze relațiile inter
naționale. Încă de la sesiunea de 
primăvară de la Abidjan (Coasta de 
Fildeș), grupul român și grupul iu
goslav au fost autorii unui proiect de 
rezoluție care a constituit de fapt 
punctul de plecare pentru discuții, 
întrunind consensul deputății or care 
au luat cuvintul. Ceea ce dorim să 
subliniem este că în Rezoluția fi
nală, adoptată cu unanimitate la 
Geneva, sint stipulate cu claritate 
principiile care se impun tot mai 
mult in raporturile dintre țări, prin
cipii pentru înfăptuirea cărora acțio
nează cn consecvență România so
cialistă : respectarea dreptului__ Ina-
lier:’-h al fiecărui sUt la libertate. 
Independență șl suveranitate națio
nală, dreptul fiecărui popor de

alege liber șl în deplină Indepen
dență sistemul social și politic, de a 
urma calea, dezvoltării politice, si 
economice in conformitate cu inte
resele sale, egalitatea in drepturi a 
statelor, indiferent de mărimea lor, 
de sistemul politic și social, obliga
ția fiecărui stat de a se abține de la 
folosirea forței sau de la amenința
rea cu forța, de a rezolva proble
mele litigioase pe cale pașnică, nein
tervenția în treburile interne prin 
indiferent ce mijloc și sub nici un 
preiexl, suveranitatea permanentă a 
fiecărui stat asupra resurselor sale

temă. La propunerea delegației ro
mâne, in rezoluția finală, care a fost 
adoptată, a fost inclusă și următoa
rea prevedere : „Consiliul Interpar
lamentar exprimă, satisfacția sa pen
tru proclamarea ca stat indepen
dent a Republicii Guineea-Bissau. 
precum și speranța că parlamentul 
acestui stat va fi reprezentat in U- 
niunea Interparlamentară, de îndată 
ce va fi posibil".

Lucrările de la Geneva 6-au des
fășurat in zilele cind in Orientul 
Apropiat războiul era în plină des- ' 
fâșurare, cind conflictul armat luase

consiliu. exprimă convingerea că 
o soluție durabilă a conflictului din 
Orientul Apropiat nu ar putea fi ba
zată decit pe respectul suveranității, 
integrității teritoriale și independen
ței fiecărui stat din zonă. Se adre
sează un apel tuturor parlamentelor 
și guvernelor pentru a acționa in 
vederea aplicării stricte a Rezoluției 
Consiliului de Securitate ” 
tombrie 1973 și pentru 
imediată de negocieri.

Unul din punctele care 
un viu interes in rindul . 
ților la sesiune a fost cel referitor la

din 22 oc- 
începerea

au suscitat 
participan-

Parlamentarii se pronunță pentru realism
■

si spirit constructiv
însemnări pe marginea sesiunii Consiliului Interparlamentar de la Geneva

naturale, încetarea cursei înarmări
lor și reducerea efectivelor forțelor 
armate. Rezoluția exprimă convin
gerea că parlamentarii, opinia pu
blică își vor consacra eforturile pen
tru aplicarea acestor principii, in ve
derea consolidării păcii și securității 
internaționale.

In același spirit de colaborare și 
Înțelegere, parlamentarii reuniți la 
Geneva au adoptat, de asemenea, re
zoluții cu privire la dezvoltarea și 
întărirea cooperării științifice între 
state, cu privire la necesitatea însă
nătoșirii sistemului monetar inter
național, a participării efective a țâ
rilor in curs de dezvoltare la nego
cierile în legătură cu reforma siste
mului monetar International.

Reflected realitățile din lumea 
contemporană, amploarea luptei îm
potriva colonialismului și neocoio- 
nialismului, afirmarea tot mai pu
ternică a mișcărilor de eliberare na
țională ca reprezentante legitime ale 
popoarelor aflate incă sub jugul asu
pririi, sesiunea Consiliului Interpar
lamentar a dezbătut pe larg această

asemenea proporții incit reprezenta 
un pericol pentru pacea și securita
tea internațională. Participant ur
măreau cu vădită îngrijorare evolu
ția evenimentelor. Dezbaterea aces
tui punct de pe agenda sesiunii a 
fost deosebit de vie. la discuții par- 
ticipind atit delegați din țările a- 
rabe. cît si din Israel, precum si din 
numeroase alte țări. Delegatul 
României a reafirmat poziția con
stantă și constructivă a țării noas
tre. referlndu-se la 
guvernului Republicii -----------
România cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu, document dat pu
blicității chiar in ziua dezbaterilor și 
care, difuzat tuturor participanților 
la sesiune, a fost primit cu deosebit 
interes. Șeful delegației române a 
subliniat că Grupul interparlamentar 
român consideră ca o datorie de 
înaltă responsabilitate a Uniunii In
terparlamentare. a parlamentelor și 
parlamentarilor din întreaga lume să 
contribuie la reglementarea pașnică 
a conflictului din Orientul Apropiat

