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Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin

tele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 

/ Consiliului de Miniștri, și Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 

\ Ilfov al P.C.R., a făcut o vizită de lucru în orașul și portul Oltenița.

luționară

® Zici Lenin...
de Mihai Beniuc

© Tu, albatrosul!
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Prof. Miron CONSTANTINESCU
ministrul învățămtntului

Populația orașului Oltenița, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderilor vizitate 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți, o 
călduroasă primire, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a depune 
toate eforturile, alături de toți 
cetățenii patriei, pentm tradu
cerea în viață a marilor sarcini 
trasate de Congresul al X-lea 
al partidului. Mobilizați de 
spiritul de înaltă exigență al 
plenarei din decembrie 1969 a 
C.C. al P.C.R., oamenii muncii 
din Oltenița au înfățișat reali
zările lor, ca și planurile pentru 
liltimul an al cincinalului; ei 
s-au referit, de asemenea, la 
perspectivele pe care viitorul 
cincinal le deschide orașului 
Oltenița, au informat despre 
pregătirile pe care le fac pen
tru asigurarea condițiilor ne
cesare realizării hotărîrilor

Ceaușescu vizitează șantierul navalCongresului al X-lea al parti
dului.

Vizita secretarului general al 
partidului, a celorlalți condu
cători de partid și de stat a pri
lejuit o vibrantă manifestație 
de atașament față de partid, de 
politica sa marxist-leninistă, 
politică îndreptată spre crește
rea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului român, față 
de conducătorul iubit al po
porului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul

Oltenița, oraș în plină dezvol
tare, conectat la ritmul înalt al in
dustrializării și urbanizării, își 
prezintă cartea de vizită încă de 
la intrare. La poarta de nord — 
un important obiectiv al actualu
lui cincinal — Filatura de fire din 
fibre chimice și bumbac, cea mai 
mare filatură din țară și una 
dintre cele mai mari din Europa. 
La sud, pe malul Dunării — șan
tierul naval, care cunoaște în ul
timii ani o viguroasă dezvoltare. 
Intre aceste două mari unități, pi
toreasca așezare dunăreană se dez
voltă pe coordonatele industriali
zării.

La intrarea în oraș, în fața fi
laturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt întîmpinați de un

Nicolae

mare număr de oameni ai mun
cii din Oltenița, de textiliști și 
constructori. Primul secretar al 
Comitetului orășenesc Oltenița al 
P.C.R., Nicolae Iosin, primarul o- 
rașului, salută în numele locuito
rilor Olteniței pe secretarul gene
ral al partidului. Oferindu-i tova
rășului Ceaușescu, în semn de bun 
venit, un buchet de flori, tînăra 
muncitoare Steliana Costache ex
primă hotărîrea întregului colec
tiv al întreprinderii, de a îndeplini 
și depăși sarcinile încredințate de 
partid celor ce muncesc în aceas
tă modernă întreprindere din ora
șul Oltenița.

La invitația tovarășului Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, 
conducătorii de partid și de stat 
vizitează filatura.

La intrarea în secția de fire 
pieptănate din bumbac, prima sec
ție dată în funcțiune, în fața unei 
machete, gazdele prezintă secreta
rului general al partidului an
samblul general al acestei unități 
industriale ; în stadiul final, ea va 
avea o capacitate anuală de 7 400 
tone fire de bumbac ?i sintetice.

în iulie 1967, cînd tovarășul 
Ceaușescu a mai vizitat acest oraș, 
lucrările de construcție abia înce
puseră. Astăzi, după numai doi 
ani și jumătate, planurile de a- 
tunci se înfățișează aievea. Anul 
acesta, încă în primul semestru, 
urmează să mai intre în funcțiune 
filatura de fire în amestec teron 
și bumbac, filatura de fire din ce
lofibră și o modernă secție de fi
nisaj mecanic de mare capacitate.

