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® SECERIȘUL SE DES
FĂȘOARE DIN PLIN — 
DE CE ÎNTÎRZIE SEMĂ- 
NAREA CULTURILOR 
DUBLE? ® SE POATE 
LIPSI ARHITECTURĂ DE 
APORTUL CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE ? ® CÎNTE- 
CUL — OBIECTIVARE A 
CONCEPȚIEI DE VIATĂ

lNTR-0 A TMOSFERA DE PUTERNIC ENTUZIASM,

XLEA^

DE MUNCĂ AVlNTATĂ

CONGRES 
ALPCR

Tara Întreagă se pregătește

pe ambele 
imagine 
săgetea- 

confluen- 
cu bara-

LA „PORȚILE DE FIER

PENTRU CONGRESUL PARTIDULUI

1

Victor BOLOJAN,
prim-secretar al Comitetului judefean Bihor a! P C.R., 

președintele comitetului executiv al consiliului popular județean

Conferințele extraordinare ale or
ganizațiilor județene de partid, etapă 
deosebit de importantă în pregătirile 
pentru Congresul al X-lea al parti- 
c-’ului, au încununat pe planul fie
cărui județ activitatea rodnică des
fășurată pentru dezbaterea Teze
lor și proiectului de Directive. în 
consens cu voința comuniștilor, 
a tuturor cetățenilor, conferințe
le au aprobat în întregime poli
tica internă și externă a

cu 
la

colectiveloi de tntre- 
desfășurat în acest an 
întrecerii dintre orga-

COMERȚUL
în pas cu dezvoltarea
economiei naționale,

cu exigențele societății noastre

par
tidului, programul dezvoltării vii- 

soci a- 
pen- 
dez- 

în- 
avut

toare a patriei 
liste. Faptul că 
tru congres au 
baterii tuturor 
tregulul popor, că 
loc discuții ample, deschise, faptul 
că tovarășii care vor candida la a- 
legerile pentru organele superioare 
ale partidului au fost desemnați 
după o procedură nouă, profund de
mocratică, de către conferințele ju
dețene, sînt tot atîtea momente care 
atestă întărirea și adincirea demo
crației interne de partid. Propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. al P.C.R., să 
fie reales de Către congres în această 
funcție de înaltă 
bucurat 
niștilor, 
tregului 
ceasta o 
selor în. _ 
xist-leninistă, o expresie puternică a 
stimei, a prețuirii, a dragostei pe 
care poporul român le nutrește față 
de conducătorul partidului și statului.

De curînd, locuitorii județului nos
tru au primit cu vie bucurie vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
în cuvinte calde, pornite din ini
mă, a apreciat eforturile bihoreni- 
lor pentru dezvoltarea industriei și a 
agriculturii, a învătămîntuluî și cul
turii. „în tot ceea ce am înfăptuit 
în țara noastră — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se află întru
chipată și munca cetățenilor din Ora
dea șî județul Bihor, a tnturor mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor. 
Dumneavoastră, bihorcnii, aduceți o 
contribuție importantă la ridicarea 
generală a patriei noastre socialiste. 
Succesele pe care le aveți în Indus
trie, în agricultură. în dezvoltarea 
învățămîntului și culturii sînt o parte 
a marilor victorii pe care le obține 
întregu! nostru popor*.

Intr-adevăr. înscriindu-se în mod 
organic în ritmurile contemporane 
ale dezvoltării economice și sociale 
a țării, județul Bihor realizează. în 
cele aproape 70 de întreprinderi ale 
sale, o producție industrială cu peste 
50 la sută mai mare decît în anul 
1965, printre altele întreaga pro
ducție de alumină calcinată a ță
rii, 26 la sută din producția de ma
șini pentru așchierea metalelor, 
13 la sută din producția de încăl
țăminte din piele. Afirmarea in
dustrială a județului nostru s-a ac
centuat în mod deosebit după Con
gresul al IX-lea al partidului, cînd 
au fost puse în funcțiune noi uni
tăți productive și s-au modernizat 
cele existente — din sectorul mi
nier, din industria constructoare de 
mașini, chimică, de prelucrare a lem
nului, din industria ușoară și aii-

noastre 
documentele 

fost supuse 
comuniștilor, 
peste tot au

răspundere s-a 
de sprijinul tuturor cornu
al întregului partid, al în- 
nostru popor. Vedem în a- 
reafirmare a încrederii ma- 
partid, în politica sa. mar-

mentară. în acest an, a debutat 
succes rafinăria „Crișana". de 
Suplacul de Barcău. cu o capacitate 
anuală de prelucrare de 300 000 tone 
de țiței.

Activitatea 
prinderi s-a 
sub semnul
nizațiile județene de partid. în cins
tea Congresului al X-iea al P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fascist. 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bihor, conduși și mobilizați 
de organele si organizațiile de partid, 
depun eforturi susținute pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, pentru

(Continuare în pag. aV-a)

Rod al politicii științifice a Parti
dului Comunist Romfin și al efor
turilor eroice ale oamenilor mun
cii, economia tării noastre a în
registrat în cei 25 de ani de la 
eliberare o dezvoltare accentuat di
namică în toate dorpeniile de ac
tivitate. Creșterea, îh Iă68 față de 
1950, a venitului național de 5,2 ori, 
a producției industriale globale de 
9,2 ori și a producției agricole de 2,2 
ori ilustrează sintetic amploarea spo
ririi potențialului economic al Ro
mâniei, ca bază a ridicării nivelului 
de trai al populației. Justa repar
tizare a venitului național între 
fondul de acumulare și fondul de 
consum, dezvoltarea în continuare a 
tuturor ramurilor de producție și a 
agriculturii, diversificarea produc
ției bunurilor de consum și crește
rea în proporții corespunzătoare a 
veniturilor bănești ale populației 
sînt factori obiectivi, care determină 
coordonatele dezvoltării comerțu
lui socialist

Asigitrind legătura dintre produc
ție și consum, îndeplinind funcții 
sociale și economice importante și 
exereitînd un rol tot mai activ, co
merțul socialist a cunoscut o dez
voltare multilaterală și într-un 
ritm rapid de creștere. în ima
gine de sinteză, realizările obți-

Nicolae BOZDOG,
ministrul comerțului interior
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PERFECȚIONAREA NECONTENITA
dominanta a vieții
NOASTRE SOCIALE

nute de comerțul socialist din țara 
noastră pot ti exprimate, în primul 
rînd, în creșterea de aproape 6,4 ori, 
în anul 1968, a volumului mărfuri
lor desfăcute populației compara
tiv cu 1950. Realizarea — in anii 
1966—1968 — a unui ritm mediu a- 
nual ile creștere a vînzărilor de 8,6 
la sută, care corespunde creșterii 
preiăz.uie in Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R., exprimă înde
plinirea cu succes a acestor directive 
și în domeniul comerțului interior.

Modificările esențiale interveni
te în structura cererii populației prin 
multiplicarea și diferențierea tre
buințelor individuale — expresie a 
procesului general al dezvoltării so- 
cial-economice — iși găsesc . corola
rul în diversificarea dinamică a 
structurii sortimentale a fondului 
de mărfuri pus Ia dispoziția cum
părătorilor. Astăzi, comerțul socia
list oferă publicului aproape 200 
mii de articole și sortimente indus
trializate — din care aproape 150 
mii în sectorul textile-încălțăminte 
— față de cele aproximativ 48 mii 
existente în anul 1950. Au crescut 
în proporții însemnate vînzările la 
principalele mărfuri alimentare și 
îndeosebi la cele cu valoare nutri
tivă și energetică mai ridicată, fapt 
care reflectă preocuparea produc
ției și comerțului pentru asigurarea 
unui fond de mărfuri în măsură să 
contribuie la creșterea consumului 
populației și la îmbunătățirea struc
turii sale. în mod distinct trebuie re
levate progresele mari obținute în 
înzestrarea populației cu bunuri de 
folosință îndelungată, care au o sem
nificație deosebită în caracterizarea 
nivelului de viață al familiilor.

Paralel cu îmbunătățirea, ca vo
lum și structură, a fondului de măr
furi, comerțul și-a concentrat efor-

Am vizitat în ultimul 
timp mai multe cabane tu
ristice din diferite zone ale 
tării — Rusu, Voevodu, 
Straja. Lunca Florilor și 
Cîmpul lui Neag din Pa
ring, Retezat și Sebeș : Fîn- 
tînele. Păltiniș. Trecătoa- 
rea Cerbilor și Negoiu din 
Făgăraș ; Clăbucet, Diham 
și Gîrbova din Bucegi. Im
presiile și observațiile ce 
se pot face despre ospitali
tatea acestor sedii ale va
canțelor noastre de vară 
sînt extrem de numeroase 
și de diverse.

Dar o rubrică a „jurna
lului lor de bord" — și 
anume cea a cazării — ne 
determină să situăm dea
supra tuturor impresiilor 
o discuție despre „indicele 
turistic" al muntelui. Ca
banele amintite au o capa
citate de cazare care va
riază între 50 și 200 de 
locuri. Ele au, de aseme
nea, căi de acces și poziții 
geografice dintre cele mai 
frumoase și mai accesibile. 
Paradoxul este însă ur
mătorul : gradul de folo-

sință a acestor cabane abia 
dacă atinge 25—30 la sută 
din capacitatea lor. Caba
nierii cu care am stat de 
vorbă, aici și în alte părți, 
acuză apariția unui feno
men de nerentabilitate.

Deficit turistic montan ? 
întrebarea — cel puțin la 
prima vedere' — vine în 
contradicție cu dragostea și 
sensibilitatea omului în fața 
frumuseților naturii, cu în
suși spiritul omului mo
dern, dornic de aer, de soa
re, de mișcare.

Să investigăm deci cau
zele apariției deficitului în 
turismul nostru montan.

Ce spun, mai întîi, ad
ministratorii bazei mate
riale a turismului ?

— Anul trecut, pentru 
prima dată în ultimii ani 
— ne explică tovarășul 
Teodor Tabacu. directorul 
Direcției balneoclimaterice 
din Comitetul de stat pen
tru economia și adminis
trația locală — cabanele au 
fost rentabile. Anul acesta, 
judecind după datele de 
care dispunem, situația va

fi diferită. Indicele de uti
lizare a cabanelor — ra
portat la primul semestru 
— abia dacă atinge 40—45 
la sută din capacitate. în 
turismul montan (desigur, 
contribuția timpului nefa
vorabil nu poate fi elimi
nată din discuție) se con
turează un deficit pe care 
cu greu cred că-1 vor putea 
recupera, pînă la sfîrșitul 
anului, întreprinderile bal- 
neo-climaterice județene. 
Cabanele dispun în prezent 
de peste 10 000 de locuri și 
putem crea în continuare 
noi spații, dacă organis
mele de turism ne solicită 
și ne acoperă solicitările".

Principalii
ai drumețiilor și excursi
ilor — O.N.T.-ul și Biroul 
de turism pentru tineret 
(B.T.T.) — nu sînt, după 
cum vom vedea, surprinși 
de apariția deficitului. îl 
cunosc, îi anticipează efec
tele. îi explică cauzele. 
Dar, din motive pe care 
le-am înțeles mai puțin, ni 
s-a părut că se situează pe 
o poziție de „neutralitate".

organizatori
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de beton și stîncă se 
va lucra intens, cu 
nici o clipă pauză, 
la lumina soarelui și 
a reflectoarelor. Un 
Ceahlău de beton și 
piatră se va opune, 
acolo, „bătrînului" 
Danubiu, înspumat, 
clocotitor... și care, 
în cele din urmă, va 
fi învins, se va re
semna.

Ieri au fost trans
portați cu șlepurile 
și fixați pe fundul 
albiei Dunării pri
mii stabilopozi, din 
cei 33. care vor con
stitui cordonul de 
reținere a blocurilor 
de beton și stîncă 
Peste tot, la centra
la hidroelectrică, 
ecluză, la podul 
și în alte puncte 
lucru am întîlnit 
ceeași activitate 
tensă. neîntreruptă. 
Au fost terminate 
probele la porțile 
celor două extremi
tăți ale ecluzei (a- 
monte și aval). De 
asemenea, cu bune 
rezultate s-au înche
iat și probele de 
funcționare de la 
poarta buscată aval. 
Terminarea acestor 
operații le-a permis 
montorilor să verifi
ce etanșeitatea por
ților ecluzei.

Pe marele șantier 
ne-am mai notat că, 
potrivit planului ge
neral, lucrările de 
închidere a cursului 
apelor au început 
din partea iugo
slavă. După ce con
structorii iugoslavi 
vor termina lucrări
le de zăgăzuire în 
partea ce le revine, 
vor intra în acțitme 
constructorii noștri. 
Ei vor da asaltul fi
nal pentru stăvilirea 
apelor Dunării. Mă
surile luate în co
mun de constructo
rii români și iugo
slavi și ritmul în 
care se lucrează pe 
cele două șantiere o- 
feră garan*:-

— Nu peste mult 
timp, ne-a informat 
tov. Valentin Cor- 
neanu, locțiitor al 
secretarului comite
tului de partid de la 
Sistemul hidroener
getic și de navigație 
Porțile de Fier, ape
le Dunării vor fi ză
găzuite.

Și, tntr-adevăr, 
la ora actuală, con
structorii noștri au 
încheiat pregătirile 
pentru zăgăzuirea 
apelor Dunării, care 
ating aici o viteză 
de pînă la 6 m pe 
secundă. Pentru în-

noua linie fe- 
de la Turnu 

Severin spre Hercu- 
lane trec zilnic mul
te trenuri, cum zil
nic trec multe nave 
pe nadirul apelor. 
Călătorii sînt dornici 
să cuprindă în ochi 
imaginea grandioasă 
ce se vede desfășu- 
rîndu-se 
maluri : 
peste care 
ză albă, la 
ța ecluzei

Porților de Fier, 
siluetă semeață 
fier-beton, zvel- 

tă, înaripată parcă, 
gata de a țîșni me
reu în sus — turnul 
de comandă. Este o 
construcție de mare 
artă modernă, atît 
ca execuție, cît și 
ca concepție a for
mei : imaginați-vă o 
uriașă cheie france
ză în vîrful căreia, 
ireal parcă, stă ani
nată o nacelă — 
cabina de comandă. 

Cabina de coman
dă va fi echipată cu 
zeci de aparate de 
mare sensibilitate, 
electronice ; de fapt, 
aici se va găsi „cre
ierul" coordonator, 
electronic al siste
mului hidroenergetic 
și de navigație Porți
le de Fier. Bunăoară, 
se va hotărî : acum 
trebuie să se deschi
dă poarta plană ; și, 
ascultătoare, servo
motoarele vor ac
ționa imediat asupra 
masivei bariere care 
desparte cele două 
sas-uri (adică, încă
peri) aval și amon
te, ale ecluzei.

Ca un omagiu 
celor zece mii 
constructori ai ; 
fierului adus 
lui de-al X-lea Con
gres al partidului, 
foarte curînd va fi 
pusă în funcțiune 
prima treaptă de 
la ecluză, respectiv 
sas-ul aval. Pînă a- 
rum, la ecluză au 
fost montate circa 
8 000 tone echipa
mente;, menite să asi
gure havigația vase- ■

DE LA 
TRIMIȘII 
NOȘTRI 
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NISTOR TUICU 

ȘI SEVER LJTAN

ceput, în apele în
volburate vor fi a- 
runcate zilnic circa 
1 000 mc blocuri de 
beton și piatră. A- 
poi, se va ajunge Ia 
5 000 mc pe zi. Con
structorii români au 
turnat 
drept 
3 100 de 
beton, 
de pînă 
fiecare, 
continua 
digului 
constructorii 
slavi. în 
timp, pe malul nos
tru așteaptă pregă
tite alte aproape 
7 000 de blocuri mari 
din beton și stîncă. 
Reținem că 
închiderea 
breșe de 100 m lățî- 

constructorii 
i au 
albia

la 
fix 
de 
a- 

in-

(Continuare în pag. a H-a)

pentru 
ultimei

ridicat 
Dunării

descărca 
de 

stîncă.

i al 
de 

șan- 
ce-

tehnică 
La des^- ■ 
blocurilor

vor

Nocturna la Porțile de Fier Foto : Gh. Vințilă

COBOARĂ©

SELENAUȚII

tul și pe linia dezvoltării și moder
nizării rețelei.

Cu toate rezultatele obținute în 
dezvoltarea comerțului, nu putem să 
nu subliniem existența unor neajun
suri în activitatea aparatului comerci
al, care atrag unele observații. cri
tice justificate din partea condu
cerii de partid și de stat, din partea

— Nu spun o noutate — 
ne declară tovarășul Ștefan 
Toth, director general ad
junct în centrala O.N.T. 
Turismul trebuie să 
o „industrie" extrem 
sensibilă la mutațiile so- 
cial-economice. ~ 
gia turistului 
dificat. El nu 
dispus să meargă la 

pentru

fie 
de

Psih ol o- 
s-a 
mai

mo- 
este 
ca

bană numai pentru o 
noapte de liniște, ci vrea 
să găsească aici și un mi
nimum de servicii bine or
ganizate. Or, multe din ca
banele noastre, în ciuda 
faptului că sînt plasate în 
zone geografice cu frumu
seți neasemuite, au o or
ganizare necorespunzătoa
re. anacronică.

Să dăm însă o „culoare 
locală" acestor observații. 
Ce servicii oferă o cabană? 
Masă, băutură și cazare 
Desigur, nimeni nu pre
tinde cabanei să aibă pro
filul unui mare restaurant. 
Dar de aici și pînă la un 
„sortiment" redus aproape 
exclusiv la conserve și 
băuturi alcoolice e o

mare deosebire. în general, 
responsabilii cabanelor tind 
să reediteze aici obiș
nuitele bufete ; nici măcar 
ceai nu se mai servește 
aproape nicăieri, pentru a 
nu mai vorbi de răcori
toare. Am niai adăuga că în 
funcție de greutățile de a- 
provizionare, ar trebui re
văzute și prețurile, făcîn- 
du-se o diferențiere între 
cabanele de creștet și 
cele mai apropiate 
orașe. întrucît nu 
nici o justificare 
acestea din urmă, 
prețuri să fie aproape du
ble față de cele din alimen
tația publică.

Informarea și publicita
tea, dacă sînt bine organi
zate (și după cum vom ve
dea nu sînt !) pot și ele 
contribui, în mare măsură 
la creșterea numărului de 
turiști și în ultimă instanță 
la creșterea rentabilității

de 
există 

ca. la 
unele

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

pe malul 
al Dunării 
blocuri din 
în 
la
cu

greutate
20 tone 
care vor 
execuția 

început de 
iugo- 

acela.și

me 
noștri 
în i 
un pod de pe căre 
se
blocurile de be
ton și stîncă. Po
dul, ridicat în par
tea centrală a flu
viului, reprezintă o 
realizare 
deosebită, 
cărcarea

PĂM'INT!
Citiți în pagina a Vl-a ultimele știri privind evoluția navei spațiale 

„Apollo-11" care amerîzeazâ asiă-seară în Oceanul Pacific, pre
cum și pregătirile ce se iac pentru întîmpinarea astronauților.

I eIe g ra m â
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnule Președinte,

Am fost profund mișcat de felicitările amabile și de urările pe care 
mi le-ați adresat în numele dumneavoastră și al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România cu ocazia sărbătorii naționale a Franței.

Mulțumindu-vă în mod sincer, exprim, la rîndul meu, convingerea 
că legăturile de prietenie și de cooperare care unesc țările noastre se vor 
intensifica și mai mult în interesul lor reciproc și al păcii.

Vă adresez, de asemenea, cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru viitorul fericit al poporului român.

GEORGES POMPIDOU

JT
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FAPTUL SECERIȘUL „Metalochim" COMERȚUL
9

DIVERS SE DESFAȘOARA DIN PLIN
Brașov acordă J

(Urmare din pag. I)

servicii
posesorilor

După 50 
de ani DE CE ÎNTÎRZIE SEMĂNAREA de autoturisme

De curînd, complexul școlar 
din Bîrlad a serbat un eveni
ment emoționant. Se întîlneau, 
după cinczeci de ani de des
părțire, absolvenții primei pro
moții (1919) a școlii normale din 
localitate. Coincidență : la
această a 50-a aniversare au 
participat tot cincizeci de foști 
elevi. Elevii cu tîmplele albite 
au luat, ca pe vremuri, locuri în 
bănci, ascultînd apelul catalogu
lui făcut de unul dintre cei doi 
foști profesori în viață, prof. Ce
zar Ursu. Nu s-au ținut ore, s-au 
depănat doar amintiri, s-au 
evocat momente adînc întipă
rite în memorie, s-au înnoit 
altele. Și, desigur, la sfîrșitul 
acestei emoționante întîlniri — 
echivalentă prin timp și semni
ficație cu o adevărată ,,nuntă 
de aur" cu viața — cei prezenți 
s-au angajat să se reîntîlnească 
și la a 75-a aniversare. Noi le-o 
urăm din inimă.

CULTURILOR DUBLE?
In ultimele zile — favorabile muncii pe ogoare — s-a lucrat din plin la strîn

gerea și depozitarea recoltei de grîu. Datele consemnate la Consiliul Superior 
al Agriculturii arată că pînă la 23 iulie grîul a fost recoltat în întreprinderile 
agricole de stat de pe 55 la sută din suprafața cultivată, iar în cooperativele 
agricole de pe aproape 40 la sută. In județele din sudul și vestul țării, printre 
care Arad, Constanța, Dolj, Ialomița, Ilfov, Olt și Teleorman, recolta de grîu 
a fost strînsă în proporție de peste 60 la sută. Unele din aceste județe au anunțat 
că spre sfîrșitul săptămînii vor termina recoltarea griului. Se impune în con
tinuare concentrarea tuturor mijloacelor pentru strîngerea și depozitarea pro
ducției de grîu în cel mai scurt timp. De asemenea, arăturile de vară și însă
mînțarea culturilor duble — lucrări rămase în urmă — trebuie mult inten
sificate pentru a fi realizate pe toate suprafețele prevăzute.

fe- 
unor 
chi-

Unde vă 
coafați ?»

întrebarea este adresată 
meilor grăbite, cliente ale 
așa-ziși specialiști care,
purile, lucrează la domiciliu 
„repede și bine". Le istorisim 
o întîmplare recentă. Nicolae 
Șerbănescu din Piatra Neamț 
(str. Jderului 3) profesa coafura 
la domiciliu. Era renumit pen
tru rapiditate. Dar „meșterul" 
folosea bigudiuri din staniol 
tratat cu o soluție de sare de 
mercur — o substanță foarte 
toxică. Clientele erau mulțu
mite. Terminau repede și per
manentul ținea mai mult decît 
după procedeul obișnuit. Nu 
știau un amănunt esențial. Pro
cedeul folosit de Șerbănescu 
(în prezent arestat) le distrugea 
părul și epiderma. Era un sis
tem de otrăvire lentă dar si
gură. Cum și pe ce căi își pro
cura „meșterul" otrava — este 
o altă problemă pe care o vor 
lămuri organele de resort. 
Dumneavoastră folosiți servi
ciile unităților cooperatiste spe
cializate. Practic, igienio și ga
rantat.