Rezoluția generală, adoptată de

Declarația 
Socialiste

continuarea activității parlamentare 
în domeniul securității și cooperării 
in Europa. După cum este cunoscut, 
succesul Conferinței parlamentare 
care a avut loc la Helsinki în luna 
ianuarie, actul final adoptat atunci 
prin consens. prevăzind propuneri 
concrete pentru edificarea unor re
lații noi intre statele continentului, 
au constituit un aport de seamă al 
parlamentarilor la procesul de des-- 
tindere in Europa.

Cu toate acestea, s-au făcut auzite 
glasuri, ce-i drept izolate, care sus
țineau că o a doua conferință inter
parlamentară nu și-ar mai dovedi 
utilitatea.' In ședința de noapte, care 
a reunit reprezentanții țărilor euro
pene, ai S.U.A. și Canadei, delegația 
română, precum 6i numeroase alte 
delegații au susținut cu tărie ideea 
organizării unei noi conferințe inter-* 
parlamentare privind securitatea și 
cooperarea in Europa, tocmai ținînd 
seama de faptul că parlamentele și 
parlamentarii trebuie să joace un rol 
tot mai activ pentru mobilizarea ma
selor, a opiniei publice — care pol

să impună guvernelor o politică 
nouă, rezolvarea in conformitate cu 
interesele fundamentale ale popoare
lor a problemelor ce confruntă con
tinentul. Consiliul Interparlamentar 
a hotărit ținerea unei a doua confe
rințe la Belgrad, in cursul anului 
viitor, urmind ca data și ordinea de 
zi să fie stabilite la București, cu 
ocazia sesiunii de primăvară, care se 
va desfășura in luna aprilie 1974.

în legătură cu organizarea sesiunii 
din Capitala României, prima 
se ține intr-o țară socialistă 
cel de-al doilea război, 
membri ai ~ 
mentar. al . .......... .
printre care senatorul italian __
seppe Vedovato, deputatul englez sir 
John Hall, deputatul Robert Staf
ford (S.U.A.), cu care am stat de 
vorbă și-au exprițnat deosebita sa
tisfacție pentru alegerea Bucureștiu- 
lui ca gazdă, avind cuvinte de apre
ciere la adresa politicii externe pro
movate de România socialistă — po
litică închinată păcii, destinderii și 
colaborării intre popoare.

In spiritul acestei politici construc
tive a acționat delegația grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară. prezentă la lucrările' sesiunii 
de la Geneva. La unele initiative, 
rezoluții, amendamente, luări de cu
vint ne-am referit in rindurile de 
mai sus. Am dori să menționăm că 
membrii delegației au participat in 
mod activ, intr-un spirit constructiv, 
la dezbaterea tuturor punctelor în
scrise ne ordinea de zi a consiliului, 
precum și în cadrul Comitetului Exe
cutiv. Deputății români au avut nu
meroase contacte cu conducerea 
Uniunii Interparlamentare, cu depu- 
tați din numeroase țări.

Bilanțul sesiunii Consiliului Inter
parlamentar care a avut loc la Ge
neva este pozitiv. In primul rind, 
prin documentele adoptate in pro
bleme majore ale vieții internațio
nale — faDt care atestă mutațiile 
pozitive care au avut loc și in viața 
parlamentară ca urmare a cursului 
nou de destindere. In urmă cu cîțiva 
ani numai, rezoluții ca cele adop
tate la Geneva ar fi fost greu de 
conceput. Si iată că acum, cind ra
portul de forțe pe plan internațional 
este favorabil acțiunilor in direcția 
colaborării, destinderii și păcii, pul
sul viu al noilor realități se face 
simțit șl în sinul Uniunii Interpar
lamentare.