După vizitarea filaturii

Secretarul general al partidului 
a apreciat soluțiile constructive 
propuse de proiectanți, care, în 
urma unei reconsiderări a proiec
tului inițial, au redus volumul de 
investiții de la 510 la 435 milioane 
lei.

Directorul general al Combina
tului de bumbac nr. 2 — București, 
ing. Maria Flucsă, și directorul 
întreprinderii, ing.. Constantin 
Pândele, informează că filatura 
este dotată cu utilaje românești în 
proporție de 80 la sută și că ran
damentul lor corespunde nivelu
lui actual al tehnicii mondiale. Fi
latura va produce anul acesta 6 200 
tone fire, pentru ca în 1971 să a- 
tingă parametrii proiectați. Aici se 
vor produce, pentru prima dată în 
țară, fire extrafine, mult solicitate 
de industria bunurilor de consum.

Se vizitează secția de fire piep
tănate din bumbac, intrată în func
țiune cu capacitatea proiectată de 
3 600 tone anual. Rînduite într-un 
flux tehnologic continuu, utilajele, 
purtînd mărcile uzinelor „Unirea" 
din Cluj și ale altor întreprinderi 
producătoare de mașini pentru in
dustria ușoară din țara noastră, se 
remarcă printr-un randament su
perior, atît din punct de vedere 
cantitativ, cît și calitativ.

Trecînd printre liniile tehnolo
gice complet automatizate, secre
tarul general al partidului se inte
resează de calitatea produselor ob
ținute, de condițiile de muncă, de

(Continuare in pag. * III-a)
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DE LA SĂVINEȘTI

A început 
construcția 

unei mari 
unități de 

îngrășăminte
chimice

Pe platforma industrială de la 
Săvinești au început lucrările 
de construcție a unei mari uni
tăți de Îngrășăminte chimice, 
care va cuprinde două noi fa
brici : una de amoniac, cu o ca
pacitate anuală de producție de 
300 000 tone, și una de uree, al 
cărei potențial va fi de 10 ori 
mai mare decît al celei existen
te. Noile obiective vor ti echi
pate cu instalații avțnd un înalt 
grad de automatizare. Merită re; 
marcat faptul că noua tabrică 
de uree va produce zilnic 1 000 
tone de îngrășăminte chimice 
granulate, cu un conținut ridi
cat de substanță activă. In pre
zent, la unitatea din Săvinești 
se obține un sortiment de uree, 
utilizat numai In scopuri teh
nice sau ca stimulent pentru în- 
grășarea animalelor. Fabricarea 
in anii viitori a amoniacului și 
a ureei granulate va crea posi
bilitatea să se livreze agricul
turii, într-un singur an, o mare 
cantitate de îngrășăminte chi
mice active, cu ajutorul cărora 
să poată fi fertilizate peste 3 
milioane hectare teren.

(Agerpres)

Ritm alert

de la
Constructorii Siste

mului hidroenergetic 
și de navigație de la 
Porțile de -Fier au 
pus în operă de la 
începutul anului cir
ca 10 000 mc de be
toane. 4

în amontela eclu
zei se toarnă ulti
mele cantități de ma
teriale Ia corona
ment. în același timp.

Educarea tineretului tn spiritul 
înaltelor idealuri ale societății noas
tre socialiste constituie una din 
obiectivele de actualitate ale acti
vității multilaterale și rodnice ce *» 
desfășoară în școli și facultăți. Sarci- 
eile care ne stau în față în acest 
domeniu au fost clar 
Conferința 
didactice 
Ceaușescu. 
in spiritul 
secretarul 
înseamnă, . 
să se ridice Ia nivelul cunoașterii 
științifice proprii acestei jumătăți de 
secol, să-și însușească chintesența 
științelor moderne fără de care nu 
poate fi conceput astăzi progresul 
societății, să devină specialiști de 
înaltă competență și, pe de altă par
te, să asimileze o vastă cultură ge
nerală, umanistă, să-și însușească 
concepția materialist-dialectică care 
le dă o reprezentare clară asupra 
rolului lor în. societate, îi ajută să 
înțeleagă perspectivele, și sensul 
dezvoltării istorice, imperativele ma
jore ale vremurilor noastre".