Ca la circ
N-a plecat bine din Sibiu 

circul „Luna Parc" — și, de la 
începutul lunii iulie, pe același 
loc, în Piața 6 Martie, în plin 
centrul orașului, gard în gard 
cu sediul consiliului popular 
municipal, funcționează „la în
treaga capacitate", de dimineața 
pînă seara, alt circ. Cu „lan
țuri", cu „zidul morții", cu 
două muzici-două. Suteie de 
cetățeni pe sub ferestrele 
cărora se desfășoară pa
norama, indignați pe bună 
dreptate că li s-a răpit liniștea 
întreabă : de ce se dă autoriza
ție de funcționare unui circ, în 
cea mai centrală zonă a orașu
lui ? Este exact întrebarea pe 
care voiam să o punem și noi. 
Dar poate că nu va mai fi ne
necesar...

Nu se amba 
leasă
nimeni ?

în perioada care a trecut, în
tre ultimele două controale, la 
Fabrica de conserve Tecuci s-a 
înregistrat o pagubă de peste 
2 milioane lei. Paguba se referă 
nu la producție, ci la amba
laje. Ca urmare a proastei ma
nevrări și depozitări, 207 875 de 
lăzi (însumînd valoarea mai sus 
amintită) au fost scoase din uz 
înainte de împlinirea circuite
lor normate, fiind bune doar de 
ațlțat focul. In prezent, aruncate 
care încotro, alte aproape 50 000 
de lăzi își așteaptă aceeași 
soartă. Văzînd atîta risipă în 
mînuirea ambalajelor, punem 
întrebarea : nu se ambalează 
meni ?

Deși lucrările care se execută în 
această perioadă sînt complexe iar 
vremea ploioasă a scurtat mult din 
timpul care le-a fost afectat, totuși 
în multe unităti agricole campania 
de recoltare a fost organizată te
meinic încît secerișul griului s-a în
cheiat sau se execută pe ultimele 
suprafețe. Paralel, s-a muncit de zor 
la eliberarea terenului de paie, pre
gătirea lui și s-au însămînțat cul
turi duble.

în județul Constanța, de exemplu, 
grîul a fost recoltat de pe 140 000 ha, 
ceea ce reprezintă aproape 71 la sută 
din suprafața cultivată. „Dacă 
timpul va fi favorabil, spunea ing. 
Dan Șerbu, directorul Direcției agri
cole județene, în maximum cinci zile, 
vom încheia recoltatul griului". De 
altfel, numeroase cooperative agrico
le de producție, printre care cele din 
Dorobanțu, Cobadin, Vîrtop, Hîrșova, 
Agigea, Lanurile și altele, au anun
țat terminarea secerișului. într-un 
ritm intens se lucrează și în între
prinderile agricole de stat Amzacea, 
Mihail Kogălniceanu și altele. De pe 
73 la sută din suprafața cultivată cu 
grîu, deținută de aceste unități, re
colta se află în hambare.

Și în județul Iași, de cîteva zile, 
cerealele păioase au dat în copt. Ca 
urmare, în majoritatea cooperative
lor agricole și la fermele IAS se lu
crează în ritm susținut la recoltat 
După cum reiese din datele centra
lizate la direcția agricolă județea
nă, pînă la 21 iulie, recoltatul or
zului s-a efectuat în proporție de 
30 la sută, iar al mazărei — aproape 
.20 la sută. în cursul săptămînii care 
a trecut a început și recoltatul griu
lui în 27 cooperative agricole, printre 
care cele din localitățile Dumești, 
Gorban, Trifești, Totoiești care au 
recoltat, pînă acum, între 100—200 ha 
fiecare. In săptămîna în curs, sece
rișul griului a început în aproape 
toate unitățile agricole din județ. Re
zultate bune au fost obținute îndeo
sebi la fermele Cristești, Uricani și 
Coasta Mare, ale întreprinderii agri
cole de stat Iași, unde s-a lucrat zil
nic cu 22 combine și 7 prese de ba
lotat paie, depozitîndu-se în maga
zii aproximativ 200—250 tone pro
duse.

O muncă rodnică se desfășoară în 
multe cooperative agricole din raza 
de activitate a TMA Holboca. După 
cum ne-a informat ing. Cornel Rusu, 
chiar din prima zi la cooperativele 
Mogoșești, Holboca și altele, mecani
zatorii și-au realizat și depășit la re
coltat normele pe combine, Cerealele 
păioase au fost strînse de pe mari 
suprafețe în cooperativele agricole : 
Plugari, Tomești, Tg. Frumos, Băl- 
țați, Deleni și altele. Luni și marți 
la cooperativa agricolă Lungani, de 
pildă, s-a lucrat la punctul Srrieu 
din plin cu 11 combine. Secția IMA a 
adus aici un atelier mobil pentru 
a face pe loc orice intervenție va 
fi necesară. Munca era bine organi
zată și la transportul griului cu cami
oanele cooperativei, iar paiele se ba
lotau imediat. Treaba ar fi fost com
pletă daca se organiza în aceeași 
măsură și executarea arăturilor și 
însămînțarea culturilor duble. La 
cooperativa agricolă Balș, grîul pe 
unele tarlale fiind îmburuienit, 
consiliul de conducere a luat măsura 
să se recolteze manual. In

zilei de marți, 50 de secerători și 60 
de cosași lucrau în lanul de grîu de 
lîngă sediul cooperativei.

Peste tot unde munca a fost te
meinic organizată, recoltarea cerea
lelor se desfășoară rapid și există 
condiții să se recupereze din rămî- 
nerea în urmă cauzată de ploile nu
meroase din această vară. Cu toate 
că se știe că la supracoacere grîul 
se scutură cu ușurință, ceea ce în
seamnă pierderi 
unități agricole 
rea secerișului. 
Constanța, unde 
neral avansate, 
gricole în care, pînă la această dată, 
grîul nu a fost recoltat decît pe su
prafețe mici. Așa sînt cele din Os
trov, Băneasa, Dobromir și M. Vitea
zul, în care recolta a fost strînsă da 
pe abia 40—44 la sută din suprafața 
cultivată. Această situație se dato- 
rește modului cum sînt folosite com
binele. De obicei mecanizatorii încep 
lucrul în cîmp tîrziu, pe la orele 
9—10 dimineața. Specialiștii de la di
recția agricolă, prezenți pe teren, au 
semnalat, în mai multe rînduri, de
fecțiuni repetate la combine, dar ele 
nu sînt înlăturate operativ de către 
atelierele mobile ale I.M.A. Ostrov și 
Băneasa. Aici ar trebui luate măsuri 
ca de pe suprafețele, mici de altfel, 
cu grîu, culcat din cauza vîntului și 
ploilor, să se recolteze și cu secerile 
și coasele, dar consiliile de conduce
re ale cooperativelor n-au întreprins 
pînă în prezent nimic.

In aceste zile, paralel cu grăbirea 
recoltatului trebuie luate măsuri în 
vederea eliberării 
pentru a se putea 
fețe cît mai mari 
Avantajul de care 
an — solul este bine aprovizionat cu 
apă — nu este folosit peste tot. In 
județul Constanța există un decalaj 
de aproape 100 000 ha între supra-

de recoltă, în unele 
se întîrzie executa- 
Chiar și în județul 
lucrările sînt în ge- 
sînt cooperative a-

terenului de paie 
însămînța supra- 

cu culturi duble, 
dispunem în acest

fața recoltată și cea arată. Terenul 
este eliberat cu întîrzlere de paie, 
deoarece presele de balotat funcțio
nează defectuos. Folosirea cu o pro
ductivitate scăzută a combinelor 
duce la imobilizarea tractoarelor. 
Deși s-a prevăzut organizarea schim
bului doi pe un mare număr de 
tractoare, această prevedere a rămas 
pe hîrtie. în întreg județul, fără ex
cepție, sînt condiții optime pentru 
semănatul culturilor duble. Din cele 
57 000 ha prevăzute, au fost Insă- 
mînțate doar 25 000 ha. Cauza este 
aceeași: lipsa tractoarelor. Tocmai 
de aceea se impune ca în timpul cel 
mai scurt să se folosească la maxi
mum condițiile prielnice pentru în
cheierea grabnică a recoltatului, ur
gentarea celorlalte lucrări agricole 
de sezon și, îndeosebi, a arăturilor 
ți însămînțării culturilor duble.

O situație asemănătoare a fost 
întîlnită și în județul Iași. In coope
rativele agricole din Scobinți, Hîr- 
lău, Ceplenita, Deleni nu se organi
zase încă eliberarea operativă a te
renului de paie și nu se începuse în- 
sămînțarea culturilor duble. Ing. 
Costică Serea, care răspunde de baza 
furajeră în cadrul direcției agricola 
județene, ne-a spus că în fiecare u- 
nitate au fost stabilite _ suprafețele 
care urmează să se cultive, că s-a a- 
sigurat și sămînța necesară de po
rumb pentru a se realiza chiar su
prafețe în plus peste cele 20 000 ha 
stabilite inițial?Aplicarea acestor mă
suri nu se face însă cu destulă ope
rativitate în toate unitățile. In județ 
arăturile și semănatul culturilor du
ble nu se fac în ritmul și la termene
le stabilite pe măsură ce suprafețele 
recoltate se măresc.

Dat fiind faptul că timpul se men
ține încă instabil, se impune a se lua 
noi măsuri pentru a se folosi mai 
bine fiecare oră bună de lucru și cît 
mai din plin mijloacele mecanizate 
în vederea grăbirii recoltării cultu
rilor de păioase, transportului recol
tei, lucrări care să fie urmate în
deaproape de eliberarea terenului 
pentru a da cîmp larg tractoriștilor 
în vederea executării arăturilor și în
sămînțării culturilor duble. Este ne
voie de sprijin eficient din partea 
organelor locale de partid și orga
nelor agricole județene pentru ca în 
fiecare unitate strîngerea recoltei să 
te facă cît mal repede.

în rețeaua de stații auto- 
service, cele două unități ale 
întreprinderii de industrie lo
cală „Metalochim" din Bra- . 
șov se bucură de un bun re
nume datorită dotării tehnice 
și încadrării de personal cali
ficat. O stație stă la dispoziția 
automobiliștilor pe Valea Ti
mișului, chiar pe drumul na
țional nr. 1 (respectiv șoseaua 
internațională nr. 15), la in
trarea în Brașov-DIrste. Aici 
se prestează o gamă largă de 
lucrări — de la spălat, gresat 
pînă la revizii și reglări me
canice și electrice. Stația dis
pune de boxe pentru spălarea 
caroseriei și efectuarea unor 
operații de reparare și mon
tare a anvelopelor. O vulca
nizare și montarea unei an
velope durează doar 3—4 mi
nute. Se pot face aici revizia 
și reglarea motorului și trans
misiei. Se reglează supapele 
și .carburatorul, cutia cu vi
teze, ambreiajul și farurile, se 
revizuiește instalația electri
că, se încarcă rapid acumu
latorii. Reparații la dinam și 
electromotor se pot executa 
și cu înlocuiri de piese.

La cealaltă extremitate a 
Brașovului, la intersecția căii 
Cristianului cu șoseaua Făgă
rașului se află o altă unitate 
de deservire : stația autoex- 
port. Aici se execută numai 
lucrări privind toaleta auto
turismelor. în acest scop, sta
ția este dotată cu o linie de 
spălare ultramodernă. O pri
mă operație : desprăfuirea in
terioară. Aspiratorul puternic 
absoarbe ultimul fir de praf 
din cel mai ascuns ungher al 
mașinii. Operația durează 
două minute. Mașina trece 
apoi la arcul de spălare cu 
perii și jeturi de apă, care în
depărtează orice urmă de 
praf sau noroi. După spălare 
cu șampon și clătire, urmează 
uscarea cu ajutorul unor per
dele de aer. întreaga opera
ție de spălare durează 3—5 
minute. La cerere, se poate 
spăla și interiorul mașinii. 
Stația Dîrste răspunde la te
lefon 2 46 13 iar stația din șo
seaua Cristian — la numărul 
1 24 41.

a
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publicului. Organele comerciale nu 
au găsit încă formele adecvate pen
tru a exercita o influență mai ac
tivă asupra industriei, prin informa
rea acesteia asupra modificărilor ce 
intervin în volumul și structura ce
rerii populației în vederea adaptă
rii operative a programului de pro
ducție. In repartizarea pe teritoriu 
a fondului de mărfuri nu se reali
zează, întotdeauna, corelația nece
sară între cererea locală a populați
ei, ca volum și structură, și măr
furile puse la dispoziție prin maga
zine. Creșterea impresionantă a flu
xului de cumpărători în unitățile de 
desfacere, motivată prin sporirea și 
structura mai complexă a consumu
lui în condițiile unei societăți mo
derne, nu a fost însoțită, la nivelul 
necesităților, de organizarea cores
punzătoare a procesului tehnologic 
al deservirii, fapt pentru care pu
blicul este nevoit încă să irosească 
o parte importantă din timpul său 
liber pentru cumpărături.

Programul vast și complex de 
dezvoltare a țării noastre, cuprins în 
documentele pentru congres, deschide 
perspective noi pentru extinderea pe 
scară largă a activității comerțului 
socialist și pentru crearea condițiilor 
de realizare a acesteia la un nivel ca
litativ superior. In centrul politicii 
Partidului Comunist Român fiind 
creșterea potențialului economic al 
țării, prin dezvoltarea unei indus
trii tot mai puternice, a unei agri
culturi înaintate, pe baza introdu
cerii și extinderii cuceririlor tehni- 
co-științifice contemporane, se cre
ează posibilități sporite de satisfa
cere tot mai deplină a cererii de măr
furi.

Proiectul de Directive prevede, 
pentru anul 1975, comparativ cu 
1970, creșterea cu 45 la sută 
a venitului național, cu 40 la 
sută a producției ramurii industriei 
ușoare, cu 35 Ia sută a producției 
ramurii industriei alimentare, cu 28 
la sută a producției agricole, cu 
16—20 la sută a salariului real și cu 
15—20 la sută a veniturilor bănești 
ale țărănimii, iar pe această bază, 
realizarea unui volum al vînzărilor 
de mărfuri cu 30—35 la sută mai 
mare. Creșterea volumului vînzări
lor va avea loc în condițiile îmbo
gățirii gamei sortimentale și ale re
alizării produselor la un nivel calita
tiv corespunzător exigențelor spori
te ale consumatorilor.

Fără îndoială că, în perspectiva 
cincinalului, comercializarea unui 
fond de mărfuri cu mult sporit ca 
volum și cu o structură în continuă 
înnoire va atrage după sine impor
tante modificări calitative în desfă
șurarea activității comerțului socia
list și, în primul rînd, îmbunătățiri 
esențiale în modul în care se reali
zează confruntarea puterii de cum
părare și a exigențelor sporite ale 
populației cu oferta de mărfuri. A- 
ceasta implică, din partea noastră, 
intensificarea acțiunilor privind per
fecționarea multilaterală a activită
ții aparatului comercial.

Una din preocupările noastre In 
acest sens trebuie să fie sporirea ca
pacității aparatului comercial de in
fluențare activă a industriei, pro
movarea modalităților economice 
prin care să se realizeze aceasta, pre
cum și cunoașterea, pe calea stu
diului pieței și a consumului, a mo
dificărilor ce apar în volumul și 
structura cererii de mărfuri. Con
siderăm că, în afară de analiza sis
tematică a mișcării fondului de 
mărfuri în depozite și magazine, de 
valorificarea operativă a informații
lor furnizate de lucrătorii care vin 
în contact nemijlocit cu consumato
rii, studierea mai aprofundată a ce
rerii trebuie să se asigure prin prac
ticarea și dezvoltarea metodelor mo
derne, statistico-matematice, ce per
mit cunoașterea mai completă a pre
ferințelor consumatorilor, a cauzelor 
și intensității cererii, precum și a 
factorilor care o stimulează sau o li
mitează.

Pe linia perfecționării cadrului <1e 
relații între industrie și comerț, de 
care depinde într-o măsură însem
nată formarea fondului de mărfuri 
în strînsă corelație cu cererea, 
atribuim o importanță deosebi
tă promovării unor raporturi eco
nomice care să înlocuiască formele 
administrative ce se mai practică 
încă în acest domeniu. Avem astfel 
în vedere ca organizațiile comercia
le cu amănuntul să aibă dreptul de 
a contracta direct fondul de marfă 
cu industria — cu excepția unui grup 
restrîns de articole dirijate pe plan 
central —, de a achiziționa mărfuri 
direct de la producători, în măsura 
în care se asigură o mai bună a- 
provizionare în condiții de eficiență 
economică sporită.

Totodată, apreciem a fi indicată 
creșterea rolului și răspunderii Mi

ni- (Urmare din pag. I)
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Gheorghe Mîntulescu din 
muna Cornu (Prahova)

co- 
are 

acum o vîrstă respectabilă : 70 
d'e ani. Cam pe la 17, deci prin 
anul 1916, a început să scrie 
primele file ale cronicii locali
tății sale natale. Și de atunci, 
an de an, cu o perseverență de 
admirat, a consemnat eveni
mentele sociale, economice, cul
turale cele mai importante din 
viața comunei. A urmărit presa 
vremii, strîngînd articole, re- 
portaje, notițe despre Cornu, 
adăugîndu-le cronicii lui. As
tăzi, această lucrare, ce oglin
dește transformările comunei 
în decursul anilor, numără peste 
7 000 de pagini și are... 20 kg. 
Cronicarul și-a încetat migă- 
loasa-i muncă. I-a slăbit vede
rea. Cea mai mare fericire, 
după cum declară el, este să gă
sească un continuator. I-ar preda 
caietele pentru a-i valorifica 
opera, care, chiar dacă n-are o 
prea mare valoare literară, re
prezintă totuși un interesant 
document istoric, foarte util în 
scrierea unei biografii a comu
nei. Ce concetățean, se oferă 
pentru a pune în valoare stră
daniile de decenii ale acestui 
neobișnuit cronicar ?

Rubrică redactată
Stefan ZIDĂRIȚA 
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de

tt> sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cabanelor. Dacă pentru ca
banele din Făgăraș turistul 
are posibilitatea — consul- 
tînd hărți, plăcuțe indica
toare etc. — să afle toate 
informațiile care-1 intere
sează, spre cabanele din 
Paring, Retezat și Sebeș 
(ghizii agenției O.N.T. 
București, care acoperă 35 
la sută din volumul total 
al turismului pe țară, ne-au 
asigurat că putem genera
liza observația) ajungi nu
mai dacă ai noroc să întîl- 
nești vreun localnic, care 
să-ti arate drumul. De ase
menea, sîntem informați, 
atît de corespondenții noș
tri, cît și de turiști,, că de 
la Fîntînele la Păltiniș, pe 
Valea Ialomiței, în jurul 
cabanelor de pe creste, mar
cajele și Indicatoarele tre
buie căutate cu luminarea. 
Iar dacă ai totuși șansa să 
le găsești, nu folosesc la 
nimic : sînt atît de vechi 
și de șterse, încît nu mai 
poți distinge nici o culoare, 
nici un semn. Cum să se 
aventureze atunci turiștii 
spre aceste cabane ?

Baza materială în sine 
— existența cabanei — nu 
rezolvă relațiile turistului 
cu muntele. Cabana tre
buie să fie o unitate de 
deservire care să pună la 
dispoziția turistului nu o 
gamă mare de servicii, dar, 
în orice caz, obligatoriu pe 
acelea care să-i facă 
pasul sau vacanța cit mai 
plăcute.

— Organizarea de 
samblu a cabanelor — e de 
părere Ovidiu Stoian din 
serviciul excursii interne 
al O.N.T. — ar trebui să 
constituie obiectul unui 
studiu. Nu există un re-

gulament unitar de orga
nizare și funcționare, care 
să încadreze activitatea ca
banelor în principii și nor
me obligatorii de deservire, 
într-un județ tarifele de 
cazare și confort conțin a- 
numite prevederi, în altul, 
altele ; într-un județ, gra
dul de confort al cabanei 
este înțeles într-un fel, în

porție extrem de redusă. 
Doar două agenții O.N.T. 
— București și Ploiești — 
s-au încumetat să facă 
cest pas, deși peste 30 
sută din spațiul total 
cabanelor se pretează
contractare pentru odihnă 
(ele dispunînd de 60—250 
locuri).

în legătură cu contracta-

n
ia 
al 
la

suri practice pentru îmbu
nătățirea activității turis
tice a cabanelor. Numai că 
„forurile în drept" au în
făptuit prevederile acestei 
hotărîrl doar pe jumătate : 
au creat întreprinderi ju
dețene balneo-climaterice 
și le-au dat cabanele „în 
primire". Celelalte (even
tuale) măsuri au fost lăsate

montan, aceste avantaje se 
lasă încă așteptate". Re
marcile interlocutorului 
nostru merită să fie stu
diate cu maximă atenție. 
Vrem totu.și să sub
liniem că posibilitățile 
și inițiativele organiza
țiilor U.T.C., ale birourilor 
de turism existente în ju
dețe, municipii, uzine, de

CĂRĂRUIA CARE DUCE...
LA CABANA NERENTABILA

po-

an-

altul în altfel ; într-un ju
deț. turiștii sînt primiți să 
doarmă la cabană fără o- 
bligația de a lua micul de
jun și masa de prînz (cum 
de altfel e normal), în al
tul, nu. Există și cabane 
care, inițial, au fost con
struite pentru a fi case de 
odihnă și au capacități de 
cazare foarte mari. Acestea 
nu vor fi niciodată renta
bile atîta vreme cît vor 
funcționa pe „regim" ex
clusiv de cabană. In cazul 
acestor unităti turistice, ar 
trebui să se introducă con
tractarea capacității lor de 
cazare, totale sau parțiale, 
cu diferite organizații tu
ristice sau de odihnă.

Sistemul de contractare 
a spațiilor cabaniere — atît 
de extins în alte țări — se 
utilizează la noi într-o pro

rea spațiilor cabaniere so
licităm și părerea tovară
șului Ion Negreanu, ad
junct de șef de secție la 
Uniunea Generală a Sin
dicatelor. „Sîntem gata ori- 
cînd — ne spune interlocu
torul nostru — să contrac
tăm acele spații cabanie
re care au un confort 
corespunzător odihnei. So
licitările pentru odihnă 
la munte, adresate sin
dicatelor, sînt atît de 
mari, încît în sezonul de 
vîrf nu le putem face față. 
Repet: să ni se facă oferta 
și sîntem gata să încheiem 
contracte...