La Teheran s’a deschls’ 
neri, cea de-a 32-a sesiune a Con
siliului guvernatorilor Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie, care va e- 
xamina o serie de probleme privind 
lupta împotriva rasismului si discri
minării rasiale. protecția mediului 
înconjurător, intensificarea partici
pării Crucii Roșii la cauza păcii 
mondiale. La lucrări participă, din 
partea țării noastre, o delegație a 
Crucii Roșii Române, condusă de ge
neral-colonel Mihai Burcă, președin
tele Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie.

Ministrul canadian al e- 
n6rgi@ir Donald MacDonald, a 
anunțat, joi seara, în Camera Co
munelor, că taxa de 40 de cenți im
pusă pe barilul de petrol brut tT»- 
portat, fixată la 1 octombrie, va FI 
majorată la 1,90 dolari pe baril. Mă
sura, care va intra în vigoare la 1 
decembrie, afectează mai ales Sta
tele Unite.

care
după 

.. _____ numeroși
Consiliului Interparla- 
Comitetului Executiv. 
..................... Giu-

Guvernul panameza anun- 
țat trecerea sub controlul statului a 
întreprinderii „Comunicaciones S.A.“. 
Această măsură a fost adoptată pen
tru a accelera procesul de integra
re în sistemul național de teleco
municații a societăților străine de 
profil.

Comisia Internațională a 
Juriștilor a ^at Pub^c^tH> 
Geneva, un protest referitor la per
secuțiile exercitate de autoritățile 
rasiste din Africa de Sud împotriva, 
populației din Namibia, care se o- 
pune politicii de apartheid. „Gu
vernul sud-african, se arată în do
cument, poartă întreaga responsabi
litate pentru aceste acte barbare".

MARGINALII
Peripețiile comorii regelui Cresus
„în subsolul Muzeu

lui de artă Metropo
litan din New York 
am văzut o parte din 
legendara comoară a 
regelui Cresus". De
clarația, care a stirnit 
senzație, aparține unui 
savant italian.

Muzeul de artă Me
tropolitan din New 
York este, astfel, im
plicat, pentru a doua 
oară, intr-un inter
val scurt de timp, in
tr-o afacere contro
versată. La începutul 
anului a fost acuzat 
de autoritățile de la 
Roma că a achizițio
nat pe cale ilegală din 
Italia un vas antic 
grecesc valorind circa 
un milion de dolari, 
în prezent, muzeul 
new-yorkez se află 
in conflict cu autori
tățile de la Ankara. 
Guvernul turc a ce
rut pe căi diplomati
ce conducerii Metro
politanului informații

referitoare la împre
jurările în care a fost 
achiziționată comoara 
regelui Cresus. S-a 
constatat că tezaurul 
a fost dezgropat, in 
mod ilegal, in vestul 
Turciei, la Sardes — 
fosta capitală a Li- 
diei antice. Potrivit 
ziarului britanic „Ti
mes", comoara a fost 
achiziționată de mu
zeul american in 1966.

Afacerea „Sardes" 
deschide un , nou ca
pitol . al unui conflict 
mal vechi intre Tur
cia și muzeele ameri
cane. Un prim episod, 
nesoluționat încă, al 
acestei confruntări, a 
avut loc în 1970 in
tre guvernul de la 
Ankara și Muzeul de 
arte frumoase din 
Boston, care a obținut 
pe cale ilegali din 
Turcia 137 de piese 
de aur aparținind 
unul tezaur regal.

Opinia publică șl 
oamenii de știință a- 
mericani susțin apăra
rea drepturilor state
lor frustrate de bunuri 
de mare valoare apar- 
ținind patrimoniului 
lor cultural. Achizițio
nările ilicite între
prinse de muzee și 
colecționarii bogați 
sint condamnate de 
cercuri largi. Astfel, 
sub presiunea opiniei 
publice, Muzeul amin
tit din Boston a îna
poiat Italiei un tablou 
considerat a fi pictat 
de Rafael, iar la Los 
Angeles două persoa
ne au fost condamna
te la închisoare pen
tru introducerea prin 
contrabandă in Sta
tele Unite a unei 
sculpturi mayașe din 
Machdquila, Guate
mala. Va reuși acum 
Turcia să reintre In 
posesia comorii lui 
Cresus ?

Ion MAHGINEANU