Fundamentul mârxist-leninlst ai 
procesului instructiv-educativ, al În
tregului sistem al instrucțiunii noas
tre publice este generator de con
știință socialistă, formează consec
vent pentru muncă și viață tine
retul patriei. Obiectivele stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului în 
scopul făuririi societății socialiste . 
multilateral dezvoltate implică orga
nic necesitatea 
toate gradele să-și realizeze nobila 
misiune de 
de educație, de principal canal 
difuzare a științei și culturii, de îm
bogățire a minții, de modelare a ca
racterelor și formare cetățenească a 
tinerelor generații în consonanță de
plină cu exigențele de azi și de mîi- 
ne ale societății noastre. Tocmai de 
aceea, una din direcțiile fundamen
tale pe care sînt înscrise preocupă
rile actuale ale Ministerului învăță
mîntului este aceea care privește 
sporirea valorii educative a procesu
lui de învățămînt, în ansamblul său 
Se depun stăruitoare eforturi în 
acest scop — folosindu-se toate 
pîrghiile de care dispunem pen
tru îmbunătățirea planurilor de 
învățămînt, a programelor și manua
lelor școlare și universitare în vede
rea valorificării la un nivel cît mai 
înalt a tuturor valențelor educativ- 
formative pe care le deține procesul 
de învățămînt în totalitatea sa, aceas
tă cale esențială de instruire și edu
care. Ministerul este ferm angaiat în 
elaborarea unor planuri de învăță
mînt stabile pentru școala generală 
de 10 ani și liceul de cultură genera
lă. în înnoirea planurilor și progra
melor de curs 
superior, astfel ca acestea să răspun
dă cu eficiență necesităților din ce în

formulate la 
națională a cadrelor

de tovarășul Nicolae 
„A crește noile generații 
comunismului — a spus 
generai al partidului — 
pe de o parte, a le ajuta 
s Ia r’--------1

că învățămîntul de <■ 
- •/' • 

fundamenta! factor 
de

pentru învățămîntul

pe șantierul

Porțile de Fier
9

se execută 
de legătură 
șoseaua 
dată în folosință în 
septembrie anul tre
cut și viitorul pod de 
trecere peste ecluză, 
centrală și baraj, 
prin care se va reali
za legătura între cele 
două maluri ale Du
nării. Au fost, de ase
menea. intensificate

podul 
dintre 

națională,

lucrările la baraj. 
De altfel, colectivul 
grupului de șantiere 
..Porțile de Fier" a în
registrat zilele aces
tea două cifre semni
ficative : 8 000 000
mc excavații la us
cat și sub apă 
1 430 000 mc de
toane puse în operă 
de la inaugurarea lu
crărilor. (Agerpres)

și
be-

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru condoleanțele transmise 

în legătură cu catastrofa care s-a produs în orașul Mendoza.

JUAN CARLOS ONGANIA
Președintele Națiunii Argentinene

ce mal stringente de a asigura un vo
lum cît mai bogat de cunoștințe 
fundamentale, necesare omului epo
cii noastre, concomitent cu dezvolta
rea sistematică a disponibilităților 
intelectuale, afective, voliționale aie 
tineretului nostru studios, cultivînd 
ideile de libertate, progres social, 
pace și internaționalism socialist.