O hotărîre a Consiliului 
de Miniștri (228/1965) cerea 
încă de acum cîtiva ani 
forurilor în drept să în
treprindă un studiu în ve
derea elaborării unor mă-

pe seama inițiativei locale, 
care a acționat atît cît a 
acționat.

„Turismul montan poate 
și trebuie să devină rentabil 
— afirmă și tovarășul Da
niel Lăzărescu, vicepreșe
dinte al Biroului de turism 
pentru tineret. Dar cum se 
concepe această rentabili
tate ? Am impresia că. în 
momentul de față, între
prinderile balneo-climate
rice județene o concep în
tr-un fel limitat numai la 
criteriile încărcării prețu
rilor de cazare și masă, 
pînă la a deveni inac
cesibile. Biroul de turism 
pentru tineret a fost 
creat în scopul de a facilita 
practicarea drumeției de 
către tineri în anumite 
condițiuni mai avantajoa
se. Or, în cazul turismului

a face educație turistică ti
nerilor, de a-i îndemna să 
practice drumeția de munte, 
ar putea fi mult mai variate, 
mai susținute. Spre turis
mul montan au fost „diri
jați" prin B.T.T., în prima 
jumătate a anului, mai pu
țin de 4 000 de tineri. Cifră 
foarte mică dacă o rapor
tăm la numărul mare de 
elevi și studenți pentru 
care statul acordă înlesniri 
materiale, la numărul mare 
de tineri care activează în 
cadrul organizațiilor U.T.C. 
Or, turismul de munte, 
care presupune o anumită 
pregătire fizică, curaj și 
pasiune, se practică în spe
cial de către tineri.

In concluzia acestor ob
servații, se poate afirma că 
deficitul turismului mon
tan este, în primul rînd,

un deficit de organizare. 
Asupra lui trebuie acțio
nat, pe verticală și pe ori
zontală, de către toți fac
torii interesați în bunul 
mers al acestui sector. Ori- 
cît de puternică ar fi baza 
materială a turismului, 
oricît de mult s-ar extinde 
ea, atîta vreme cît este slab 
organizată, cît nu se adap
tează la nou — și în turism 
noul apare foarte rapid — 
ea nu-și îndeplinește în 
condiții corespunzătoare 
menirea. „Industria" turis
mul montan a trecut, în 
decursul anilor, prin mai 
multe forme de adminis
trare. fără ca modificările 
să fi dus la rezultatele 
scontate, la formarea unor 
cadre competente. Perso
nalul cabanier, ca să dăm 
un singur exemplu, are o ■ 
proveniență mai mult decît 
eterogenă, multi dintre ei 
nefiind nici de departe acei 
buni organizatori și anima
tori turistici de care este 
nevoie.

Revenim asupra uneia 
din principalele concluzii 
ale acestor însemnări: mai 
buna organizare și gospo
dărire a cabanelor, 
rarea mai strînsă 
directă între toate 
zațiile de turism și 
poate duce, în 
țiile existente, 
fără nici un fel de inves
tiții sau amenajări, la 
mărirea considerabilă a ca
pacității de cazare a oame
nilor muncii în concediul 
de odihnă. In acest sens 
se întreprinde, în momen
tul de față, un studiu, a 
cărui oportunitate nu o 
contestăm, ci dimpotrivă. 
Considerăm însă că se im
pun măsuri urgente pentru 
valorificarea corespunză
toare a cabanelor.

colabo- 
și mai 
organi- 
odihnă, 

condi- 
aproape

nisterului Comerțului Interior în a- 
provizionarea cu mărfuri a popu
lației. prin dezvoltarea funcției de 
coordonare a activității comerciale și 
prin concentrarea treptată a comer
țului cu ridicata. Trebuie să cu
noaștem și să dispunem, în condiții 
mult tmbunătățite, de toate resurse
le de mărfuri pe care le oferă e- 
conomia țării noastre, indiferent da 
sistemul comercial prin care se rea
lizează desfacerea cu amănuntul. Sa 
impune totodată să ridicăm ni
velul calitativ al muncii noas
tre în domeniul repartizării pa 
teritoriu a fondului de măr
furi, punînd la punct în acest 
scop o metodologie științifică. De a- 
semenea, tn domeniul pregătirii ju
dicioase a contractării mărfurilor, 
trebuie realizată fundamentarea ri
guroasă, la toate nivelele, a necesa
relor, promovarea unor relații care 
să contribuie la creșterea răspunde
rii părților în îndeplinirea obliga
țiilor contractuale și la raționaliza
rea circuitului mărfurilor. Intre în
treprinderile comerțului cu ridicata și 
organizațiile comerciale cu amănun
tul vor fi promovate raporturi eco
nomice care să permită desfășurarea 
activității comerciale într-un sistem 
unitar, mai eficient.

îmbunătățirea aprovizionării popu
lației este condiționată de lărgircra 
și modernizarea rețelei comerciale, 
de extinderea într-o proporție mai 
mare a formelor moderne <le comerț. 
In acest sens, este necesară dezvol
tarea cu prioritate a acelor tipuri 
de magazine prin care să se poată 
comercializa un volum sporit de 
mărfuri, concomitent cu practicarea 
unor tehnologii comerciale noi, care 
permit accelerarea procesului de vîn- 
zare, stimularea desfacerilor și re
ducerea substanțială a timpului ne
cesar pentru efectuarea cumpărătu
rilor. Ca atare, vor fi con
struite și date în folosință în 
următorii ani mari magazine uni
versale în cele mai Importante cen
tre urbane ale țării. Pentru reali
zarea sarcinii prevăzute prin pro
iectul de Directive privind îmbună
tățirea organizării rețelei de maga
zine și unități de alimentație publi
că, în cincinalul viitor vom atribui 
peste 80 la sută din fondurile de in
vestiții dezvoltării și modernizării 
rețelei cu amănuntul, precum și do
tării cu mijloace de transport. Vom 
urmări In mod deosebit să fie a- 
plicnte cu strictețe recomandările 
conducerii partidului privind aplica
rea unor soluții mai eficiente la <>- 
biectivele ce urmează a fi începute, 
ca proiectanții, arhitecții, construc
torii noștri să dovedească maximum 
de grijă în folosirea terenurilor a- 
fectate, pentru realizarea, în gene
ral, a unor asemenea construcții in 
care să poată fi aplicate sisteme mo
derne și economicoase de deservire. 
In același timp, paralel cu concen
trarea magazinelor în construcții in
dependente, vom acorda toată aten
ția organizării de unități la parte
rul blocurilor de locuințe, atît din 
cartiere, cît mai ales din zona cen
trală a orașelor. Vom urmări să sa 
pună capăt tendinței care se mai ma
nifestă, în ciuda numeroaselor cri
tici, de a se construi unități de a- 
limentație publică cu săli de di
mensiuni mari și spații anexe exa
gerate. Date fiind condițiile din țara 
noastră, noile construcții pentru a- 
limentația publică vor fi prevăzute 
cu spații închise restrinse, rezervîn- 
du-se în schimb spații deschise mari 
pentru organizarea de terase și gră
dini de vară. Totodată, construcțiile 
de depozite vor fi limitate la stric
tul necesar, urmărindu-se, în para
lel, extinderea livrărilor directe de 
mărfuri de la furnizori la unitățile 
de desfacere. O rezervă însemnată 
pentru dezvoltarea rețelei o consti
tuie preluarea și redarea circuitului 
comercial a fostelor spații de des
facere deținute și utilizate în pre
zent în alte scopuri, ceea ce va 
contribui la refacerea arterelor și 
centrelor comerciale care au fost în 
tradiția multor orașe din țara noas
tră. Aplicarea acestor măsuri va 
duce la folosirea cu eficiență ma
ximă a fondurilor de investiții, la 
evitarea unor lucrări costisitoare, cu 
finisaje nejustificate în raport cu 
nevoile funcționale ale unităților, la 
adoptarea unor soluții simple și ief
tine în ce privește partea de con
strucții, asigurîndu-se, în schimb, în 
limita fondurilor economisite, un 
grad superior de dotare cu utilaj și 
mobilier. Ținînd seama de formele 
variate de manifestare, ca moment 
și loc, a cererii populației, este ne
cesar să acordăm o deosebită aten
ție dezvoltării comerțului mobil, 
creîndu-i-se condiții de a răspunde 
în mod corespunzător funcției sala 
de completare a rețelei permanente. 
Totodată, avem în vedere dez
voltarea și diversificarea serviciilor 
oferite consumatorilor de către u- 
nitățile comerciale. Vom elabora un 
program de măsuri care să permită 
valorificarea rezervelor existente șl 
să creeze condiții pentru practicarea 
într-o proporție tot mai mare și la 
un nivel superior a serviciilor mult 
solicitate de populație.

Comerțul socialist se dezvoltă a- 
trăgînd în fiecare an un număr în
semnat de cadre. Aceasta presupu
ne, pe de o parte, o temeinică pre
gătire de specialitate din partea tu
turor lucrătorilor, o experiență me
reu înnoită, iar pe de altă parte, o 
vocație care înseamnă nu numai pa
siune față de munca îndeplinită, ei 
și respect față de cumpărători. 
Dreptul cumpărătorului de a alege 
produsele care să-i satisfacă integral 
exigențele este completat de dreptul 
de a fi sefvit în condiții civilizate. 
De aici sarcina de mare importan
ță, formulată în proiectul de Direc
tive, de îmbunătățire a deservirii 
populației, de dezvoltare a unui cli
mat de responsabilitate profesională 
și civică, de onestitate și respect față 
de cumpărători. Forma dominantă a 
pregătirii cadrelor pentru comerț va 
trebui să devină ucenicia și ridica
rea calificării profesionale prin 
cursuri de scurtă durată, orientate 
îndeosebi către asigurarea cunoștin
țelor cu caracter aplicativ.

La nivelul aparatului central al 
ministerului, îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă, sporirea o- 
perativității, întărirea spiritului da 
răspundere, precum și înlăturarea u- 
nor aspecte de formalism 
biective permanente, cărora 
ordonăm pentru a imprima 
de lucru mai practic, mai 
sarcinilor pe care le avetn 
permanenta îmbunătățire a 
zionării populației, simplificarea cir
cuitului mărfurilor, reducerea, în 
continuare, a cheltuielilor neecono- 
micoase.

Sarcinile clare și precise ce revin 
comerțului din Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român 
și proiectul de Directive pentru Con
gresul al X-lea al partidului sînt ds 
natură să dea un nou impuls activității 
comerciale și avem convingerea că 
lucrătorii din comerțul nostru socia
list vor depune toate eforturile pentru 
transpunerea lor în viață.

sint o- 
ne sub- 
un stil 
adecvat 
privind 
aprovi-
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ste impresionant tabloul pe care 
il oferă întreaga țară în aceste 
zile ; se simte pretutindeni aerul 
proaspăt, înviorător ah eveni
mentelor de seamă din istoria na

țională. Atît dezbaterile în jurul documente
lor pregătitoare ale Congresului al X-lea al 
partidului, care au culminat cu conferințele 
extraordinare ale organizațiilor jude
țene de partid, cit și faptele care le sus
țin, conferindu-le substanța vie și densă a 
realității, sînt o vastă și prodigioasă argu
mentație pentru un fenomen care își în
scrie din ce în ce mai accentuat contururile 
pe fundalul vieții noastre politice, econo
mice, sociale, culturale : PERFECȚIONA
REA. Căci, așa cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „partidul se preo
cupă de îmbunătățirea continuă a conducerii 
și planificării economiei naționale, de per
fecționarea formelor și metodelor de condu
cere a întregii vieți sociale. Acordăm o mare 
atenție dezvoltării democrației socialiste, 
pornind de la faptul că orînduirea nouă, li- 
chidînd orice oprimare, inegalitate economi- 
co-socială dintre oameni, creează condiții 
pentru o puternică înflorire a libertăților 
democratice, pentru o organizare superioară 
a relațiilor dintre toți membrii societății, 
pentru manifestarea plenară a personali
tății fiecăruia și afirmarea umanismului 
socialist".

Tot mai limpede reiese' că a promova 
gîndirea îndrăzneață și creatoare, a căuta 
cele mai suple forme menite să stimuleze 
înaintarea, a combate cu fermitate rutina 
și conservatorismul, a ridioa continuu cali
tatea deciziilor printr-o investigare știin
țifică a fenomenelor, a impune mereu noul, 
reprezintă exigențe pe care partidul, după 
Congresul al IX-lea, le-a transformat în 
tot atîtea trăsături definitorii ale activității 
sociale în România contemporană.

Ne-am străduit, în cele ce urmează, să 
aflăm opiniile, punctele de vedere, reflec
țiile unor oameni ce lucrează în cele mai 
diferite domenii de activitate cu privire la 
sensurile și valențele perfecționării ca ele
ment dinamizator, ca forță propulsoare a 
progresului multilateral.

— E greu, dar am să încerc. în ce pri
vește activitatea direct productivă, aș re
zuma esența măsurilor luate în următoa
rele trăsături fundamentale : modernizare, 
optimizare, rentabilizare. De la introduce
rea tehnicii noi pînă la acțiunile între
prinse pentru organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, totul urmărește spo
rirea eficientei economice și, în ultimă ana
liză, ca element determinant al superiori
tății noii orînduiri, creșterea productivi
tății muncii sociale. Dacă e să ne referim 
la măsurile pentru îmbunătățirea planifi
cării, le-am putea sintetiza astfel : princi
piul fundamental a devenit elaborarea pla
nului de jos în sus, îmbinarea strțnsă a 
studiilor și propunerilor unităților econo
mice cu acelea ale organelor economice 
care au viziunea de ansamblu a economiei. 
O caracteristică importantă a perfecționării 
în domeniul planificării constă în faptul 
că planul central cuprinde un număr mai 
restrîns de indicatori, asigurînd dezvoltarea 
inițiativei unităților productive. în pri
vința organizării și conducerii economiei 
se cere subliniat faptul că întreprinderea a 
devenit unitatea de bază a economiei, bucu- 
rîndu-se de mai multă autonomie. Se ex
perimentează organizarea acelor mari com
plexe economice care vor fi centralele in-

MIRCOHCBES

TĂRÎMUL PE CARE

IDEEA DE PERFECȚIONARE

ȘI-A GĂSIT O APLICARE DEO

SEBIT DE PREGNANTĂ ESTE,

de secție cu studii medii. Inginerii res
pectivi au fost trecuți în compartimentele 
de concepție unde își pot fructifica mai 
bine cunoștințele. Căci perfecționarea este 
sinonimă și cn mai buna valorificare a po
tențialului creator al colectivului.

PRIN LĂRGIREA Șl A

DÎNCIREÂ DEMOCRAȚIEI SO

CIALISTE, PERFECȚIONAREA

DEVINE OPERA NEMIJLOCITĂ

A MASELOR
Reluînd parcă firul celor arătate de ingi

nerul Iulian Cazacu cu privire la roadele 
pe care le dă dezvoltarea democrației eco
nomice în viața fabricilor și uzinelor noas
tre, un alt interlocutor, tovarășul Marian 
Toderoiu, secretarul comitetului sindicatu
lui al uzinelor „23 August", ne-a spus :

— Nu trebuie uitat un adevăr fundamen-
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partizarea judicioasă a locuințelor (între 
1960—1968 salariații noștri au primit aproa
pe 1 000 de apartamente noi) și de multe 
alte probleme sociale, ceea ce ne îngăduie 
să apropiem tot mai mult sindicatul de 
viața salariaților, să-1 facem efectiv, așa 
cum ne cere partidul, un factor activ al 
democrației socialiste.

Pretutindeni — așa cum au subliniat nu
meroși interlocutori — amplul și multila
teralul proces de perfecționare echivalează 
neapărat cu ridicarea răspunderii omului 
pentru munca pe care o efectuează.

— Fenomenul acesta — ne spunea tova
rășul inginer Vasile Toma, vicepreședintele 
Uniunii județene a cooperativelor agri
cole de producție din județul Dolj — este 
lesne observabil și în domeniul agriculturii 
socialiste. Prin constituirea uniunilor coope
ratiste, ca organe proprii de conducere și 
Îndrumare a cooperativelor agricole, s-a 
făcut un substanțial pas înainte nu numai 
pe tărîmul întăririi democrației coopera
tiste, ci și în ce privește mai marea suplețe 
și operativitate a muncii : cooperativele 
agricole primesc un sprijin mai substanțial 
și mai calificat în organizarea, normarea 
și retribuirea muncii, în aprovizionarea 
tehnico-materială, în valorificarea supe
rioară a producției, în utilizarea mai bună

tre organele unităților de bază șl organele desfășoară activitatea exclusiv în raza mu
nicipiului, depind, în continuare, de direc
țiile consiliului popular județean, iar con
siliul municipal nu poate interveni în acti
vitatea lor decît în limita relațiilor con
tractuale, 
sider că 
poate fi 
rea unei 
tru a-i 
socială se 
lor în faptă pînă la ultimele consecințe. 
Jumătățile de măsură pot înăbuși pînă și 
cele mai bune decizii !

L-am solicitat să ne împărtășească opi
nia cu privire la unele aspecte social-po- 
litice ale procesului de perfecționare pe 
tovarășul Johann Schuster, președinte al 
C.A.P. Aței din județul Sibiu, deputat în 
Marea Adunare Națională.

— Ceea ce mi se pare mie important este 
că perfecționarea nu se referă numai la 
un aspect sau Ia altul, ci are în vedere 
totalitatea vieții sociale. Toți ne simțim, 
într-un fel sau altul, părtași la fructifica
rea acestei uriașe răscoliri a inimilor și 
conștiințelor al cărei început l-a constituit 
Congresul al IX-lea al P.C.R. Am putut 
sesiza rodnicia măsurilor luate pentru 
perfecționarea vieții sociale și în calitatea 
mea de deputat în Marea Adunare Națio
nală. însăși funcționarea acestui înalt for 
legislativ marchează, după opinia mea, 
progrese vrednice de evidențiat: în comisii 
și în sesiuni, în cadrul ultimelor două le
gislaturi, am simțit eu însumi cum îndru
mările partidului privitoare la perfecționa
rea, la adîncirea caracterului democratic 
al activității legiuitoare, sînt fructificate 
într-o activitate tot mai intensă, mai chib
zuită, bazată tot mai mult pe valorificarea 
experienței colective a deputaților. Și mal 
există un aspect important care mă face 
să simt nemijlocit efectele acestui proces. 
Prin înființarea consiliilor oamenilor mun
cii aparținînd naționalităților conlocuitoare 
s-a înscris un moment nou, deosebit în 
consolidarea unității soclal-politice a marii 
noastre familii comune, asigurîndu-se 
participarea șl mai intensă a tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de naționalitate, 
sub călăuzirea partidului, la întreaga viață 
economică, politică și culturală a patriei. 
Dar nu e de ajuns ca statul să-și perfecțio
neze activitatea. Fără perfecționarea oame
nilor, fără îmbunătățirea competenței noas
tre, a tuturor, fără o atitudine mai con
știentă, mai plină de răspundere față de 
munca noastră, față de relațiile dintre 
oameni, nu se poate concepe un progres 
adevărat. Căci eu știu una și bună : totul 
depinde de om !

centrale, nerespectarea unei proporționa- 
lități în repartizarea forțelor de producție 
pe teritoriu, au fost desființate cele două 
unități intermediare care existau înainte 
și creată una singură, județul, cu o întin
dere mai adecvată realizării unei condu
ceri operative.

NU NUMAI O PERFEC

E o anomalie evidentă. Con- 
efortul de perfecționare nu 

socotit încheiat prin adopta- 
Iegi sau unei hotărîri : pen- 
asigura integral eficacitatea 

cuvine vegheat și la traducerea

ȚIONARE „ÎN ÎNTINDERE", CI

Șl UNA „ÎN ADÎNCIME"...
— Legea consiliilor populare a conferit 

organelor puterii și administrației de stat 
care înfăptuiesc conducerea județelor, ora
șelor și comunelor atribuții sporite șl o 
largă autonomie în rezolvarea probleme
lor de interes local. Spațiul restrîns al aces
tei convorbiri nu ne îngăduie să facem o 
expunere a numeroaselor atribuții prevă
zute în competența consiliilor populare, 
dar se poate afirma că ele acoperă întreaga 
arie a problemelor care interesează jude
țele, orașele și comunele patriei noastre.

PERFECTIONAREA
maonsn

NECONTENITA
DESIGUR, CEL ECONOMIC. REPERCUSIUNILE PER
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— Aș adăuga că e și tărimul cel mai spec
taculos, care oferă și cele mai edificatoare 
puncte de reper — ne-a spus doctorul în 
științe economice Gheorghe Crețoiu. Țin să 
subliniez, în primul rînd, că perfecționarea 
nu e rodul unei atitudini subiective, volun
tariste, ci expresia înțelegerii profund știin
țifice de către partid a necesităților obliga
torii izvorîte din însăși structura economică 
și socială a orînduirii noastre, structură 
prin excelență deschisă progresului și ostilă 
stagnării. Dacă ignori aceste imperative, 
riști să intri în contradicție cu înseși legile 
lăuntrice ale societății socialiste. Perfecțio
narea a devenit, după Congresul al 
IX-lea, tendința principală, factorul defi
nitoriu al evoluției noastre, punîndu-și o 
viguroasă amprentă asupra climatului so
cial în care trăim. Ca economist remarc 
modul deosebit în care partidul nostru, în 
elaborarea măsurilor menite să ducă Ia 
perfecționarea economiei, ține seama atît 
de necesitățile actuale și de perspectivă 
ale tării noastre, cit și de tendințele și 
procesele ce au loc pe plan mondial ; de 
marile mutații și cerințele în continuă di
versificare pe care le determină revoluția 
tehnico-științifică contemporană. Măsurile 
adoptate — măsuri numeroase și de im
portanță majoră, dintre 
aplicat, iar altele se află 
care sau în pregătire — 
în primul rînd concepția 
dului în acest domeniu, 
integrează într-un tot organic închegat care 
ține seama de unitatea dialectică dintre 
diferitele laturi ale vieții sociale. Astfel, 
simultan cu dezvoltarea impetuoasă a for
țelor productive ale societății, partidul nos
tru a desfășurat o vastă activitate pentru 
perfecționarea relațiilor de producție, pen
tru îmbunătățirea metodelor și formelor 
de conducere și planificare.

— Desigur, e vorba nu numai de principii 
generale...