în același timp, conducerea mi
nisterului 
contenită 
ideologic 
siderăm 
pot fi obținute rezultate din ce în ce 
mai bune, pe mai multe căi. în pri
mul rînd, pe calea îmbunătățirii pre
dării filozofiei și științelor sociale în 
învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic, pornind de la 
stabilirea judicioasă a locului și pon
derii disciplinelor de marxism-leni
nism în planurile de învățămînt i 
prin perfecționarea necontenită a 
programelor și manualelor de spe
cialitate și prin sprijinirea profeso
rilor- oare' predau aceste' discipline 
în informarea și documentarea lor 
cît mai operativă pentru a putea des
fășura o asemenea activitate didac
tică care să contribuie direct la for
marea elevilor în spiritul concepției 
despre lume a partidului nostru, la 
educarea lor patriotică și interna
tionalists, la creșterea lor în spiritul

are în atenție ne- 
întărlre a caracterului 

al învățămîntului. Coa
că în această privință

(Continuare în pag. a IV-a)

AFRICA

Cînd în delta fluviului Niger «» 
bănuia doar existența unor impor
tante rezerve de țiței, la Port Har
court și-a făcut prezența un ameri
can ce achiziționa sau închiria vaste 
terenuri mlăștinoase. Plătea în 
schimbul lor sume considerabile, 
mult mai mult decît colegii lui en
glezi sau italieni care făceau același 
lucru, r6ea ce i-a determinat pe șefii 
de trib să-l considere cam trăsnit. 
Curînd însă se dovedea că cei înșe
lați au fost băștinașii. Terenurile în
chiriate sau cumpărate de american 
valorau de cîteva sute sau mii de cri 
mai mult. Așa și-a făcut apariția pe 
harta petrolieră a Nigeriei firma 
„GULF OIL COMPANY" cea care, 
după cum menționa „LE MONDE", 
avea să joace, alături de firme apar- 
ținînd altor țări occidentale, un rOl 
în secesiunea Biafrei, episod tragic 
care a însîngerat pămîntul african.

Fabuloasele bogății ale Africii au 
stîrnit de-a lungul ultimelor decenii 
înverșunate bătălii intermonopoliste. 
Aceste bătălii au dat cîștig de 
cauză cînd unora, cînd altora 
din puterile coloniale cu apa
najul lor monopolist. Pînă în urmă 
cu un deceniu și jumătate Africa era 
împărțită în colonii, iar penetrația 
altor monopoluri, în afară de cele 
ale metiopolelor, era greu de con
ceput, datorită numeroaselor restric
ții impuse de administrația colonială. 
Monopolurile engleze, franceze, bel
giene, portugheze și spaniole deți
neau pozițiile determinante ale eco
nomiei africane. In Nigeria, firma 
„UNITED AFRICA COMPANY", fi
lială a uniunii
IEVER", a prins în tentaculele sale, 
asemenea unei
treaga economie a țării, pînă la co
merțul cu amănuntul. Societatea 
„L.ONRHO" (prescurtare a numelui 
Londra și Rhodesia) acționează în 10 
țări. Recent, ea a preluat controlul 
asupra întreprinderii ghaneze „AS
HANTI GOLDFIELDS" Profiturile 
companiei „Lonrho" au crescut de la 
434 000 dolari în 1961 la 24 milioane 
dolari în 19(59; 100 de lire investite 
în 1961 valorează astăzi 1 100. Numai 
în Zambia „Lornho" stăpînește 25 
de societăți

monopoliste „UNI-

caracatițe, în

A. BUMBAC

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Zici Lenin
De Lenin gîndul nu-n legendă cearcă 
Pe struna-nchipuirli mărturie,
Cu „poate că", cu „stai să vezi" ori „parcă 
Aici a fost și-aici e dat să fie I

Zici Lenin și tresaltă continente 
Ca-n timpul cvaternar după dezgheț 
Și-atîtea temniți care-au fost prezente 
4zi nu mai au nici paznici, nici păreți.

Zici Lenln... Dintr-o dată vezi uzine 
Și oastea muncii gata de atac
Vezi timpul care fără lanțuri vine, 
Fără bogați călare pe sărac.