— Unitatea de concepție, așa cum ați 
remarcat, se vădește nu numai în structură, 
ci și în faptul că principiile proclamate 
pentru perfecționarea activității economice 
și sociale sînt aplicate cu consecvență la 
toate domeniile. Astfel, se știe că P.C.R. 
pornește de la premisa că rolul partidului 
crește pe măsura înaintării pe drumul so
cialismului. Ei militează pentru aplicarea 
acestei cerințe obiective în toate domeniile 
de activitate, pentru afirmarea rolului 
conducător al partidului în toate domeniile. 
Sau, dacă ne referim numai la perfecțio
narea metodelor de conducere și planifi
care, măsurile întreprinse de partid cu
prind toate momentele și laturile reproduc
ției socialiste — producția, repartiția, 
circulația, relațiile financiare și de credit 
etc. La fel stau lucrurile cu principiul 
conducerii colective, care devine o realitate 
fundamentală a vieții noastre economice, de 
la adunările generale ale salariaților — 
„baza de masă" a înțelepciunii obștești — 
pînă Ia comitetele de direcție din uzine și 
consiliile de administrație ale centralelor in
dustriale în curs de organizare. In același 
timp; trebuie subliniat că în perfecționarea 
vieții economice, partidul nostru pornește 
de la încrederea nestrămutată în avantajele 
orînduirii socialiste, iar prin măsurile pe 
care le întreprinde urmărește tocmai pu
nerea în valoare a acestor avantaje, pe 
baza aplicării creatoare a adevărurilor fun
damentale ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale tării noastre.

...Unul dintre locurile din țara noastră 
unde ideea de perfecționare economică — 
în sensul unei continue autodepășiri — 
își găsește o elocventă ilustrare este 
Uzina de tractoare din Brașov. Nu e 
vorba numai de sporurile cantitative, 
de faptul că, în ceva mai mult de două 
decenii, s-a ajunsă de la o producție anuală 
de... 30 de tractoare la peste 21 000, că aloi 
la fiecare 20 de minute se naște un nou 
tractor, că marca uzinei o întilnești mult 
dincolo de hotarele țării, în pampasurile 
sud-americane sau pe cîmpiile cu greu 
smulse nisipului din deserturile africane ; 
nici nu e vorba doar de înzestrarea tehnică 
a secțiilor și atelierelor, unde utilajele ultra
moderne de mare productivitate au înlocuit 
și înlocuiesc mereu tot ce se dovedește 
perimat, atins de „uzură morală". Impre
sionează cel mai mult efortul de substanță 
pentru ridicarea nivelului de gîndire, de 
concepție, concentrarea spiritului de răs
pundere al oamenilor pe principalele linii 
de forță, vlzînd înainte de toate organiza
rea științifică, punerea pe temelii mal efi
ciente a întregului proces de producție.

— Se poate afirma fără teama de a greși 
— ne spune tovarășul Iulian Cazacu, ingi
nerul șef de concepție al uzinei — că 
procesul impetpos de industrializare so
cialistă a țării, cu ritmurile cutezătoare și 
realiste stabilite de partid, a scos la lumină 
rezerve pe care nici cel mai perspicace 
detector electronic nu le-ar fi putut releva. 
Trăsăturile care caracterizează în cel mai 
înalt grad, după părerea mea, etapa actuală 
de perfecționare a economiei sînt raționa
litatea și îndrăzneala sau ceea ce aș numi 
impetuozitatea lucidă.

— O rugăminte ; să încercați a ne schița, 
în cîteva cuvinte, un „tablou sinoptic" al 
măsurilor economice ce se încadrează în 
vastul proces al perfecționării...

a vieții noastre
sociale

„In scopul realizării programului de dezvoltare a patriei elaborat de Congresul al IX-lea s-a înfăptuit o gamă 
largă de măsuri în economie, știință, cultură, învățămînt, în toate domeniile activității de partid și de stat, pentru 
perfecționarea organizării societății și ridicarea nivelului de bunăstare a poporului, pentru dezvoltarea democrației 
socialiste, promovîndu-se în toate sferele creației materiale și spirituale un puternic suflu înnoitor".

(DIN TEZELE C.C. AL P.C.R. PENTRU CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI)

dustriale, capabile să rezolve la nivel su
perior probleme esențiale ale economiei 
moderne, concentrind cunoștințele și expe
riența celor mai buni specialiști...

CE NE-AȚI PUTEA SPU
NE, ÎN ACEASTĂ ORDINE DE
IDEI, DESPRE EXPERIMENTUL

ECONOMIC ?
— Un mare merit al partidului este de a 

fi repus în drepturi experimentul economic 
și social, condiție fundamentală a perfec
ționării. Uite, la noi în uzină, de exemplu, 
ne-am mulțumit ani de-a rîndul să conside
răm că trebuie neapărat să existe două servi
cii cu funcții paralele: serviciul pregătirea 
fabricației și serviciul sculer șef. Pregătirea 
fabricației se ocupa de programarea și nor
marea realizării noilor produse și moderni
zarea celor existente în fabricație ; serviciul 
sculer șef avea ca sarcină planificarea și ur
mărirea realizării S.D.V.-urilor, atît pentru 
noile produse cît și pentru producția curentă. 
Acest paralelism dădea naștere unor se
rioase implicații : prelungirea ne justificată 
a ciclului de însușire în fabricație a noilor 
produse, menținerea unui personal tehnico- 
administrativ umflat, o cantitate mare de 
hîrtii, apariția unor dese necorelări. Acum, 
problema coordonării întregii activități de 
pregătire a noilor produse, ca și a S.D.V.- 
urilor necesare, revine în exclusivitate ser
viciului pregătirea fabricației. Experimen
tul și-a dovedit eficacitatea : s-a scurtat 
ciclul de normare șî pregătire a fabricației, 
a fost redus personalul tehnico-adminis- 
trativ.

— Pe linia perfecționării organizării și 
conducerii, formele democratice de antre
nare a maselor de muncitori și tehnicieni, 
cum sînt adunarea generală a salariaților, 
comitetul de direcție, joacă, desigur, un rol 
însemnat. V-am ruga să ne oferiți o 
„mostră" din activitatea acestor organe 
de gîndire și decizie colectivă.

— Mi se pare profund semnificativ fap
tul că partidul nostru a legat indisolubil 
ideea perfecționării de lărgirea și adîncirea 
democrației socialiste, în primul rînd în 
economie. Aș spune că rezultatul cel 
mai evident este scoaterea operativă 
Ia lumină a fenomenelor de birocrație, 
de scleroză organizatorică, de lene în gindi- 
re, care sînt, în fond, cei mai înverșunați 
dușmani ai perfecționării. E firesc ca măsu
rile ce se iau acum să fie mai judicioase, 
întemeiate pe o analiză mai temeinică. Nu 
spune oare poporul nostru că ceea ce văd 
o sută de perechi de ochi nu poate vedea 
una singură ? Comitetele de direcție au 
atribuții lărgite în multe privințe. Un 
exemplu: în privința îmbunătățirii struc
turii salariaților ele pot crea sau desființa 
unele funcții în raport cu necesitățile pro
ducției. Bunăoară, la noi, pînă nu demult, 
în secțiile productive principale existau 
două funcții de ingineri mecanici. Ne-am 
dat seama că inginerii respectivi nu sînt 
valorificați pe deplin. Comitetul de direcție 
a hotărît să operăm unele modificări în 
sensul că în locul celor două funcții s-a 
creat una singură — aceea de mecanic șef 

tal pe care partidul l-a accentuat de atîtea 
ori în documentele sale : perfecționarea nu 
e un fenomen mecanic, ci o realitate uma
nă, care solicită, înainte de orice, mobili
zarea resurselor și capacităților de gîndire 
și inițiativă ale fiecărui membru al colec
tivității noastre socialiste. în această direc
ție socot că sindicatele au un rol 
important, bunăoară în organizarea adu
nărilor 
cipalul 
laritate, 
eficiența 
de muncitori și tehnicieni. O modalitate 
democratică de a trage la răspundere — 
modalitate care și-a dovedit din plin rod
nicia — este afișarea, imediat după adu
nare, a propunerilor acceptate cu numele 
celor ce răspund pentru înfăptuirea lor și 
termenele de realizare înscrise alături.

generale ale salariaților. Prin- 
nu este însă că se țin cu regu- 
ci că se urmărește cu stăruință 
propunerilor și sugestiilor făcute

ancheta social - politica

Și aș mai 
aprofundarea 

perfecționarea

Dacă o propunere nu se traduce în fapt, 
toată lumea știe cine e vinovatul ! Aceasta 
crește considerabil responsabilitatea socia
lă. De altfel, un element de mare însemnă
tate al perfecționării activității economice 
moderne este tot mai buna organizare a 
fluxului informațional în ambele direcții, 
adică atît dinspre conducere spre masa de 
salariați, cît și invers, 
vrea să adaug ceva: 
democrației economice, 
stilului de conducere în economie se tra
duc în practică și printr-o ridicare pe o 
treaptă superioară a rolului clasei munci
toare în întreg angrenajul social. Dar, pen
tru a-și îndeplini acest rol cu competentă, 
trebuie asigurată continua perfecționare a 
calificării. La noi în uzină fiecare al cin
cilea salariat este încadrat într-o formă de 
îmbunătățire a calificării, de la ucenicia 
la locul de muncă la pregătirea în învăță- 
mîntul superior.

— Ce perfecționări au fost aduse activi
tății sindicatului pentru asigurarea unor cît 
mai bune condiții de muncă și de trai sa
lariaților uzinei ?

— Preocuparea pentru condiția umană 
a celui care muncește, preocupare specifică 
orînduirii în care omul reprezintă nu un 
mijloc, nu o unealtă de producție, ci obiec
tivul suprem al întregii activități sociale, 
a devenit primordială în ansamblul activi
tății sindicale, mai ales în climatul instau
rat în întreaga noastră viață socială după 
Congresul al IX-lea al partidului. îndepli
nirea prevederilor contractului colectiv se 
află permanent în atenția comitetului sin
dicatului nostru care exercită un control 
riguros asupra îndeplinirii la termen a a- 
cestor prevederi. în acest sens, merită 
amintit, ca un element de perfecționare și 
democratizare, faptul că controlul este în
făptuit astăzi de colective special alcătuite 
care consultă oamenii, notează neajunsurile 
constatate în grupe și urmăresc rezolvarea 
lor operativă. Comitetul de direcție a alocat 
în acest an pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă 15 481 000 lei. Ne în
grijim totodată de asigurarea biletelor de 
odihnă și tratament (anul acesta pleacă 
prin sindicat circa 1 200 salariați). de re

a rezervelor interne. De exemplu, pentru 
a ușura eforturile cooperativelor în ceea ce 
privește executarea unor lucrări de inves
tiții de mai mare amploare, uniunea noas
tră județeană le-a sprijinit în organizarea 
de asociații intercooperatiste pentru ame
najarea și irigarea unor importante supra
fețe de terenuri. Astfel, cooperativele Gîn- 
giova, Comoștei, Zăval, Glghera și Măceșul 
de Sus au amenajat împreună peste 3 300 
hectare pe care le irigă. S-au organizat și 
funcționează cu rezultate bune atelierele 
intercooperatiste de la Cetate și Craiova. 
Acestea repară utilaje de irigat, motoare 
stabile, fac revizii tehnice și reparații cu
rente la mijloace de transport auto etc. 
S-a reușit în acest fel ca un număr 
însemnat de utilaje ale cooperativelor agri
cole să fie puse în funcțiune și să deser
vească procesul de producție. Trebuie să 

menționez și faptul că uniunea noastră 
județeană a sprijinit consiliile de conducere 
ale cooperativelor în perfecționarea stilului 
de muncă, în repartizarea sarcinilor pe fie
care membru din consiliul de conducere, 
în urmărirea modului cum se duc la înde
plinire propunerile și hotărîrile adoptate, 
contribuind totodată la întărirea rolului 
adunării generale ca organ suprem de con
ducere a cooperativei.

Dacă anumite măsuri de perfecționare 
vizează, în chip firesc, domenii practic li
mitate, există un tărîm unde orice îmbu
nătățire are repercusiuni de cea mai mare 
însemnătate pentru vaste colectivități u- 
mane : activitatea statului nostru socialist, 
a organelor sale centrale și locale.

Referindu-se la acest fapt, multi dintre 
interlocutorii noștri au amintit că în Tezele 
Comitetului Central se subliniază: „Per
fecționarea democrației socialiste reprezin
tă un factor esențial al consolidării conti
nue a societății, a unității și coeziunii ma
selor în jurul Partidului Comunist Român".

— Trebuie neapărat să ținem seama — 
ne-a spus tovarășul conf. dr. Nistor Prisca, 
de la facultatea de drept a Universității 
din București — de faptul că perfecționarea 
democrației socialiste constă nu numai în 
participarea tot mai largă șl mai hotărîtoa- 
re a maselor la conducerea societății, la 
rezolvarea problemelor de stat și obștești, 
ci și în satisfacerea pe o scară tot mal 
amplă a drepturilor și intereselor cetățe
nilor, în concordanță cu interesele generale 
ale societății. în acest context se înscriu 
și legile adoptate de Marea Adunare Na
țională în anul 1968, pe baza principiilor 
elaborate de Comitetul Central al P.C.R. 
și aprobate de Conferința Națională a par
tidului, cu privire la îmbunătățirea orga
nizării administrativ-teritoriale și la per
fecționarea organizării și activității orga
nelor locale ale puterii și administrației de 
stat. Pentru înlăturarea unor neajunsuri 
care începuseră să se manifeste tot mai 
supărător în activitatea acestor organe, 
ca paralelismul în atribuții, tergiversarea 
rezolvării problemelor ce interesau comu
nele și orașele, îngreunarea legăturilor din-

nouaCeea ce apare ca definitoriu pentru___
fizionomie a administrației de stat pe plan 
local este crearea unui aparat suplu, opera
tiv și economicos, apropiat de mase, capa
bil să rezolve cu competență problemele 
de interes local și aplicarea măsurilor a- 
doptate de organele centrale, precum și să 
atragă, prin forme multiple, masele de 
cetățeni la activitatea de stat și obștească. 
Firește, nu se poate afirma că s-a făcut 
totul în această privință : cert este însă 
că asistăm la un proces de anvergură, 
menit să atribuie în tot mai mare măsură 
consiliilor populare caracterul de principal 
instrument al colectivității, al întregului 
popor în opera de edificare a socialismului.

— Pe linia anchetei dumneavoastră — ne 
spune tovarășul Gheorghe Cambose, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular al 
municipiului Iași — socot necesar să evi
dențiez sporirea rolului sesiunilor, la care 
noi invităm, alături de deputați, pe toți 
președinții comitetelor de cetățeni, un mare 
număr de cadre din colectivele lărgite ale 
comisiilor permanente, ca și cetățeni care 
depun un deosebit interes în rezolvarea pro
blemelor gospodărești ale orașului nostru. 
Căutăm pe cît posibil ca cei invitați 
să nu rămînă simpli spectatori, ci să ia 
cuvîntul și să ridice problemele care intere
sează populația ; îi antrenăm chiar la defini
tivarea unor concluzii, decizii și hotărîri. 
Cunoscînd mai bine problemele, deputății 
au posibilitatea să-și. exercite mai bine 
dreptul consfințit de legea consiliilor popu
lare de a cere și a obține informații de la 
comitetul executiv și de la oricare altă 
instituție sau întreprindere de interes local, 
de a pune întrebări și a face interpelări 
în sesiuni sau alte ședințe. S-au îmbună
tățit și formele de conlucrare cu cetățenii 
din cartierele municipiului : spre exemplu, 
în ultima vreme s-a extins participarea 
membrilor comitetului executiv la ședințele 
comitetelor de cetățeni și la întîlnirile de- 
putaților cu cetățenii. Am extins apoi for
ma de legătură a deputaților și a comite
telor de cetățeni cu masele prin informări 
operative despre obiectivele de plan ale 
consiliului popular, despre hotărîrile și de
ciziile luate de comitetul executiv și despre 
cele luate în sesiuni, ca și despre acțiunile 
întreprinse de deputați și de comitetele de 
cetățeni pe circumscripții, străzi etc. Per
fecționarea activității se reflectă și în efor
turile tot mai vizibile de înlăturare a bi
rocratismului în rezolvarea cererilor șl 
sesizărilor masei de cetățeni. Mă voi referi 
la un singur aspect, și anume la normarea 
și repartizarea spațiului locativ. Potrivit 
legii nr. 10 consiliul popular a avut posi
bilitatea să lase la latitudinea întreprin
derilor verificarea cererilor salariaților. 
Comitetele de direcție fac aceste operații 
cu toată răspunderea. La consiliul popular 
oamenii vin acum numai să-și ridice re
partițiile.

— înseamnă oare că toate lucrurile merg 
de-acum bine și că putem considera în
cheiat procesul de perfecționare în acest 
sector ?

— E cert că s-au făcut pași serioși în 
această direcție. Dar ar fi absurd să soco
tim că nu mai sînt încă probleme nerezol
vate. Consider că autonomia municipală, 
îndeosebi a unor orașe mari ca lașul, nu-i 
conturată încă pe deplin așa cum s-a pre
văzut prin legea de organizare administra
tivă a teritoriului. O serie de întreprinderi 
de gospodărie comunală și economice, care-și

FECȚIONĂRII ASUPRA CQND8

ȚIEI DE OM Șl CETĂȚEAN
Pentru a căpăta o imagine mai cuprin

zătoare privind repercusiunile procesului 
de perfecționare asupra condiției de om 
și cetățean, asupra destinelor individuale 
și colective, am solicitat și opinia unui so
ciolog, tovarășul loan Matei, șef de secție 
la Centrul de cercetări sociologice al Aca
demiei :

„Perfecționarea este, desigur, sinonimă 
cu ideea mersului ascendent. In condițiile 
revoluției tehnico-științifice trebuie însă 
subliniată accentuarea permanenței acestei 
perfecționări, a caracterului ei continuu. 
Intr-adevăr, ceea ce se învață în școală, 
în facultate devine curînd insuficient s noi 
descoperiri apar și, odată cu ele. necesi
tatea de a le cunoaște, de a fi la curent. 
Studiul, informarea, nu mai sînt, deci, o 
activitate limitată la o anumită vîrstă cl, 
din ce în ce mai mult, reprezintă un pro
ces continuu, de-a lungul întregii vieți.

Iată o cerință actuală, de deosebită im
portanță, la care trebuie să răspundă pro
cesul de perfecționare : o necontenită preo
cupare de integrare a noului în condițiile 
ritmului impetuos de desăvîrșire a societă
ții noastre.

In proiectul de Directive se subliniază 
schimbările calitative în nivelul pregătirii 
profesionale, tehnice și culturale a clasei 
muncitoare. Aceste schimbări apar deose
bit de evident pentru oricine urmărește 
mobilitatea profesională a oamenilor, tre
cerea lor — pe măsura perfecționării pre
gătirii profesionale — la munci care im
plică o tehnicitate superioară. Este, de 
asemenea, concludentă compararea, pe ge
nerații, a gradului de pregătire școlară și 
profesională, care arată un excepțional 
ritm de ridicare.

Anchetele efectuate privind aspecte ale 
orientării profesionale a tinerilor au scos 
la iveală tendințele de perfecționare conti
nuă a pregătirii lor, precum și valorile care 
îi fac să tindă către anumite profesii și 
care sînt din ce în ce mai mult legate de 
aspectele majore ale muncii. SÎNT EX
PRIMATE ÎN ACESTE TENDINȚE DE 
PERFECȚIONARE CAPACITĂȚI UMANE 
CARE NU S-AU PUTUT CONTURA DE- 
CÎT ÎN NOILE CONDIȚII CREATE IN 
ȚARA NOASTRĂ.

Vorbind despre perfecționarea omului, nu 
trebuie să uităm că ea este în același timp 
o condiție, dar și o rezultantă a unui pro
ces de bază — dezvoltarea multilaterală a 
personalității, realizată pe două planuri : pe 
de o parte împlinirea personalității fiecă
ruia, pe de alta, dezvoltarea tuturor laturi
lor de viață materială șl spirituală a gru
purilor din care face parte individul, de la 
grupul familial pînă la colectivele de pro
ducție (industriale și agricole) și colecti
vitățile teritoriale (orașe și sate).

Să nu ignorăm însă și un alt aspect, nu 
mai puțin important, al procesului de per
fecționare. E vorba de perfecționarea mo
rală a individului, de îmbunătățirea — dacă 
ne putem exprima astfel — a calificării 
sale de cetățean, de membru al colectivi
tății socialiste. Construcția socialistă e un 
proces conștient și, prin urmare, în înfăptui
rea acestei opere conștiința joacă un rol de 
seamă. Ce dovadă mai elocventă a impor
tanței atribuite de partid perfecționării 
morale decît capitolul din Teze unde se 
accentuează că „întreaga activitate ideo
logică și culturală trebuie să contribuie 
la mobilizarea activă a maselor la înfăp
tuirea programului partidului nostru de 
înflorire multilaterală a patriei, la dezvol
tarea conștiinței socialiste și promovarea 
trăsăturilor politico-morale înaintate, spe
cifice omului nou al societății socialiste I" 

Toate problemele la care m-am referit 
demonstrează implicit și locul și impor
tanța cercetării sociologice în ansamblul 
științelor sociale. Sociologia, potrivit docu
mentelor pregătitoare ale Congresului al 
X-lea, are de adus o și mai mare contribu
ție la efortul de perfecționare a relațiilor 
sociale, la cunoașterea și dirijarea conștien
tă a fenomenelor politice, demografice, etice 
ale societății noastre".★

La temelia politicii de perfecționare a 
tuturor sectoarelor vieții sociale — politică 
înfăptuită cu principială consecvență de 
Partidul Comunist Român — stă concepția 
că făurirea noii orînduiri și, prin urmare, 
tot ceea ce este legat de mersul ei înainte 
reprezintă opera conștientă a maselor, ro
dul gîndirii și activității creatoare a între
gului popor, călăuzit de partidul său 
marxlst-leninist. Tocmai acest caracter 
profund popular, de masă, al procesului de 
perfecționare îi conferă și un adîno uma
nism, aflîndn-se sub semnnl celor mal 
înalte valori social-polltice ale umanității, 
celor mai fierbinți aspirații de libertate șl 
de împlinire ale omului.

încheia realizată de 
Victor BÎRLfiDEflW

Au colaborat Lucian CiOBOTARU, 
Nistor ȚUICU, Nicolaa MOCANU, 
Manole CORCACI, Nicolae BRUJAN
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CÎNTECUL — 
obiectivare

a concepției de viață
Muzica este arta care ex

primă bucuriile și durerile 
umane prin intermediul su
netului. Pornind de la acest 
considerent, mulți muzico
logi se întreabă și as
tăzi dacă muzica poate 
sau nu să exprime idei... 
Privind un tablou din 
orice epocă — și lucrul 
este valabil și la lite
ratură — putem avea o 
imagine clară asupra vieții 
materiale a timpului res
pectiv. Nu același lucru se 
poate spune și despre o 
muzică din marile epoci 
creatoare. Totuși discursul 
muzical reflectă o anumită 
spiritualitate a secolului 
respectiv. Omul cel mai 
simplu, neinițiat, distinge 
o muzică veselă sau o mu
zică tristă Chiar și compo
zitorii cei mai rafinați ac
ceptă aceste noțiuni. Deci 
iată că a susține — por
nind de la un anumit spe
cific mai aparte — că mu
zica nu poate să exprime 
idei și că ar fi doar un 
„joo organizat al sunete
lor11, este cu certitudine o 
imensă eroare i Dacă admi
tem că un text poate fi a- 
decvat unor anumite ti- 
Îiuri de discursuri muzica- 

e, de un colorit senin sau 
de un colorit mai întune
cat, înseamnă că infirmăm 
caracterul categoric al aser
țiunii în virtutea căreia 
muzica nu poate exprima 
idei. în concluzie, muzica 
redă, printr-un specific al 
ei, mai abstract, legat de 
imaginea muzicală, sau de 
imaginea sonoră (sau de
numiți-o cum doriți I) sen
timentele omenești, infini
te și totuși reductibile la 
două : bucuria și durerea.

Aristotel, în capitolul 
despre educație al „Politi
cei11 sale, stabilește că : 
„muzica este evident o 
imitațiune directă a senza- 
țiunilor morale.. De îndată 
ce variază natura armonii
lor, Impresiile întipăririlor 
auditorilor se schimbă cu 
fiecare din ele și le urmea
ză. La o armonie plîngă- 
toare. ca aceea a modului 
numit mixolydic, sufletul 
se Întristează și se strînge i 
alte armonii înduioșează 
inima, și acestea sînt cele 
mai puțin grave ; între a- 
ceste extreme, o altă armo
nie procură mai ales su
fletului o liniște desăvîrși- 
tă și acesta este modul do
ric, care pare că numai el 
dă această tntipărire ; mo
dul frigic, din contră ne

Doru POPOVICI

identificat toată viața — 
George Enescu ne vorbea 
cu nețărmurită pasiune — 
iar imaginile pe care le 
crea sugerau întruchiparea 
spiritului binelui triumfător 
pe pămînt.

în „Precuvântarea" la 
prima ediție a celor „12 
melodii naționale" ale sale, 
„culese, armonizate și aran
jate pentru cor mixt și 
piano", din ianuarie 1889. 
scria Gavriil Musicescu : 
„De frumusețea, bogăția și 
puterea magică ce exerci
tă cîntecele poporului nu 
m-am îndoit niciodată. Du
ioasele noastre melodii na
ționale descriu cu culori 
vii blîndețea și bunătatea 
caracterului poporului ro- 
rhân. Și dacă țăranul român 
mai uită din necazul greu 
ce îndură în luptele vieții 
și suportă cu bărbăție ne
voile ce-1 apasă, apoi aceas
ta se datorește în cea mai 
mare parte influenței du

el își cîntă durerile și mul
țumirile, își cîntă eroii, își 
cintă istoria și astfel sufle
tul său este un izvor ne- 
sfirșit de frumoasă poezie. 
Nimic dar nu poate fi mai 
interesant decît a studia 
caracterul acestui popor în 
cuprinsul cîntecelor sale, 
căci ele cuprind toate por
nirile inimei și toate raze
le geniului său"

în epoca noastră, întrea
ga muzică românească se 
dezvoltă în strînsă legătu
ră cu sensurile etice majo
re. Compozitori din toate 
generațiile continuă exem
plul măreț al lui George 
Enescu, cel care tn opera 
sa „Oedip" obține o pu
ternică și nobilă expresivi
tate, mai ales în punctul 
culminant al ei, cînd dis
cursul muzical relevă sen
sul profund al cuvintelor : 
„Fericit cel curat la suflet, 
cu el e pacea".

Conținutul artei muzica-

puncte de vedere

ioaselor melodii, care-1 
mîngîie în zile grele și-l 
veselesc în cele bune".

George Breazul afirma în 
remarcabila sa lucrare ,Un 
capitol de educație muzica
lă" : „...Cîntecul nu este la 
poporul nostru o formă de 
exprimare lipsită de im
portantă pentru structura 
sufletească a Rumînului. 
Pentru că muzica populară 
nu este un joc de imagini 
sau de senzații exterioare, 
întîmplător, ocazional și 
periferic, practicat numai 
pentru plăcerea ușoară și 
neesențială a insului sau a 
obștei. Cîntecul este mărtu
rie vie și caracteristică 
asupra simțirii și întregei 
naturi sufletești a omului 
rumîn, căci este o obiecti
vare a concepției de viață 
cristalizată de-a lungul vre
mii în substratul de con
știință al poporului".

Este ceea ce și poetul 
Alecsandri a formulat atît 
de clar și frumos : „De-1 
muncește dorul, de-1 cu
prinde veselia, de-1 minu
nează vreo faptă măreață,

le românești este izvorît 
din viața poporului nostru, 
un popor de o formație la
tină, echilibrat, optimist, 
înclinat spre visare dar 
plin de vigoare, încre
zător în forțele proprii, 
hotărit în a acționa spre 
„mai bine". Caracteristica 
artei noastre este orienta
rea spre spiritul clasic, fe
nomen ilustrat de mai toți 
marii noștri creatori, în 
frunte cu Eminescu, Sado- 
veanu, Arghezi, Blaga, Ba- 
covia, Brâncuși, Luchian și 
Enescu, atitudinea senină 
în fața tragicului. Arta 
noastră ni se înfățișează 
ca avînd o discreție și un 
echilibru ideal, fără aspe
rități discordante, ca o des
tăinuire lirică, luminoasă, 
desprinsă din poezia 
populară, nobilă și reți
nută, departe de orice arti
ficii spectaculoase și exte
rioare.

Pentru a nu vorbi In 
mod abstract despre arta 
și estetica noastră, am gă
sit de cuviință să redau o 
poezie a lui Lucian Blaga,

pe care am tălmăcit-o în 
discursul muzical al unui 
madrigal ca un semn 
de omagiu adus mare
lui poet ardelean :

„Ușor nu e nici cîntecul. Zi 
și noapte — nimic nu-i 

ușor pe pămînt : 
căci rouă e sudoarea 

privighetorilor 
ce s-au ostenit

toată noaptea cîntind".

într-o asemenea ambian
ță spirituală, nu putem 
concepe un artist rupt de 
marile frămîntări ale 
timpului nostru. Creatorul, 
ca și interpretul, trebuie 
să aibă în vedere că mu
zica este o ideologie și ur
mărește în primul rînd 
înălțarea omului și intro
ducerea lui în lumea bine
lui — căci artistul generînd 
o lucrare de o nobilă ex
presivitate contribuie la 
„mersul spre mai bine al 
societății" din care face 
parte. A trecut vremea 
cînd muzica avâa doar rol 
de divertisment I De aceea, 
să ne apropiem de public 
și mai ales de tineret. Să 
promovăm cîntarea corală, 
prima treaptă prin care se 
face, în adevăratul sens al 
noțiunii, o aleasă educație 
în domeniul vrăjit al artei 
sonore. Să valorificăm com
pozițiile și lucrările de 
muzicologie ce tălmăcesc 
cu fidelitate viața poporu
lui nostru și spiritualitatea 
sa. Decît mici și palizi 
imitatori ai unor compozi
tori străini — fie ei chiar 
geniali 1 — mai bine mari 
exponenti ai muzicii româ
nești 1

Pînă și păsările cerului 
cîntă mai trist și fără o 
vibrație a inimii cînd sînt 
luate din locul și coloritul 
natal. A te înălța și a 
iubi intens viața înseamnă 
a te apropia de suflete
le celor mulți, oferindu-le 
clipe de frumos, înseam
nă a trăi pentru alții și 
nu numai pentru tine; a iubi 
înseamnă a dărui. Tocmai 
de aceea îndrumările cu
prinse în Tezele pentru cel 
de-al X-lea Congres al 
partidului și-au aflat un 
larg ecou în rîndurile oa
menilor de artă. Ele sinte
tizează realități artistice e- 
vidente, ce corespund căilor 
fertile de dezvoltare ale 
culturii. O artă legată de 
popor, de aspirațiile și via
ța lui, de realitățile noastre 
de astăzi — iată un îndemn 
ce stîrnește rezonanțe a- 
dînci.

Primul 
festival 

republican 
al cineaștilor 

amatori
Cea de a doua jumătate a lunv 

iunie a inclus în calendarul său 
inaugurarea uneia din cele mai 
interesante manifestări ale artiști 
lor amatori: primul festival repu
blican al cineaștilor amatori. Or
ganizat în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și a 
sfertului de veac de la eliberarea 
patriei, de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Con
siliul Central al U.G.S.R., Comi
tetul Central al U.T.C. și Consi
liul național al pionierilor, în co
laborare cu ACIN, festivalul își 
propune să contribuie la îmbogă
țirea cunoștințelor de cultură ci
nematografică a maselor de oa
meni ai muncii, la stimularea ap
titudinilor lor artistice, orientarea 
și consolidarea activității cineclu- 
burilor existente, precum și spri
jinirea organizării altora noi, 
creșterea nivelului artistic și teh
nic al filmelor produse de cineaș
tii amatori.

In concurs au fost înscrise 278 
de filme (documentare, reportaje, 
tehnice, științifice, turistice, et
nografice, folclorice) aparțintnd 
artiștilor din cinecluburile sindi
catelor, ale așezămintelor cultu
rale și organizațiilor de tineret 
și pionieri. După prezentarea lor 
în cadrul unor faze interjudețene, 
desfășurate în orașele Brașov, 
București, Cluj, Constanța, Iași 
și Timișoara, pentru etapa finală 
care începe astăzi în Capitală, în 
sala Ansamblului artistic al 
U.G.S.R. din strada Lipscani, au 
fost selecționate 143 de filme care 
ilustrează preocuparea cineaștilor 
amatori de a aborda o tematică 
complexă, orientată îndeosebi spre 
oglindirea activității multilatera
le a omului contemporan.

Dintre acestea, juriul, alcătuit 
din regizori, operatori, critici de 
artă, reprezentanți ai forurilor or
ganizatoare, va trebui să aleagă 
cele mai valoroase creații ce vor 
fi încununate cu numeroase pre
mii și mențiuni.

Faza finală a festivalului repu
blican al cineamatorilor se va 
desfășura pînă la 27 iulie, urmînd 
ca în cursul zilei de luni 28 iulie, 
după comunicarea rezultatelor, să 
se organizeze un spectacol de 
gală cu filmele premiate.

Se poate lipsi 
arhitectura
de aportul 
cercetării
științifice ?

cinema

entuziasmează".
Tracii au creat minuna

tul mit al lui Orfeu. Clau
dio Monteverdi reia aceas
tă teză cu o puternică for
ță emoțională în capodope
ra sa „Orfeu și Euridice". 
cînd relevă : „Venea Orfeu 
în câmpiile trace11...

Dincolo de considerentele 
tehnice, marele creator re
nascentist ne înfățișează 
muzica însăși cu tendința 
de a stinge urile dintre oa
meni, de a-1 apropia, de a-i 
înnobila prin trezirea în 
sufletele lor a ideilor mă
rețe, înălțătoare și fecunde, 
așa cum au înțeles și au 
făcut marii educatori ai an
tichității. Despre nemurito
rul mit al Iui Orfeu, 
— cu ale cărui sensuri s-a

în curînd pe ecrane : o reîntîlnire cu regizorul italian Dino Risi, realizatorul comediei „CREOLA, OCHII-ȚI ARD 
CA FLACĂRA", cu Nino Manfredi, Pamela Tiffin, Ugo Tognazzi

Solicitați să-și expună punctul de 
vedere, cîțiva dintre profesioniștii de 
prestigiu ne-au mărturisit că, după 
părerea lor, despre cercetarea știin
țifică în arhitectură nu ar fi cazul 
să scriem și ne-au sfătuit să renun
țăm. în parte, desigur, ei aveau drep
tate. căci despre o activitate de cer
cetare în acest domeniu, despre re
zultatele ei. nu prea avem ce să 
scriem. în planul C.S.C.A.S. pe anul 
în curs, de pildă, figurează — e 
drept — un număr de 167 teme de 
studii și cercetări ; însă mai puțin de 
o zecime dintre ele vizează arhitec
tura sau sistematizarea. De altfel, 
cu mai bine de un an îri urmă, o 
anchetă publicată în ziarul nostru 
atrăgea atenția asupra lipsei de 
preocupare și interes, asupra absen
tei unei baze organizatorice și ca
drelor necesare dezvoltării sectoru
lui de cercetare în arhitectură. Si
tuația nu diferă prea mult nici în 
prezent. Pe scurt, ea se prezintă în 
felul următor : sarcini în realizarea 
unor lucrări de investigare revin 
unor unităti fie din rețeaua departa
mentală, fie a Academiei, fie din 
învătămîntul superior. în rețeaua 
departamentală întîlnim trei unități : 
I.S.C.A.S., I.P.C.T. și D.M.I. în re
țeaua Academiei, preocupări pentru 
sfera arhitecturii manifestă Institu
tul de istoria artei. în învătămîntul 
superior funcționează Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu". Să le luăm 
la rînd :

Institutul de studii în construcții, 
arhitectură și sistematizare 
(I.S.C.A.S.), după cum o arată și 
numele lui, a fost înființat pentru a 
desfășura o activitate de cercetare 
științifică. între timp, deși inițialele 
i-au rămas aceleași, s-a transformat 
în institut de studii și proiectări, 
iar în realitate ponderea covîrșitoare 
a activității sale o constituie proiec
tarea de investiții și proiectarea de 
sistematizare. Cercetarea — deși aici 
se rezolvă o bună parte din cele 
vreo 15 teme de arhitectură și sis
tematizare ale planului departamen
tal — ocupă un loc marginal prin
tre preocupările institutului, care nici 
măcar nu dispune de un colectiv 
permanent, specializat în această di
recție. Institutul de proiectare a 
construcțiilor-tip (I.P.C.T.) găzduieș
te un colectiv de studii. în cadrul 
căruia au fost elaborate unele lu
crări interesante. Este vorba însă de 
un grup restrîns, alcătuit din cițiva 
specialiști, clispunînd de mijloace li
mitate și profilat pe investigări cu 
un pronunțat caracter sociologic. Va
lorificarea lucrărilor elaborate, fi
nalizarea lor este prea puțin asi
gurată. în ce privește Direcția mo
numentelor istorice (D.M.I.), studiile 
și cercetările desfășurate aici sînt 
nemijlocit legate de restaurările pro- 
priu-zise și rareori tind către atin
gerea unor stadii generalizatoare.

Institutul de istoria artei are în 
prezent cîțiva arhitecți, preocupați 
de cercetarea istoriei arhitecturii ro
mânești. Această direcție este, de alt
fel, una dintre putinele în care, și 
în Institutul de arhitectură ,.Ion 
Mincu". s-au obtinut unele rezultate, 
prin utilizarea consecventă a poten
țialului științific al catedrei de spe
cialitate, dar și al studenților. După 
opinia conf. arh. Ștefan Mănciulescu, 
prorector al institutului, realizări 
asemănătoare s-ar obține și în alte 
direcții, mai mult legate de necesită
țile producției, printr-o apropiere 
mai bună a învătămîntului superior 
de arhitectură de realitățile practicii 
de proiectare, printr-o solicitare a 
potențialului cadrelor didactice și 
studenților din partea organizațiilor 
de proiectare.

Așa cum reiese din această scurtă 
trecere în revistă, cercetarea știin
țifică în arhitectură se menține în 
stadiul începuturilor. De vinp 
este, probabil, și lipsa de cadre, 
lipsa de interes a arhitecților 
pentru acest gen de activitate. 
Imensa majoritate preferă proiec
tarea Și nu întîmplător : lucrînd 
în proiectare, au sentimentul că se 
realizează. Pe cînd munca de cerce
tare, cu rezultate mai puțin directe 
și mai puțin imediate, este lipsită de 
o corespunzătoare stimulare morală 
și materială, care să o facă atrăgă
toare. Ea nu dispune nici de un ca
dru de desfășurare adecvat. Dar 
cauza cea mai profundă a acestei si
tuații rezidă într-o palidă, lipsită de 
convingere și absolut neconvingă
toare solicitare.

Să reamintim răspunsul primit din 
partea unor specialiști, și anume că 
despre cercetarea științifică în arhi
tectură n-ar fi cazul să scriem și 
să îl alăturăm constatării că această 
activitate nu este nici măcar solici
tată. S-ar părea că. într-adevăr, cei 
care ne-au răspuns așa aveau drep
tate. Cu o singură condiție: dacă 
ar fi adevărat că desfășurarea pro
iectării de arhitectură și sistemati
zare se poate lipsi de rezultatele 
cercetării. Dacă de munca de cerce
tare n-ar ft absolută nevoie, dacă 
ea s-ar dovedi un lux, o risipă, oacă 
ar fi inutilă si nejustificată. Dacă 
absenta solicitării ar corespunde 
unei reale absențe de obiect. Dar 
toate aceste presupuneri sînt false.

Nu vom înfățișa aici drept argu
ment ceea ce se întîmplă pe alte 
meridiane, realitățile noastre sînt su
ficiente pentru o demonstrație con
vingătoare. Să ne referim, de pildă, 
la proiectul Directivelor Congresu
lui al X-lea al P.C.R. privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 : investiții 
centralizate din fondurile statului în 
valoare de 420—435 miliarde lei, 
500 000 de apartamente, numeroase 
obiective social-culturale, desfășura
rea în continuare a acțiunii de sis
tematizare a localităților urbane, o 
atenție deosebită sistematizării sa
telor. Iată un vast program de ac
țiune. ce presupune angajarea unor 
considerabile fonduri materiale și la 
care proiectarea de arhitectură și sis
tematizare este chemată să-și apucă 
din plin aportul. Se poate oare con
cepe realizarea lui în condițiile unui 
practicism îngust, al proiectării și 
reproiectării pe aceleași baze, fără 
orizont ? Desigur că nu. „în con
dițiile revoluției tehnico-știintifice 
contemporane, dezvoltarea econo
miei depinde într-o măsură tot 
mai mare de ridicarea potențialului 
științific și tehnologic, de capacita
tea de a introduce în practica econo
mică și socială cuceririle științei și 
tehnicii" — se spune în proiectul de 
Directive. Această afirmație este în 
egală măsură valabilă și pentru do
meniul arhitecturii, domeniu cu a- 
dînci implicații în realizarea deplină 
pe plan social a unui asemenea efort 
constructiv cum se prevede pentru 
cincinalul viitor. Arhitectura nu se 
poate nici ea lipsi de o cercetare 
științifică elevată. Absența unor so
licitări corespunzătoare nu dovedește 
altceva decît lipsă de interes, lipsă 
de înțelegere și clarviziune din par
tea forurilor chemate să dirijeze a- 
ceste procese.

Cercetarea în arhitectură nu e 
un lux, ea este nu numai utilă, 
dar de-a dreptul indispensabilă ; ab
sența ei este păgubitoare datorită 
stagnării pe care o generează.

Arh. Gh SASARMAN

• O chestiune de onoare : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 1« ; 20,30, 
FESTIVAL — 9,15 ; 12 ; 15,30 ;
18,15 ; 21, la grădină — 20,30.
0 Căsătorie din Interes (în cadrul 
Festivalului filmului din R. P. 
Polonă) : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
a Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 :
18.30 ; 20,45.
• Dragoste la Las Vegas : BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9 : 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19. 
la grădină — 20,30, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30. 
0 Comisarul X șl „Banda trei cîlnl 
verzi" : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA
— 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,30<î8,45 ; 21, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30.
e Sîngeroasa nuntă macedonea
nă : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 •„ 20,45.
O Deșertul roșu t CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA 
DOINA — 20,30.
0 Muzicantul : LUMINA — 9,15—
16.30 în continuare ; 18,43 ; 20,45. 
<j Matineu pentru copil : DOINA
— 9—10.
O Străin în casă î DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la 
grădină — 20.30.
o La dolce vita : UNION — 16 ;
19.30, VOLGA — 9.30—16 tn conti
nuare ; 19,30.
• Galapagos : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Noaptea generalilor : GRIVIȚA
— 9,30—14 în continuare ; 16,30 ; 
20, AURORA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45, la grădină — 20,30, ARTA — 
9—14,30 în continuare; 17,30, la gră
dină — 20,30.
e Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
0 Acuzatul : BUZEȘTI — 16,30 ; 18. 
e Prințul Negru : DACIA — 8,15—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21.
O In umbra coltului : UNIREA —
15.30, la grădină — 20,30.
• Musafiri eludați pe muntele de 
gheață : UNIREA — 18.
0 Operațiunea „Belgrad" : LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Alexandru cel fericit : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Adio, Gringo : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Aruncați banca In aer I GIU- 
LEȘTI — 16,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15. 
0 Comedianțil : PACEA — 16 ; 19. 
0 Ultima tură i CRÎNGAȘI —
15.30 : 18 ; 20,15.
o Am două mame șl doi tați : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MUNCA — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Ziaristul : VIITORUL — 18,30 ; 
19.
0 Lovitură puternică : MOȘILOR
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
0 încotro, omule 7 : POPULAR — 
16 ; 20,15.
0 Căsătorie pripită t COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
e Cumblte : VITAN — 15,30 ; 18. 
0 Crima din pădure t RAHOVA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
0 Crăciun cu EUsabeta 1 PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.
0 A trăi pentru a trăi : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,30.
0 Neîmblînzlta Angelica : GRĂ
DINA VITAN — 20,30, GRĂDINA 
PROGRESUL PARC — 20.30.

Programul I

teatre
• Ansamblul „Perinlța" (In sala 
Teatrului „C. I. Nottara") : Peri
nlța mea — 19.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
„Boema") : Nu te lăsa, Stroe 1 — 
20.
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Expoziția
artiștilor

plastici
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Constanța (corespondentul 
„Scînteii"). Galeriile de artă 
ale Fondului plastic din Con
stanța găzduiesc o reprezen
tativă expoziție. Sînt înmănun
cheate aici aproape 100 lu
crări de pictură, sculptură și 

i grafică, creații ale membrilor 
filialei U.A.P. din localitate, 
precum și ale altor artiști care 
s-au născut, au trăit și creat în 

i județul Constanța, printre care 
Al. Ciucurencu, Ion Bițan, Ion ; 
Pacea etc. Marea majoritate a ' 

i lucrărilor, de o mare varietate, i 
, are drept tematică generală ?

realitățile contemporane ale ‘ 
1 Dobrogei socialiste. Organiza- | 
I torii consacră această expozi- i 

ție remarcabilelor evenimente ’ 
1 din viața poporului nostru — ț 
| al X-lea Congres al partidului l 
I și a XXV-a aniversare a elibe- / 

rării patriei noastre. 1

în ziarul „Scînteia", nr. 7784 din 
4 august 1968, a apărut articolul inti
tulat „Cînd în discuția științifică 
intervine dictatul administrativ". în 
acest articol, se arăta că ing. V. 
Gradin, de la Institutul de cercetări 
căi ferate, a fost retrogradat din 
funcția de șef de laborator în aceea 
de cercetător și trecut la secția do
cumentare, unde nu mai avea posi
bilitatea să participe la experiențe 
și lucrări științifice. Pînă atunci, 
lucrase ca geotehnician, efectuînd 
lucrări de cercetare asupra stabilită
ții terasamentelor de cale ferată, 
lucrări care și-au găsit aplicare 
practică efectivă. Se mai arăta în 
articol că retrogradarea lui era re
zultatul divergentelor de opinii cu 
șeful de secție, în abordarea unor 
probleme de specialitate, care au 
fost rezolvate prin aplicarea de 
sancțiuni administrative.

Ce s-a întîmplat după apariția 
articolului ? Ing. Gradin ne infor
mează că e împiedicat să-și conti
nue experiențele, i se interzice acce
sul la aparatele construite la iniția
tiva sa și cu aportul său direct, nu 
mai poate să-și urmeze pregătirea 
pentru doctorat. De asemenea, din 
iulie 1968, din cauza expertizelor și 
contraexpertizelor, rezolvarea în 
justiție a acțiunii pe care a inten
tat-o întîrzie.

între timp, ne-a parvenit din 
partea Ministerului Căilor Ferate o 
adresă, semnată de adjunctul minis
trului, ing. Cornel Burada. în care 
se afirmă, în esență, următoarele: 
...EI (adică ing. V. Gradin) nu a 
reușit să finalizeze aspectele esen
țiale și să elaboreze metodologii 
științifice care să poată fi folosite 
la determinarea capacității portante 
a terasamentelor de cale ferată, în 
vederea sporirii vitezelor de circu
lație și a sarcinilor pe osie... Se 
constată că acesta nu a avut șl nu 
are o privire unitară, caracterizîn- 
du-se printr-o lipsă de continuitate 
în modul de abordare și tratare a 
temelor— Cercetările efectuate nu 
aduc nimic nou față de lucrurile 
cunoscute în literatura de specia
litate".

Acest răspuns pune în cauză va
loarea științifică și eficienta practi
că, într-un cuvînt, utilitatea lucră
rilor inginerului Gradin. Cu privire 
la aceste lucrări s-a pronunțat însă

și un număr de specialiști, ale căror 
păreri le publicăm mai jos :

• Conf. dr. ing. Marin Păunescu, 
Institutul politehnic Timișoara : 
....direcțiile de cercetare concepute 
de Gradin V. în vederea rezolvării 
complete a problemei, le găsesc Jus
te (...) Referitor la metoda aleasă 
pentru dimensionarea stratului de 
nisip și pămînt stabilizat, în vederea 
consolidării platformei, o consider 
simplu de aplicat (...) în concluzie, 
lucrarea prezentată constituie o con
tribuție deosebită în rezolvarea ca

consolidarea terasamentelor : „me
todele propuse de ing. Gradin Vlad 
le consider a fi utile în munca de 
proiectare (...), rezolvă în mod sa
tisfăcător asigurarea stabilității căii 
pentru solicitări produse de circu
lația trenurilor cu viteze mari și 
sarcini sporite".

• Ing. Mircea Rădulescu, șeful la
boratorului central I.C.C.F. : „...a- 
ceastă metodă este eficientă și expe
ditivă, fiind ușor de aplicat (...), 
aplicarea sa în domeniul proiectării 
ar putea duce la economii mari

între opiniile unor specialiști și o- 
pinia exprimată de Institutul de cer
cetări căi ferate. în aceste condiții, 
răspunsul pe care l-am primit nu ni 
se pare de natură a lămuri pe de
plin și definitiv cazul inginerului 
Gradin.

Lucrurile nu sînt limpezi nici în 
privința împrejurărilor în care s-a 
produs retrogradarea lui Gradin, 
căruia I s-a comunicat că ea are la 
bază „avizul nefavorabil" dat lu
crărilor sale în 1967. de Consiliul 
tehnico-știintific (C.T.S.) al I.C.C.F.

UN CAZ CARE TREBUIE 
ELUCIDAT PÎNÂ LA CAPĂT

pacității portante a terasamentelor 
de cale ferată".

• Conf. dr. ing. V. Ciubotaru, de 
la catedra de geotehnică a Institu
tului politehnic — Iași : „...metodo
logia recomandată apare cu incon
testabile trăsături de originalitate... 
...Aceasta dovedește cunoașterea 
profundă din punct de vedere teo
retic a cunoștințelor de specialitate 
din domeniul geotehnicli, precum și 
abilitatea șl experiența autorului".

Ce spun cel chemați să aplice re
zultatele cercetărilor 7

• Ing. Emil Borcea, șeful secției 
L 11 : „Consider că metoda propusă 
este bine venită și doresc cit mai 
grabnic s-o aplic”.

• Ing. George Lica, inginer șef 
adjunct la întreprinderea de con
strucții C.F. București : „...Apreciez 
că metoda este rațională și poate 
aduce economii esențiale, față de 
procedeul actual, cînd grosimile stra
tului de consolidare se iau cu totul 
arbitrar".

• Ing. Constantin Petroiu, proiec
tant, care se ocupă de 15 ani de

datorită dimensionării științifice a 
platformei pentru cale. Afirmația 
aceasta se bazează atît pe expe
riența mea de peste un deceniu în 
domeniul geotehnic, cît și pe cerce
tările efectuate în laboratorul 
I.C.C.F. pentru a verifica propune
rile lui Gradin".

• Ing. Marin Stoica, șeful birou
lui L. 3 poduri din Direcția regio
nală București : „Dorim ca metodele 
propuse să intre cît mai neîntîrziat 
în uz”.

• Ing. Sabina Niculicî, șeful bi
roului de poduri din Direcția regio
nală C.F. Brașov : „modul de lucru 
preconizat este superior celui folosit 
anterior, atît cantitativ cît și calita
tiv (...) Metoda se poate aplica cu 
mult succes".

• Ing. Paul Letchin. inginer pro
iectant, șef la Sectorul de proiectare 
al D.R.C.F. Brașov : „Subliniez că 
aplicarea metodelor se va traduce în 
viitor prin economii substanțiale, cu 
ocazia refacționării și consolidării 
liniilor de cale ferată".

Există deci o contradicție flagrantă

Această explicație a fost oferită și 
ziarului nostru de minister și de 
direcția I.C.C.F. Or, iată ce arată 
prof. ing. Constantin Rădulescu, ex
pert tehnic numit de Judecătoria 
sectorului 8 pentru cercetarea cazu
lui : „Direcția I.C.C.F. și secția cer
cetări — scrie dînsul în concluzia 
expertizei — nu au ținut contactul 
cu reclamantul, șef de laborator, nu 
i-au procurat utilajele cerute, nece
sare (...) Direcțiunea nu a conside
rat amendările Serviciului de Cer
cetări, nu a initiat o preavizare în 
cadrul I.C.C.F., ci a recurs la o 
preavizare în cadrul C.T.S. lărgit, 
din motive de comoditate sau lipsă 
de competentă. Cei 5 membri ai

I.C.C.F. din C.T.S. nu au luat parte 
la discuții, iar cercetătorului res
ponsabil de temă nu 1 s-a dat cu- 
vîntul. în ședința din 20.1.1968 nu 
s-a dat nici un aviz la temele res
pective, fiind ședință de preavizare. 
Totuși directorul, ing. Davidovici. 
fără a ține seama de cele de mai 
sus. din proprie inițiativă și în afara 
ședinței, a emis două avize nefavo
rabile la teme, pe urma cărora s-a 
făcut retrogradarea inginerului Gra
din'1. Așadar, acțiunea de îndepăr
tare din munca de cercetare a ing. 
V. Gradin se dovedește a nu avea 
justificare nu numai sub aspect 
științific, ci și juridic.

După cum se vede, implicațiile ca
zului Gradin depășesc importanta 
unui conflict de serviciu. Se impune 
deci o reexaminare serioasă și o- 
biectlvă a întregii probleme, care vi
zează aspecte elementare de etică 
științifică. în Institutul de cercetări 
căi ferate, ca și în orice altă insti
tuție de acest fel, trebuie să dom
nească un climat favorabil eferves
cenței, spiritului științific, deci un 
climat care presupune discuții, 
schimb de opinii, colaborare, nu 
măsuri administrative și represalii 
pentru înăbușirea părerii adverse, 
contravenind în mod flagrant indi
cațiilor date de partid.

în tara noastră orice activitate 
științifică este finanțată — direct 
sau indirect — de stat și ea repre
zintă un bun al societății, un bun de 
care nimeni nu poate dispune după 
plac. Considerente de ordin perso
nal, de prestigiu rău înțeles, nu tre
buie să creeze obstacole artificiale 
în calea pătrunderii roadelor mun
cii de cercetare în economia națio
nală. Asemenea manifestări sînt 
profund dăunătoare. în orice sector 
de activitate. Partidul și întregul 
popor depun eforturi mari pentru 
dezvoltarea cercetării științifice, 
pentru ca rezultatele ei să contribuie 
din ce în ce mai substanțial la în
florirea patriei noastre socialiste.

Andrei BANC

Nota redacției: Considerăm util ca, în situația dată, conduce
rea Ministerului Căilor Ferate să cerceteze cu ajutorul unor specia
liști autorizați, competenți și imparțiali întreaga problemă, în spi
ritul celei mai depline obiectivități, excluzîndu-se orice poziție pre
concepută. Elucidarea deplină a acestui caz ne apare ca o datorie 
față de opinia publică.

10,00 — Limba engleză (reluare). 
10,25 — Limba germană (reluare).
10,50 — Ce-ațl dori să revedețl t 

Filmul artistic : „Romanță 
pentru trompetă" — pro
ducție a studiourilor ceho
slovace.

12,20 — închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Desene animate.
17.45 — Zborul navei cosmice „A-

pollo-11". Amerizarea. 
Transmisiune In direct.

20.30 — Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologie.

20.45 — Filmul artistic „Steaua
fără nume" — coproducție 
româno-franceză. Regla 
Henri Colpl.

32.10 — Reflexe (Intervlzlune). E-
mlslune muzical-coregra- 
fică.

22,40 — Antologia poeților contem
porani. Confesiuni lirice 
clujene. Participă poeții : 
Mircea Valda, Ion Pop, 
Iosif Moruțan, Letay La- 
jos, Horea Bădescu, Ion 
Lungu, Markl Zoltan, Ne- 
golță Irlmie, Mlron Scoro- 
bete.

22.55 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii pro

gramului I.

Programul n

20.30 — Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic.

20.45 — Concert simfonic dirijat
de Ionel Perlea. în pro
gram : Omagiu Iul Enescu 
de Theodor Grlgoriu ; Pre
ludiu Ia „După amiaza u- 
nui faun" — de Claude 
Debussy șl TUI Eulenspie- 
gel de Richard Strauss. 
Interpretează orchestra 
simfonică a Radlotelevl- 
zlunil șl Orchestra simfo
nică a Filarmonicii „Geor
ge Enescu".

21.30 — Film T.V. t Taras Bulba —
film coregrafic realizat de 
Televiziunea cehoslovacă 
după cunoscuta nuvelă a 
Iul Gogol.

21.55 — Film serial : Comisarul
Maigret. Nebunul din Ver- 
vac.

22.45 — închiderea emisiunii pro
gramului II.
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Miercuri dimineața a avut loc in 
Capitală plenara Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
care a dezbătut Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al X-lea al 
partidului și proiectul de Directive 
privind planul cincinal pe anii 1971- 
1975 și liniile directoare ale dezvol
tării economiei naționale în perioa
da 1976-1980.

Președintele C.N.E.F.S., Anghel A- 
lexe, a făcut o expunere în legătu
ră cu documentele programatice pu
se în dezbaterea întregului popor. 
El a subliniat că dezbaterea publică 
atotcuprinzătoare, multilaterală a 
documentelor prilejuiește o puter
nică reafirmare a adeziunii depline 
a întregului popor la principiile po
liticii interne și externe a partidu
lui, încrederea în orientarea de vii
tor a activității pe plan politic, ide
ologic, economic, social, a direcțiilor 
fundamentale ale evoluției societă
ții noastre.

în contextul marilor înfăptuiri din 
ultimii ani, a spus vorbitorul, prin 
grija permanentă a partidului, edu
cația fizică și sportul au cunoscut o 
continuă ascendență în ansamblul 
vieții noastre sociale, beneficiind de 
condiții tot mai bune pentru dez
voltarea și afirmarea lor.

în cadrul plenarei au luat cu- 
vîntul numeroși vorbitori, care au 
dat o înaltă apreciere documentelor, 
caracterului lor realist și mobiliza
tor, arătînd că traducerea în viață 
a acestora este sarcina de bază a 
tuturor cadrelor din activitatea 
sportivă.

într-o atmosferă de însuflețit en

Cronica zilei
Telegrame

Cu prilejul zilei naționale a Fran
ței, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a transmis o telegra
mă de felicitare lui Maurice Schu
mann, ministrul afacerilor externe al 
Franței.

In răspunsul său, Maurice Schu
mann a mulțumit pentru felicitările 
trimise, împărtășind convingerea că 
relațiile de prietenie care unesc cele 
două țări se vor dezvolta în intere
sul lor reciproc și al cauzei păcii în 
lume.

★
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a insurecției naționale cu
baneze, care se sărbătorește la 26 
iulie, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, la Casa de Cultură a 
Institutului, expoziția „Cuba — o 
sută de ani de luptă — o singură 
revoluție", pusă la dispoziție de am
basada Republicii Cuba din Bucu
rești.

Expoziția prezintă succint diferi
tele făTe ale luptei poporului cubanez 
împotriva dominației străine, înce- 
pînd cu primul război de eliberare 
din 1868, împotriva colonialismului 
spaniol. Un loc important îl ocupă 
actul revoluționar de la 1 ianuarie 
1959, prin care a fost lichidat regi
mul dictatorial al lui Batista. Sînt, 
de asemenea, prezentate figuri lu
ff

*
*

i

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în 

general frumoasă și s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil. Izo
lat în Bărăgan și Dobrogea s-au 
semnalat averse slabe, însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la orele 14 
oscila între li grade la Med
gidia și 26 grade la Răuți, Turnu 
Severin, Băilești și Viziru.

Timpul probabil pentru zilele

tuziasm, participanții la plenară au 
adoptat textul unei scrisori adresa
tă COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
TOVARĂȘULUI NI C O L A E
CEAUȘESCU, în care se spune prin
tre altele : Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport își ex
primă adeziunea sa totală față de 
conținutul acestor documente de o 
înaltă valoare teoretică și practică, 
atașamentul nemărginit față de par
tidul nostru drag, conducător încer
cat al poporului, față de dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar ge
neral, slujitor credincios al partidu
lui, cel mai vrednic fiu al poporu
lui.

Sportivii și întregul activ al miș
cării sportive sînt profund recunos
cători Partidului Comunist Român 
pentru condițiile ce le-au fost create 
de-a lungul anilor și care au con
tribuit din plin la dezvoltarea spor
tului românesc.

Dînd glas sentimentelor de adîn- 
că mîndrie patriotică ale sportivilor 
și lucrătorilor din mișcarea sporti
vă, participanții la plenara Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport încredințează Comitetul 
Central al partidului și pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor depune 
toată pasiunea și priceperea lor în 
munca pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru.

Ne angajăm în mod solemn să în
deplinim cu cinste la nivelul noilor 
cerințe sarcinile ce ne revin în 
dezvoltarea și mai activă a educa
ției fizice și sportului.
(Agerpres) 

minoase din trecutul istoric al Cu
bei, precum și aspecte din cele mai 
variate domenii de activitate din 
Cuba socialistă de astăzi.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției, care a avut loc miercuri 
la amiază, au luat cuvîntul Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., și Ricardo Alvarez, se
cretar al ambasadei Republicii Cuba 
la București.

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, oameni de artă și cultură^- 
ziariști, un numeros public.

Au fost de față Jesus Barreiro 
Gonzales, ambasadorul Republicii 
Cuba, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai Corpului diplomatic.

De asemenea, a fost prezentă 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist din Cuba, formată din 
Guillermo Garcia, membru al Co
mitetului de partid din provincia 
Havana — și Emilio Perez, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
part’d Boyeros, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Republicii Arabe Unite, miercuri 
seara, Moustapha Moukhtar, amba
sadorul acestei țări la București, a 
vorbit la posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)

de 25, 26 și 27 iulie a.c. în țară: 
Vremea va fi în general fru
moasă și va continua să se în
călzească. Cerul va fi variabil. 
Averse locale de ploaie se vor 
semnala în sud-estul țării la în
ceputul intervalului. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi între 13 și 21 gra
de iar maximele între 25 și 33 
grade. In București : Vremea 
va fi în general frumoasă și va 
continua să se încălzească. Ce
rul va prezenta unele înnorări 
la începutul intervalului, cînd 
vor cădea averse de ploaie în 
cursul după-amiezelor. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

■1
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Primire la Marea
Miercuri la amiază Mihai Dalea, 

președintele Comisiei de politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale, 
împreună cu un grup de deputați, 
membri ai comisiei, a primit grupul 
de specialiști americani în științe po
litice care fac o vizită în țara noas-

Adunare festivă cu prilejul 

aniversării eliberării Poloniei
La clubul întreprinderii de mo- 

rărit și panificație din Iași a avut 
loc miercuri după-amiază o adunare 
festivă prilejuită de aniversarea 
eliberării Poloniei de. sub jugul 
fascist.

Festivitatea, la care a participat 
un numeros public, a fost deschisă 
de conf. univ. Al. Hussar, președin
tele Comitetului județean de cultură 
și artă.

ADUNARE PRILEJUITĂ DE ÎMPLINIREA
A 15 ANI DE LA SEMNAREA ACORDULUI
DE LA GENEVA CU PRIVIRE LA VIETNAM

Miercuri după-amiază, în sala de 
festivități a întreprinderii „Textila" 
din Pitești a avut loc o adunare 
prilejuită de împlinirea a 15 ani de 
la semnarea acordului de la Geneva, 
cu privire la Vietnam.

La adunare au luat parte ambasa
dorul Republicii Democrate Vietnam 
la București, Hoang-Tu, și primul se
cretar al ambasadei Republicii Viet
namului de Sud în țara noastră. 
Tran-Kien.

Luînd cuvîntul, directorul general 
al întreprinderii „Textila“-Pitești, 
Ion Hențiu, a subliniat importanța 
Acordului de la Geneva, din 1954, cu 
privire la reglementarea problemei 
Vietnamului.

Vorbitorul a trecut în revistă succe
sele importante obținute de poporul 
vietnamez în lupta sa dreaptă dusă 
împotriva agresiunii imperialiste, 
precum și realizările obținute pe 
frontul construcției pașnice, El a sub
liniat că poporul român, solidar cu 
lupta poporului vietnamez, va acorda 
acestuia și pe viitor tot sprijinul pen
tru împlinirea năzuințelor sale de li
bertate si independentă națională.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam la 
București, care a arătat că, în pre

ȘTIRI SPORTIVE
BASCHET : In ultima zi a turneu

lui internațional feminin de bas
chet de la San Remo selecționata 
României a întâlnit formația Italiei, 
pe care a învins-o cu scorul de 
47—39 (28—14). Cea mai bună jucă
toare de pe teren a fost Ecaterina 
Savu, care a marcat 23 de puncte. 
In celălalt meci. Cehoslovacia a în
trecut cu scorul de 45—34 formația 
Franței. In urma acestor rezultate 
trei echipe — Cehoslovacia, România 
și Franța — au totalizat cîte 2 puncte 
(două victorii fiecare), primul loc în 
clasamentul final revenind Ceho
slovaciei datorită coșaverajului su
perior. Pe locul patru s-a clasat e- 
chipa Italiei — 0 puncte.

ATLETISM : întâlnirea triunghiu
lară de atletism dintre echipele mas
culine ale Italiei, României și Sue
diei s-a încheiat la Stockholm cu 
următoarele scoruri : Italia-Suedia 
111—110 puncte: Italia-România
122—90 puncte ; Suedia-România 
125,5—85,5 puncte.

In ziua a doua a meciului, cea 
mai bună performantă a fost obți

Adunare Națională
tră sub auspiciile Asociației america
ne de știință politică din New York. 
In cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate unele aspecte ale situa
ției politice actuale.

Despre semnificația împlinirii a 25 
de ani de la eliberarea Poloniei și 
despre continua dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare în
tre Polonia și România au vorbit 
Mihai Dumitriu, redactor-șef al zia
rului „Flacăra lașului", și Riszard 
Hoszowschi, prim-secretar al amba
sadei R. P. Polone la București.

(Agerpres)

zent. toate forțele progresiste din 
lume își exprimă deplina adeziune 
față de lupta dreaptă a poporului 
vietnamez. Vorbitorul a subliniat, de 
asemenea, că poporul vietnamez nu 
va renunța la hotărirea de a lupta 
pînă la capăt pentru realizarea inde
pendenței naționale a întregii țări.

La rîndul său Tran-Kien. primul 
secretar al ambasadei Republicii 
Vietnamului de sud la București, a 
relevat faptul că populația din Viet
namul de Sud se bucură de ajutorul 
multilateral al țărilor socialiste, prin
tre care și Republica Socialistă Ro
mânia, al popoarelor iubitoare de 
pace din întreaga lume. Acest ajutor, 
a spus vorbitorul, are o profundă 
semnificație astăzi, în momentul cînd 
populația pașnică din Vietnamul de 
sud își îndreaptă eforturile în direc
ția înfăptuirii aspirațiilor de inde
pendență națională.

In încheierea adunării, participanții 
au adoptat o moțiune, prin care se 
cere să se pună capăt războiului din 
Vietnam, să fie respectat dreptul 
sacru al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, să fie respectat 
Acordul de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam.

(Agerpres)

nută de italianul Renato Dionisi, în
vingător în proba de săritură cu 
prăjina cu 5,30 m.

• Federația de atletism a Ceho
slovaciei a selecționat un prim lot 
de sportivi în vederea campionate
lor europene ce se vor tine în luna 
septembrie la Atena. Din acest lot 
fac parte Danek, Jungwirth, Baudis, 
Kinos. Bohmann, Vindra și Bilek. 
Echipa va fi definitivată în urma 
meciurilor cu formațiile Italiei și 
Angliei.

• Campionatele de atletism ale 
Franței, încheiate recent la Paris, au 
coincis cu prima înfrîngere (de la 
Jocurile din Mexic), a campioanei 
olimpice în proba de 400 m. Colette 
Besson. Cursa a fost cîștigată de 
Nicole Duclos cronometrată în 52” 
8/10 (cea mai bună performanță 
mondială a sezonului). Colette Bes
son a sosit pe locul doi, în același 
timp cu învingătoarea. In proba fe
minină de 100 m plat, Sylvie Telliez 
a stabilit un nou record francez cu 
timpul de U"3/10.

viața internațională
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Întîlnire intre 
delegațiile de partid 

și guvernamentale 
ale U.R.S.S.

și R.S. Cehoslovace
VARȘOVIA 23 (Agerpres). —' 

După curh au anunțat agențiile 
TASS și CTK la 23 iulie, la Var
șovia a avut loc o întîlnire în
tre delegațiile de partid și de stat 
ale Uniunii Sovietice și R. S. Ce
hoslovace, care au participat la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a Poloniei popu
lare. La întîlnire au participat din 
partea sovietică Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., iar din partea ceho
slovacă Ludvik Svoboda, președin
tele R. S. Cehoslovace, și Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C- al 
P.C. din Cehoslovacia.

Participanții la întîlnire au dis
cutat probleme privind relațiile 
dintre P.C.U.S. și P.C. din Ceho
slovacia, dintre Uniunea Sovietică 
și R. S. Cehoslovacă.

cairo Deschiderea

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Miercuri seara s-a deschis la 
Cairo, într-un cadru festiv, Con
gresul Partidului Uniunii Socialis
te Arabe. Deschiderea festivă a lu
crărilor congresului face parte din
tre manifestările prilejuite de săr
bătorirea Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Unite. Discursul inau
gural a fost rostit de președintele 
Gamal Abdel Nasser. Lucrările 
Congresului vor dura 3 zile. Co
mitetele de lucru ale Congresului 
vor începe ședințele joi dimineață 
în clădirea Universității de drept 
și arte din capitala R.A.U. A fost 
anunțat totodată că ministrul egip
tean al afacerilor externe, Mahmud 
Riad, va prezenta Congresului un 
raport asupra situației politice. De 
asemenea, . generalul Mohamed 
Fa-v/zi, miniștrul apărării. al R,A,U„ 
va face o expunere privind situația 
militară, în special asupra zonei de 
încetare a focului.

Reuniunea 
Consiliului 
Ministerial 
al C.E.E.

BRUXELLES 2-3' (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc reuniunea de două 
zile a Consiliului Ministerial al Pieței 
Comune. în cea de-a doua zi a reu
niunii a fost dezbătută politica comer
cială a comunității. Au fost abordate, 
de asemenea, probleme vamale și ela
borarea unei politici comune în dome
niul energeticii.

Agravarea situației 
victimelor conflictului 

nigerian
OWERRI 23 (Agerpres). — Atît 

Ia Lagos, cit și în capitala biafre- 
ză, autoritățile militare ale celor 
două părți aflate în conflict sub
liniază amploarea și importanța 
luptelor care se dau în prezent în 
regiunea Onitsha. In timp ce comu
nicatele date publicității la Lagos 
anunță desfășurarea cu succes a 
ofensivei trupelor nigeriene. purtă
torii de cuvînt militari biafrezi 
relevă doar intensitatea atacuri
lor repetate pe care le-au dez
lănțuit în ultimele zile cei pes
te 8 500 de soldați nigerieni con
centrați aici, avînd sprijinul a- 
viației și al unei puternice for
țe de artilerie. Ei nu au reușit să 
rupă liniile trupelor biafreze care 
sînt decise să mențină cu orice preț 
pozițiile lor. Această îndîrjire ma

RELUAREA OSTILITĂȚILOR
y

DINTRE SALVADOR SI HONDURAS
La 24 de ore de la încetarea pro

vizorie a focului, trupele salvadoriene 
au reinițiat în trei puncte operațiile 
de luptă — s-a anunțat din Teguci
galpa, Salvadorul invocă lipsa garan
țiilor solicitate în vederea aplanării de
finitive a conflictului. De la începe
rea ostilităților între cele două țări din 
America Centrală, numărul victimelor 
se ridică, după cifre neconfirmate ofi
cial, la peste două mii de morți și 
circa cinci mii de răniți. Comunica
tele oficiale privind pierderile suferite 
în oameni fi tehnică de luptă sînt con
tradictorii, fiecare din părți atribuin- 
du-și victorii și subliniind pierderile 
adversarului. Președinții ambelor țări 
adresează populației mesaje în care 
încearcă să-și justifice atitudinea tn- 
vocînd culpa celuilalt în declanșarea 
și desfășurarea ostilităților. In timp ce 
la Tegucigalpa se menționează ca sursă 
a conflictului tendința de „expansiune 
teritorială” a guvernului țării vecine, 
la. El Salvador se insistă asupra fap
tului că cei aproximativ 300 000 de , 
emigranți salvadorieni aflați în Hondu
ras ar fi victime ale unei „politici de 
genocid".

Situația în care două țări centro- 
americane vecine se află în virtuală 
stare de război reflectă existența unor 
acute probleme de ordin social-econo
mic și politic. Ambele țări se caracte
rizează printr-o pronunțată înapoiere 
economică (depind în proporție co- 
virșitoare de exportul cîtorva produse 
agricole) și prin existența unei struc
turi sociale arhaice, preponderent feu
dală în mediul rural. Salvadorul — 
cea mai mică țară latino-americană — 
numără circa 160 de locuitori pe kilo
metru pătrat, în timp ce Hondurasul, 
cu un teritoriu de cinci ori mai mare, 
are o medie de 23 locuitori pe kmp. 
De mai mult timp are loc o dislocare 
demografică spre Honduras — țară în 
care, de altfel, numai 30 la sută din 
populație este integrată in sectorul 
economic, neexistînd deci posibilități 
de absorbire a mîinii de lucru a emi- 

nifestată de părțile în conflict, în 
pofida unor pierderi grele, se ex
plică prin marea importanță stra
tegică pe care o reprezintă regiu
nea Onitsha pentru soarta războiu
lui.

k
In cazul în.care operațiunile de a- 

jutorare nu Vor fi reluate fără întîr- 
ziere, toate eforturile desfășurate în 
cursul anului trecut pentru salvarea 
populației biafreze se vor dovedi za
darnice, avertizează oficialitățile din 
Biafra ale Crucii Roșii Internaționa
le. In declarația dată publicității la 
Owerri se arată că situația victime
lor s-a agravat continuu de la jumă
tatea lunii iunie. Declarația cere car
tierului general al Crucii Roșii, orga-: 
nizațiilor internaționale și guverne
lor diferitelor state de a interveni 
în vederea reluării pe scară largă a 
operațiunilor de ajutorare.

granților salvadorieni. Șomerii salvado
rieni îi „concurează" pe cei din Hon
duras, ceea ce provoacă din partea a- 
cestora reacții puternice, stimulate de 
autorități în încercarea de a abate a- 
tenția populației de la adevăratele 
cauze ale gravelor probleme economice 
și xociale.

Încercările de mediere întreprinse 
pînă acum nu au dat rezultatele scon
tate. Comisia de anchetă a Organiza
ției Statelor Americane, care se află de 
o săptămînă în Salvador, a transmis 
marți condițiile puse de guvernul Sal
vadorian pentru a se pune capăt con
flictului. Guvernul Salvadorului cere, 
printre altele, efectuarea de către 
O.S.A. a unei anchete pentru deter
minarea delictelor comise împotriva 
cetățenilor salvadorieni care trăiesc pe 
teritoriul honduriari. El cere, de aseme
nea, luarea unor „măsuri imediate" 
care să pună capăt persecutării cetățe
nilor salvadorieni.

, Consiliul Organizației Statelor Ame
ricane, reunit în noaptea de marți spre 
•miercuri, a hotărît convocarea iinei 
conferințe a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor latino-americane pentru 
a adopta sancțiuni împotriva Salvado
rului ca urmare a refuzului acestei țări 
de a-și retrage trupele din Honduras. 
Reuniunea va avea loc la Washington, 
la sfîrșitul acestei săptămini. Hotărirea 
a fost luată după expirarea termenului 
stabilit de către O.S.A. pentru retrage
rea acestor trupe.

Potrivit relatărilor agenției V.P.L 
forțele salvadoriene controlează în pre
zent. aproximativ 10 orașe din Hondu
ras. La Tegucigalpa, un purtător de 
cuvînt al guvernului hondurian a de
clarat că, în ciuda protestelor echipelor 
militare de control a încetării focului 
trimise la fața locului de Organizația 
Statelor Americane, trupele salvado
riene continuă să înainteze, primind în 
permanență întăriri. Ele se află acum 
în apropierea orașelor honduriene Na- 
caome și Santa Rosa de Copan.

Vasile OROS 
Bio de Janeiro,

Janna

(Urmare din pag. I)

valorificarea cît mai deplină * po
tențialului tehnic, material și uman 
al întreprinderilor. In primul semes
tru, planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit în proporție 
de 102,4 Ia sută, obținîndu-se o pro
ducție suplimentară de circa 290 mi
lioane de lei fată de perioada co
respunzătoare a anului trecut. La 
producția marfă vîndută și încasată, 
depășirea fată de plan însumează 
aproape 19 milioane lei, iar sarcinile 
de export au fost îndeplinite cu suc
ces — livrîndu-se partenerilor ex
terni mărfuri în valoare de 381 mi
lioane de lei.

Bilanțul bogat în rezultate econo
mice, consemnat în județul nostru, 
a fost pregnant înfățișat în dezba
terile consacrate Tezelor și proiectu
lui de Directive, care au avut loc 
în adunările generale și conferin
țele de partid. în conferința organi
zației județene de partid, cu prile
jui cărora s-a evidențiat experiența 
acumulată în domeniul realizării 
planului și a angajamentelor. In a- 
cest sens, se poate spune că în 
multe unități industriale izvorul re
zultatelor de prestigiu l-a constituit 
acțiunea de organizare pe baze 
științifice a producției și a muncii. 
Vizînd laturile esențiale ale activi
tății productive — folosirea mai 
bună a capacităților de producție 
și a spatiilor industriale, valorifica
rea superioară a resurselor de ma
terii prime și materiale, îmbunătă
țirea indicilor de utilizare a timpu
lui de lucru, a pregătirii cadrelor 
de muncitori și maiștri, așezarea 
normelor după criterii științifice, 
perfectionarea fluxurilor tehnolo
gice, a fabricației — studiile și mă
surile aplicate au impulsionat ridi
carea nivelului eficientei activității 
economice.

Nu întâmplător, în numeroase uni
tăți industriale angajamentele au 
fost îndeplinite, cu un asemenea 
succes putîndu-se mîndri colectivele 
Întreprinderii miniere Oradea, în
treprinderii de materiale de cons
trucție, I.F. Lunca Vașcăului, Fabri

cii de confecții Oradea, „Industriei 
laptelui" Bihor, fabricii „Avîntul". 
Tot din aceste studii și măsuri s-a 
desprins posibilitatea reală de su
plimentare a angajamentelor, în do
rința colectivelor de întreprinderi 
de a obține realizări cît mai mari în 
îndeplinirea sarcinilor din penulti
mul an al cincinalului. La producția 
globală, angajamentul a fost supli
mentat cu 22 000 000 de lei, la pro
ducția marfă vîndută si încasată cu 
6 000 000 de lei, iar la producția des
tinată exportului cu 2 000 000 de lei.

La Întreprinderea minieră Ora
dea, de pildă, au fost descoperite noi 
rezerve de creștere a producției și 
productivității muncii, de reducere a 
prețului de cost și de sporire a acu
mulărilor, concretizate în suplimen
tarea angajamentelor pentru acest 
an, care înseamnă realizarea peste 
plan a 40 200 tone de lignit. 3 500 
tone de nisip bituminos, 3 000 tone 
de cărbune brun, a 4,4 milioane de 
lei economii și a 4,1 milioane de lei 
beneficii. Aceste cifre au o deosebită 
semnificație dacă ne gîndim că. nu 
cu multi ani în urmă. în județul 
nostru cărbunele se obținea cu pier
deri, iar productivitatea muncii era 
scăzută. Rezultate net superioare 
anilor trecuți, atestate de suplimen
tarea angajamentelor inițiale, au în
registrat și colectivele uzinei ..Tran
silvania", I.E.M.B., „Refractara", 
Uzinei de alumină, întreprinderii 
„Textila", Industriei laptelui, I.I.L. 
„Metalul" Salonta, puternic angre
nate în acțiunea de organizare supe
rioară a producției și a muncii.

Investigarea realistă a rezervelor 
interne, a posibilităților existente în 
unitățile industriale ale județului 
nostru arată însă că acestea nu au 
fost încă fructificate pe deplin. Bi
lanțul pe primul semestru este în- 
tr-adevăr pozitiv, dar cifrele glo
bale sînt constituite din minime și 
maxime și ascund o serie de neajun
suri în organizarea producției și a 
muncii. Dacă la indicatorul pro
ducției globale au fost înregistrate 
depășiri de 2,4 procente, trebuie ară
tat că sporul respectiv nu s-a obți
nut în întregime pe seama creșterii 
productivității muncii, ci mai mult 

prin depășirea numărului mediu 
scriptic de salariați. In unele unități, 
cu pondere mare în economia jude
țului nostru, indicatorul productivi
tății n-a fost realizat: la IPROFIL 
Oradea cu 2 la sută, la I.F. Oradea 
cu 6 la sută, iar la „Solidaritatea", 
și „Industria cărnii" Salonta — cu 
peste 10 la sută. De asemenea, la 
producția marfă vîndută și încasată 
se mențin încă o serie de restante 
importante, mai ales la Uzina de 
utilaj minier din orașul dr. Petru 
Groza, I. F. Beiuș, I. I. L. „Mobila" — 
Salonta și altele. Dacă și aceste 
unități și-ar fi îndeplinit planul la

STIMULENT PUTERNIC ÎN ACTIVITATEA 
CREATOARE A COMUNIȘTILOR, 

A TUTUROR OAMENILOR MUNCII

acești indicatori, sigur că realizările 
pe ansamblul industriei județului ar 
fi fost mult mai mari.

Existenta acestor neajunsuri are 
la bază cauze care trebuie căutate 
în înseși întreprinderile respective, 
dar se datoresc și sprijinului insu
ficient din partea unor organe de 
resort. Depășirea numărului de sa- 
lariati arată că unele comitete de 
direcție nu înțeleg necesitatea creș
terii productivității muncii, a gra
dului de folosire intensivă șî exten
sivă a mijloacelor tehnice, a tim
pului de lucru. Diferite mijloace teh
nice nu sînt folosite, iar cele în 
funcțiune nu sînt întotdeauna ex
ploatate la nivelul parametrilor pro
iectați. Neîntârziat, aceste deficiente 
trebuie lichidate. A venit timpul să 
nu mai vorbim, în general de pro
ductivitatea muncii, ci să ne compa

răm în mod concret cu uzine simi
lare din străinătate, să introducem 
aceeași organizare, aceleași norme, 
aceeași disciplină în muncă. Pentru 
că nu este suficient să dispunem de 
mijloace tehnice moderne, la care în 
străinătate lucrează un om, iar la 
noi să se învîrtească în jurul lor 
3—4 oameni. Această practică nu 
este în favoarea economiei națio
nale, nu asigură accelerarea produc
tivității muncii.

Pierderi de capacitate productivă 
se mențin în unele întreprinderi din 
cauza aprovizionării nerationale cu 
materii prime și materiale, tolerată 

de anumite ministere și Organe e- 
conomice centrale. Trustul de cons
trucții locale, fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea", uzina „Înfrățirea" 
dețin stocuri supranormative, iar 
alte unități duc lipsă de materiale. 
In Oradea, îndeosebi, există un 
mare număr de întreprinderi ale 
industriei ușoare și alimentare care 
se aprovizionează cu materii prime 
în cea mai mare parte de la fur
nizori din alte județe. Nerespecta- 
rea obligațiilor contractuale de către 
acești furnizori, sub privirea îngă
duitoare a forurilor lor de resort, 
a avut drept consecință apariția 
unor rămînerl în urmă în realizarea 
planului de producție, a productivi
tății muncii stabilite, a livrărilor de 
mărfuri destinate beneficiarilor in
terni și chiar celor de peste hotare.

Neajunsuri se mai constată și pe 

unele șantiere de construcții, unde 
sarcinile planului de investiții nu 
se realizează într-un ritm cores
punzător. Persistă încă o anumită 
comoditate și lipsă de răspundere 
din partea conducerilor întreprinde
rilor de construcții și ale șantiere
lor în luarea măsurilor pentru orga
nizarea judicioasă a producției și a 
muncii, aprovizionarea la timp și în 
cantități suficiente cu materialele 
necesare, asigurarea muncitorilor ca
lificați și necalificați. folosirea cu 
randament sporit a utilajelor, sta
țiilor de betoane, mijloacelor de 
transport. Asemenea situații stăruie 

pe șantierele combinatului de ma
teriale de construcții, fabricii de pro
duse lactate, secției de produse or- 
ganofosforice de la fabrica „Sinteza", 
secției de pigmenți de la uzina 
„Transilvania”, Trustului de cons
trucții locale, pe șantierul de la Va
lea Ierului și altele, unde condu
cerile întreprinderilor de construc- 
ții-montaj, precum șl beneficiarii 
respectivi nu manifestă exigență și 
responsabilitatea cuvenită pentru 
buna desfășurare a lucrărilor.

Este drept, nici comitetele de 
partid și birourile organizațiilor de 
bază de pe aceste șantiere n-au des
fășurat o muncă perseverentă pen
tru înlăturarea neajunsurilor exis
tente de mai multă vreme, n-au 
analizat temeinic stadiul lucrărilor, 
modul de realizare a planului de 
investiții, n-au tras la răspundere

pe cei care nu-și îndeplinesc înda
toririle. în același timp, conduce
rea activității șantierelor de la se
diul central al întreprinderilor este 
destul de anevoioasă. Deși 60 la sută 
din volumul lucrărilor dirijate de 
întreprinderea de constructii-mon- 
taj nr. 9 Cluj se execută în județul 
Bihor — la Combinatul de materiale 
de constructii-Aleșd, . dezvoltarea 
I.E.M.B., a uzinei „Transilvania", a 
fabricii „Sinteza", a Fabricii de unt 
— activitatea șantierelor nu mar
chează îmbunătățiri evidente și a- 
ceasta tocmai din cauza depărtării 
dintre sediul unității respective și 
locurile unde se află șantierele. Mai 
mult, se manifestă tendința de pre
lungire a termenelor, de nerespecla- 
re a obligațiilor contractuale, se în
registrează întârzieri în terminarea 
lucrărilor. Iată de ce considerăm 
că volumul mare al lucrărilor de 
investiții care se realizează în jude
țul nostru, precum și necesitatea 
punerii lor grabnice în funcțiune, 
pledează pentru comasarea unități
lor respective și înființarea unei în
treprinderi .județene de construcții.

Desigur, înlăturarea unora dintre 
deficiențele semnalate depinde. în 
mare măsură, de activitatea organi
zațiilor de partid ți a comitetelor 
de direcție. Pentru a sprijini Inter
venția acestora, membrii biroului 
comitetului județean de partid șl 
alți activiști au fost repartizați să 
ajute concret unitățile care nu și-au 
îndeplinit sarcinile de plan. Redre
sarea lor presupune conjugarea e- 
forturilor conducerilor întreprinde
rilor și ale organelor de resort, mo
bilizarea comuniștilor, a colective
lor de muncitori, tehnicieni și ingi
neri.

Faptul că sarcinile de plan șl an
gajamentele asumate în cinstea ce
lui de-al X-lea Congres al partidu
lui și a celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei se îndeplinesc cu 
succes în majoritatea covîrșitoare a 
întreprinderilor ne dă certitudinea 
că — în tntîmpinarea celor două 
mari evenimente din. viata partidu
lui și națiunii noastre — Județul Bi
hor va reuși să se achite în condiții 
optime de îndatoririle care-i revin 
din programul amplu șl complex de 
propășire a României socialiste pe 
drumul progresului și civilizației.

LA TRAGEREA LA SORȚI 
SE ACORDĂ DEPUNĂTO
RILOR LA C.E.C. 311 

AUTOTURISME
Casa da Economii și Con- 

semnațiuni informează titularii 
libretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autoturis
me că tragerea la sorți pentru 
al doilea trimestru ai acestui 
an va avea loc In Capitală la 
data de 30 iulie a.c. Majorînd 
numărul cîștlgurllor în autotu
risme față de tragerea la sorți 
anterioară, cu prilejul tragerii 
la sorți din 30 falie C.E.C. va 
acorda depunătorilor 311 auto
turisme de diferite mărci, prin
tre care Mercedes ISO, Fiat 
1 800, Volga M-21, Fiat 124, Re
nault 10, Dacia 1 100. Totodată, 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni aduce la cunoștință ti
tularilor libretelor de economii 
pentru construirea de locuințe 
că la data de 30 iulie a.c. va 
avea loc In Capitală și trage
rea la sorți pentru al doilea 
trimestru al anului a acestor 
librete de economii, la care 
vor fi acordate cîștiguri In 
bani cu valori de 40 000 lei, 
20 000 lei și de 15 000 lei.

După cum este cunoscut, de
punătorii pe libretele de eco
nomii cu dobindă și cîștiguri 
In autoturisme, ca și depună
torii pe libretele pentru con
struirea de locuințe beneficia
ză, In afara avantajelor 
specifice fiecărui libret, șl 
de avantajele generale ale 
economisirii la C.E.C. : ga
rantarea de către stat a su
melor depuse, acestea puttnd 
fi restituite orlcînd la cerere ; 
păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor și asu
pra operațiunilor efectuate ; 
scutirea de impozite și taxe a 
depunerilor, dobînzilor, ctștl- 
gurilor.



într-o fa^ă
hotărâtoare
ROMA 23 (Agerpres). — Exprimînd 

un optimism rezervat, presa italiană 
de miercuri apreciază că actuala cri
ză guvernamentală, deschisă la 5 iu
lie, prin demisia cabinetului Rumor, 
a ajuns într-o fază care poate fi 
hotărîtoare. Această impresie de
curge, potrivit observatorilor politici, 
din faptul că premierul desemnat, 
Mariano Rumor, a reușit marți sea
ra să reunească în jurul aceleiași 
mese, în cadrul unei reuniuni care 
n-a avut totuși nimic oficial, pe se
cretarii politici ai Partidului Demo- 
crat-Creștin, Partidului Socialist Ita
lian (P.S.I.) și Partidului Socialist 
Unitar (P.S.U.).

Ziarul „II Giorno" este de părere 
că s-a ajuns la „orele decisive", în
trucît întrevederile lui Rumor ar 
putea reînnoda dialogul întrerupt a- 
supra coaliției de centru-stînga.

„Corriere della Sera" afirmă, la 
rîndul său, că „faptul de a reuși să 
unească în jurul aceleiași mese pe 
conducătorii P.S.I. și P.S.U. consti
tuie un pas considerabil înainte, 
chiar dacă un număr de incertitudini 
rămîn și dacă optimismul pare încă 
nejustificat". în sfîrșit, pentru „La 
Stampa" întrunirea de marți seara 
denotă că social-democrații (P.S.U.) 
par a fi renunțat la prima lor ce
rere adresată premierului desemnat, 
ca P.D.C. și P.S.I. să facă în preala
bil o declarație de respingere a ori
cărei colaborări cu partidul comu
nist. „Dacă întîlnirea care a avut 
loc deschide perspective pozitive, 
continuă „La Stampa", atunci este 
posibil să fie convocată înainte de 
sfîrșitul săptămînii o reuniune a de
legațiilor celor trei partide cu Ma
riano Rumor, iar imediat după aceea, 
direcțiunile celor trei partide să 
examineze situația pentru a hotărî 
orientarea celei de-a doua faze : pro
gramul și componența viitorului gu
vern Rumor.

internaționala
SUCCESE ALE PATRIOJILOR

pe cîmpurile de luptă
AZI LA 18,51

din coloniile
DAKAR 23 (Agerpres). — Situația 

creată pe cîmpurile de luptă din co
loniile portugheze — Angola, Gui
neea (Bissau) și Mozambic — se ca
racterizează printr-o permanentă extin
dere a teatrului acțiunilor armate și 
consolidării regiunilor eliberate. La a- 
ceastă concluzie a ajuns cea de-a 
treia sesiune a Consiliului de condu
cere al Conferinței organizațiilor na
ționale din coloniile portugheze, care 
și-a desfășurat lucrările între 17 și 22 
iulie la Dakar. La sesiune au partici
pat conducători ai mișcărilor de eli
berare din Angola, Guineea (Bissau)

R.P. UNGARĂ
SOLICITĂ

ADERAREA
LA G.A.T.T

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
Agenția MTI informează că la 23 
iulie, în cadrul sesiunii Consiliu
lui Acordului general pentru tarife 
și comerț (G-A.T.T.) de la Geneva, 
reprezentantul special al guvernu
lui ungar a adus oficial la cunoș
tința participanților cererea Repu
blicii Populare Ungare de aderare 
la G.A.T.T. Consiliul a luat cu
noștință de cerere și a dat dispo
ziție să se înceapă formalitățile 
pregătitoare în vederea discutării 
cererii prezentate de R. P. Un
gară.

portugheze
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sovieto
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de 
au
de
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IERI (N COSMOS

Schema „camerei mobile de carantină

pa 
„Știm că o 

: de savanți
numeroase țări 
nerăbdători să

și Mozambic. în comunicatul dat pu
blicității, după ședința finală, se arată 
că sesiunea a aprobat măsurile con
crete menite să asigure colaborarea 
mișcărilor de eliberare în diferite do
menii, coordonarea acțiunilor lor. în 
vederea îmbunătățirii coordonării po
litice și militare, Consiliul a revizuit 
structura sa organizatorică în concor
danță cu situația creată.

în încheierea comunicatului se ara
tă că, Consiliul salută formarea Gu
vernului Revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

economice

finlandeze
MOSCOVA 23 (Agerpres).

Moscova s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația guvernamentală so
vietică, condusă de Semion Skacikov, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru relații economice externe și de
legația guvernamentală finlandeză, 
condusă de Vaino Leskinen, minis
trul industriei. în comunicatul dat 
publicității cu acest prilej, se arată că 
au fost discutate probleme tehnice și 
economice legate de proiectul 
struirii unei Centrale atomice în 
landa.

agențiile de presa transmit
Ministrul de externe al 

Canadei a reafirmat hotă- 
rîrea țării sale de a norma
liza relațiile diplomatice cu 
R. P. Chineză Pe baza principiului 
„recunoașterii unui singur guvern al 
Chinei". Răspunzînd unei interpelări 
în Camera Comunelor, Mitchell Sharp 
a precizat că țara sa se pronunță, de 
asemenea, pentru restabilirea drepturi
lor R. P. Chineze la O.N.U.

Decizia Cărții Supreme 
de a suspenda aplicarea or
donanței de naționalizare a 
14 bănci comerciale și de a exami
na petițiile ce contestă valabilitatea 
constituțională a acestei hotărîri a gu
vernului a provocat vii reacții în sînul 
Parlamentului indian. Astfel, 38 de 
deputați reprezentînd 8 partide poli
tice, inclusiv cel de guvernămînt, au 
trimis o scrisoare primului ministru, 
Indira Gandhi, cerîndu-i ca guvernul 
să prezinte imediat în fața parlamen
tului o lege de naționalizare a băncilor.

Secretariatul central al P.C. din 
India a dat publicității o • declarație 
în care salută naționalizarea princi
palelor bănci din țară și subliniază 
că partidul „sprijină cu hotărîre 
ceastă măsură a primului ministru 
Indiei".

a-
al

în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit de 
telecomunicații „Moima-i". sa
telitul este destinat asigurării exploa
tării sistemului de telecomunicații la 
mari distanțe, precum și transmiterii 
programului central de televiziune din 
U.R.S.S. spre punctele rețelei de re
transmisie „Orbita", situate în regiu
nile Nordului îndepărtat, Siberiei, Ex
tremului Orient și Asiei Centrale.

Un aCOrd P^vind furnizarea de 

către R. F. a Germaniei a unui ajutor 
financiar în valoare de 20 milioane 
mărci Republicii Arabe Yemen a fost 
semnat miercuri seara la Bonn.

Jtatorîtatite din New 
Serata Wales (Australia) au 
interzis efectuarea operați
ilor de transplantare a ini
mii. Motivele acestei hotărîri, a de

clarat ministrul sănătății, Arnold Jago, 
au fost de ordin social, legal și moral. 
Autoritățile statului respectiv consideră 
că în momentul de față nu se poate 
delimita cu precizie acea clipă hotă- 
rîtoare care desparte viața de moarte.

Secretara! general al 
O.N.U., U Thant, a numit pe Con

stantin Stavropoulos (Grecia) în funcția 
de secretar general adjunct al O.N.U., 
în locul indianului C. V. Narasimhan, 
desemnat adjunct al administratorului 
Programului O.N.U. pentru dezvoltare.

r
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© Ultima repetiție generală pentru recuperarea capsulei 
© Un sistem de „bariere biologice" pentru prevenirea 
oricărei posibilități de contaminare a Pămîntului cu... 
improbabilele microorganisme selenare

0 delegație economică 
CUbaneZă a SOSit la Damasc 
într-o vizită oficială de zece zile. De
legația este condusă de ministrul co
merțului exterior, Marcelo Fernandez 
Font. Ministrul de externe cuban a 
declarat ziariștilor că speră ca vizita 
sa să contribuie la o extindere a re
lațiilor dintre cele două țări și să 
ducă la dezvoltarea comerțului dintre 
ele.

In capitala Venezuelei a 
avut loc un miting de soli
daritate cu Vietnamul, °rga- 
nizat de Sindicatul național al lucrăto
rilor din presă și de Comitetul ziariș
tilor venezueleni. Participanții au ce
rut retragerea trupelor străine din Viet
namul de sud și și-au exprimat solida
ritatea cu lupta poporului vietnamez

In Piazza Anicia, situată în cel 
mai vechi și mai caracteristic car
tier al Romei, aproape 4 000 de 
spectatori au făcut o primire en
tuziastă ansamblului folcloric 
„Prahova", care a prezentat un 
reușit program de cîntece și dan
suri românești. în sală au răsunat 
în repetate rînduri strigăte de 
„Bravo", „Trăiască România". 
Spectacolul a fost precedat de o 
expunere, în cadrul căreia s-a fă
cut o prezentare a României con
temporane și a relațiilor de tradi
țională prietenie dintre România 
și Italia.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Roma, dr. Iacob Io- 
nașcu, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în capitala Ita
liei și alți membri ai corpului di
plomatic, reprezentanți ai consi
liului municipal din Roma, parla
mentari, oameni de cultură și 
artă, precum și numeroși membri 
ai coloniei române din Italia.

Șeful statului sirian, Nou- 
reddin el Atassi, l-a primit miercuri la 
Damasc pe ministrul pentru probleme 
economice externe al Republicii De
mocrate Germane, Horst Soelle. Cei 
doi oameni de stat au relevat că prin 
stabilirea de relații diplomatice între 
țările lor a început o nouă etapă în 
colaborarea multilaterală și și-au ex
primat satisfacția față de actualul ni
vel al relațiilor de prietenie dintre 
Siria și R. D. Germană.

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Tano T°lov> 3 Primit 
delegația economică sudaneză, condusă 
de Abdel Kerim Mirgani, ministrul 
economiei și al comerțului exterior, a- 
flată într-o vizită la Sofia.

Un cutremur de pămînt 
a fost înregistrat în capitala Japoniei, 
Tokio. Seismul a fost resimțit și în 
mai multe localități din regiunea do 
nord a Japoniei.

R. F. a Germaniei va con
tinua să compenseze 80 la 
sută din cheltuielile în devize ale An
gliei pentru întreținerea trupelor sale 
pe Rin, a anunțat în Camera Comu
nelor, Fred Mulley, ministru de stat 
la Foreign Office. Compensarea se va 
efectua prin achiziționarea de echipa
ment și servicii militare și plasarea 
unor comenzi în întreprinderile brita
nice.

Comitetul Central al Par
tidului Keo Lao Haksat3 dat 
publicității o declarație cu prilejul ce
lei de-a șaptea aniversări a încheierii 
acordurilor de la Geneva cu privire la 
Laos, transmite agenția de presă Khao- 
san Pathet Lao. Declarația cere guver
nului Statelor Unite să înceteze orice 
acte de intervenție în Laos, astfel încît 
să fie create condiții favorabile pentru 
reglementarea de către însuși poporul 
laoțian a problemelor sale interne.

La Moscova a sosit mi
nistrul de externe al Bel
giei, Pierre HarmeL După cum men

ționează agenția TASS, ministrul de 
externe belgian va avea convorbiri cu 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., în probleme care 
interesează cele două părți.

Miercuri au avut loc la 
Madrid diverse ceremonii 
consacrate desemnării lui Juan Carlos 
de Borbon y Borbon ca „prinț de Spa
nia" și viitor rege al acestei țări. După 
cum se știe, propunerea ca prințul 
Juan Carlos să ocupe tronul Spaniei 
cînd funcția de șef al statului va ră- 
mîne vacantă a fost prezentată marți 
Cortesurilor de generalul Franco.

Ministrul industriei fores
tiere și de prelucrare a lem
nului al Uniunii Sovietice 
a plecat marți la Tokio unde va dis
cuta cu cercuri de afaceri japoneze 
chestiuni referitoare la extinderea cola
borării în domeniul industriei fores
tiere dintre cele două țări.

Exploratorul norvegian Thor 
Heyerdahl și ceilalți șase 
membri ai echipajului său au 
sosit marți la Bridgetown 
(Barbados) după ce au aban
donat ambarcațiunea construi
tă din papirus „Ra" în Ocea
nul Atlantic. Heyerdahl a de
clarat că în ciuda pierderii 
ambarcațiunii, expediția trans
atlantică a constituit un suc
ces și a dovedit că a fost po
sibil pentru vechii 
să fi navigat spre 
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Locuitorii Terr ei așteaptă cu înfri
gurare pe mesagerii săi care, după 
un zbor triumfal pe Lună, se reîntorc 
azi acasă. La est de Honolulu are loc 
o impresionantă desfășurare de forțe 
navale și aeriene. Portavionul „Hor
net" a luat poziție în apropierea zonei 
centrale de recuperare, în timp ce 
zeci de vedete rapide au înconjurat 
acest punct din Pacific, unde urmează 
să amerizeze capsula navei cosmice 
„Apollo-11", la ora 18,51 (ora Bucu- 
reștiului). Numeroase submarine pa
trulează adîncurile, iar avioanele și 
elicopterele controlează înălțimile, 
exersînd recuperarea cu toate varian
tele ei posibile iși imposibile. Avioane 
supersonice cu stații radar așteaptă 
pe mai multe aeroporturi de coastă 
ordinul de dechlare. Echipele de sal
vare, formate (lin scufundători, me
dici, tehnicieni continuă repetițiile 
recuperare. In afara zonei centrale 
fost dislocate alte întăriri la sute 
mile depărtare.

Această neobișnuită desfășurare 
forțe face parte din planul „bariere
lor biologice" prestabilite pentru pre
venirea oricărei posibilități de conta
minare a Pămîntului cu improbabilele 
microorganisme selenare. Față de re
cuperările precedente, aceasta trebuie 
să se desfășoare de aceea într-un 
timp record.

In același timp, în laboratorul de 
recepție lunar, din cadrul centrului 
de urmărire a zborurilor navelor spa
țiale cu oameni la bord din Houston, 
au loc ultimele pregătiri înaintea re- 
cepționării cosmonauților și eșantioa- 
nelor lunare. Și aici „recepția" plani
ficată a se desfășura contra crono
metru a fost repetată de nenumărate 
ori.

Unii cercetători văd în aceste „ba
riere biologice" un rău necesar. „Ad
mitem cazul că am accepta provocarea 
distinsului nostru coleg dr. Harold 
Urey, laureat al premiului Nobel, și 
a altor selenologi și am consimți să 
înghită, așa cum au cerut, eșantioane 
de sol lunar pentru a ne dovedi că

mesagerii liniștitei Selene nu ne ame
nință cu nici un pericol de contami
nare — declara o oficialitate a labo
ratorului de recepție lunar din Hous
ton. 99,99 la sută credem că nu se va 
întîmpla nimic cu ei, întrucît se con
sideră imposibil ca în condițiile vi
trege de pe Lună să existe microor
ganisme sau vreo altă formă de viață.

Mai rămîne însă un „dacă" de 0,01 
la sută. Ne putem permite un astfel 
de risc

Tocmai datorită acestui infim

CORESPONDENTA 
DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDROAIE

„dacă", cei trei selenauți sînt consi
derați in carantină încă din clipa cînd 
s-au îmbarcat la bordul navei spa
țiale. Din aceleași motive ei au aban
donat pe Lună galoșii de protecție, 
sistemele portative de oxigen, camera 
de televiziune, trepiedul și altele. Ei 
au fost apoi primiți de Collins pe 
„Columbia" numai după ce și-au cu
rățat cu aspiratorul costumele de cos- 
monauți.

Aceleași precauții extraordinare vor 
fi luate și imediat după amerizare. 
Astronauții vor deschide pentru o 
clipă ușa capsulei și — după cum 
se arată în schema de sus, ale cărei 
detalii sînt prezentate alăturat — 
vor primi costume de cauciuc și măști 
de gaze. Barca pneumatică (I) în 
care vor coborî astronauții astfel echi
pați va fi dezinfectată cu multă pre
cauție. Elicopterul (2), care îi va 
transporta pînă la portaviomd „Hor
net", este prevăzut cu un comparti
ment izolator unde vor fi instalați cei 
trei. Odată ajunși pe puntea port
avionului, astronauții vor păși prin- 
tr-un tunel de plastic într-o așa nu
mită „cameră mobilă de carantină" (3), 
pe care n-o vor părăsi decît la Hous
ton. Este un fel de vagon, amenajat 
pentru cinci persoane — cei trei

astronauți, un medic și un ajutător — 
care conține alimente pentru cinci 
zile. Din Hawai, această „locuință" 
va fi îmbarcată la bordul unui avion 
cu destinația Houston (4 și 5). Con
tainerele cu mostrele de sol lunar vor 
fi transportate în două avioane de 
vînătoare cu reacție (6). Vagonul ca
rantină cu cei trei se va opri însă 
mai întîi la baza militară Elling
ton de Ungă Houston (7) iar de 
aici va fi remorcat de un camion pînă 
la laboratorul de recepție lunar, con
siderat locul cel mai sterilizat. Abia 
după ce în carantină (8) se va stabili 
cu precizie că nu există nici un peri
col de contaminare, astronauții vor fi 
„puși în libertate".

Probe de sol lunar vor fi distribuite 
și unor institute de cercetări din alta 
țări. După efectuarea analizelor, tro
feele lunare se vor întoarce la Houston.

In ce îi privește pe astronauți, a- 
ceștia vor locui în laboratorul de la 
Houston timp de 21 de zile împreună 
cu un grup de 15 persoane, printre 
care medici, tehnicieni, un bucătar. 
consideră că perioada de incul, tie 
pentru orice fel de microb nu poate 
depăși această durată).

In aceeași clădire se află și labora
torul cu vacuum. Cutia cu probe lu
nare va fi mai întîi sterilizată cu ultra
violete, cufundată într-o baie de acid 
și uscată cu nitrogen sterilizat, după 
care va fi deschisă în camera cu va
cuum.

Una dintre primele operații va fi in
jectarea cu „ser lunar" a numeroase 
plante, animale, bacterii, celule de om 
etc. pentru a se vedea în ce măsură 
viața de pe Pămînt este sau nu ame
nințată. Apoi, selenologii, geologii, 
vulcanologii, chimiștii, bacteriologii, 
medicii vor trece la analiza amănun
țită a fiecărei părticele de sol lunar, 
în care se presupune că s-ar găsi cheia 
progresului cercetărilor privitoare la 
originea Pămîntului, Lunii și Univer
sului.

Ultimele ore ale călătoriei te
merarilor pionieri ai zborurilor inter
planetare sînt urmărite cu același in
teres. Cînd vor pătrunde în straturile 
atmosferei, astronauții vor putea ve
dea un număr neobișnuit de mare de 
lumini de-a lungul coastei vestice a 
Statelor Unite. Toți locuitorii, răspun
zînd apelului unor stații de radio din 
Seattle, San Francisco, Portland și 
Vancouver (Canada), vor ilumina fee
ric locuințele, birourile, magazinele șl 
toate străzile.

La bordul port-avionului „Hornet", 
unde vor fi aduși cu elicopterul la 
foarte puțin timp, după recuperarea 
capsulei spațiale, cei trei astronauți vor 
fi întîmpinați de președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, care a și pără
sit marți seara Washingtonul, plecînd 
cu avionul spre San Francisco. La New 
York, lui Armstrong, Aldrin și Collins 
li se pregătește pentru ziua de 13 au
gust o triumfală paradă, pe care o vor 
conduce în calitatea lor de mari săr
bătoriți.

,,E plăcut să te în
torci acasă" — a spus 
Aldrin telespectatori
lor în timpul transmi
siei de televiziune în 
direct de miercuri, de 
la 240 000 km distan
ță de Pămînt. Astro
nauții au oferit as
cultătorilor de pe 
Pămînt o mostră din 
ceea ce ei au nu
mit „muzică lunară". 
Pe calea undelor s-au 
auzit zgomote similare 
sirenelor mașinilor 
de pompieri, apoi un 
sunet ca un bîzîit, ur
mat de zgomotul unui 
automobil care rulea
ză cu viteză mare 
Deși n-au oferit alte 
explicații, astronauții 
au anunțat că au în
registrat pe bandă de

magnetofon sunetele 
respective. „Aceasta 
este o veche pasiune a 
mea" — a spus Arm
strong.

Emisiunea de televi
ziune a marcat punc
tul culminant al unei 
zile, de altfel foarte 
calme. Armstrong a a- 
rătat telespectatorilor 
cele două casete în 
care se află prețioase
le eșantioane de sol 
lunar adunate în 
cursul plimbării pri-

inilor pămînteni 
Lună. , 
mulțime 
din 
sînt 
vadă aceste mostre lu
nare și credem că v-ar 
interesa să vă con
vingeți că ele se află 
într-adevăr aici" — a 
adăugat el.

Viteza de deplasare 
pe traiectorie crește 
permanent sub in
fluența atracției teres
tre, urmînd să se ri
dice la intrarea în at
mosferă la 38 624 
pe oră.

km

Houston anunță că seismomograful Instalat 
pe Lună de Neil Armstrong și Edwin Aldrin 
a înregistrat marți la ora 20,20 (ora Bucu- 
reștiului), timp de cinci minute, o serie de 
oscilații ale scoarței selenare. Geofizicienii 
americani analizează dacă aceste oscilații au 
fost produse de un „cutremur lunar" sau 
de căderea vreunui meteorit.

ZBORUL TRIUMFAL AL CELOR TREI ASTRONAUȚI 
AMERICANI CONTINUA SA SUSCITE VII COMENTARII

• Realizarea cu suc
ces a zborului omului 
spre Lună are o im
portanță istorică, scrie 
în articolul său „Omul 
pe Lună", publicat de 
ziarul „Pravda", cu
noscutul savant sovie
tic acad. Leonid Sedov. 
Dezvoltarea cercetări
lor cosmice pașnice și 
aplicarea lor — subli
niază autorul — sînt 
posibile și necesare în 
diferite direcții. Astfel, 
sînt necesare stațiile 
automate ca și navele 
cu cosmonauți la bord. 
Automatele nu pot în
locui complet simțuri
le și observațiile o- 
muluț mai ales atunci 
cînd intervin fenome
ne noi și imprevizibi-

neîndoiel-le. Dar este 
nio că orice zbor pilo
tat a fost și va fi pre
cedat de zboruri ale 
unor aparate automa
te, care joacă rolul 
important de cercetași.

In continuare, acad. 
Sedov relevă c<j» pro
gramul sovietic de ex
plorare a Cosmosului 
este foarte amplu. 
Cercetările sovietice 
în Cosmos vor conti
nua în diferite direcții, 
inclusiv în cel al zbo
rurilor cu nave pilo
tate.

în încheierea artico
lului, autorul sublinia
ză că oamenii sovietici, 
împreună cu poporul 
american și popoarele 
din celelalte țări, îi

salută și îi felicită pe 
realizatorii istoricului 
zbor al omului pe 
Lună.

o Conferința perma
nentă internațională 
de explbrare economi
că și socială, care gru
pează 200 de oameni 
de știință, a anunțat că 
a hotărît să atri
buie astronauților Neil 
Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Col
lins, premiul special 
al Universalității pe a- 
nul 1970. Acest nou 
premiu va fi decernat 
în fiecare an uneia 
sau mai multor perso
nalități pentru activi
tăți deosebite în do
meniul comunicațiilor 
universale.
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