Zici Lenin : Pentru-a muncii fericire
Pornește-n marș întreaga omenire 1

Mihai Beniuc

Tu, albatrosul!
Tu, Albatrosul vestitor al furtunii, 
desfășurîndu-ți deodată, gigantic, 
o aripă-n Pacific și-o aripă-n Atlantic, 
vîslind peste munții de spumă și munții de zăpadă, 
chemîndu-ți albii, negrii, galbenii, roșii, 
popoarele Pămîntului — pe baricadă !...

Tu, Fulgerul mistuind putregaiul veacurilor, 
să izbucnească, liberă, pădurea de lăstari, 
scorușii cu ciorchini și boabe ca mărgeanele 
purtate-n cioc de păsările vîntului 
spre toate ostroavele Pămîntului !...

Tu, Inima vulcanilor lumii, 
bătînd în milioanele de inimi și vulcani, 
bătăile tale răsună în freamăt de flamuri 
și-n foșnet de crengi de măslin 
aduse-n mîini de-nfrățitele veacuri 
de pe toate continentele Pămîntului!...

Tu, Brațul avîntat de pe capul Bunei Speranțe, 
deasupra Cronicii Albastre 
cuprinse-ntre scoarțele Lemuriei și Atlantide! — 
gest hărăzit să rămînă de-apururi pretutindeni, 
în noi și-n acei care vin după noi! 
lată-i prelungindu-ți, la un veac de la naștere, 
prelungindu-ți aripa, fulgerul, inima, brațul 
în zborul rachetelor, 
ducînd luminile Pămîntului 
spre luminile tuturor planetelor !...

George Dan

LUI V. I. LENIN
Se împlinesc astăzi 46 de tmi de la moartea iui Vladimir Ilici Lenin — 

comemorare ce are loc în preajma aniversării centenarului nașterii marelui în-' 
vățător și conducător revoluționar al proletariatului. „VIAȚA ȘI OPERA LUI V. I. 
LENIN — se subliniază în Hotărîrea Comitetului Central al P.C.R. privind 
aniversarea în România a acestui centenar — CONSTITUIE UN ÎNALT EXEMPLU 
DE SLUJIRE DEVOTATĂ A CLASEI MUNCITOARE, A OAMENILOR MUNCII, DE FERMI
TATE REVOLUȚIONARA SI PERSPICACITATE POLITICĂ, DE GINDIRE CUTEZĂTOARE ; 
EL A INTRAT ÎN ISTORIE CA 0 PERSONALITATE REMARCABILĂ, PASIONATĂ PEN
TRU CEEA CE ERA NOU ÎN STIINTA SI GÎNDIREA SOCIALĂ A EPOCII SALE, CU 
UN LARG ORIZONT DE CUNOAȘTERE' SI ÎNȚELEGERE A CERINȚELOR DEZVOLTĂRII 
SOCIETĂȚII OMENEȘTI, A PROGRESULUI SI CIVILIZAȚIEI... OPERA TEORETICĂ SI 
ÎNTREAGA ACTIVITATE DE MILITANT COMUNIST DESFĂȘURATĂ DE V. I. LENIN 
REPREZINTĂ 0 ILUSTRARE VIE A SPIRITULUI CREATOR AL TEORIEI REVOLUȚIONARE 
A PROLETARIATULUI".

Potrivit prevederilor hotărîrii, în țara noastră se desfășoară în întâmpi
narea centenarului, simpozioane, conferințe și numeroase alte manifestări cu 
caracter politic, ideologic și cultural, consacrate acestui eveniment.

Mobilizîndu-și energiile creatoare pentru înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român — politică ce constituie expresia aplicării creatoare a marxism- 
leninismului la condițiile concrete ale României — poporul nostru este con
știent ca munca sa plină de elan consacrată edificării societății socialiste, trium
fului cauzei socialismului și păcii în lume, reprezintă totodată un înalt omagiu 
adus operei lui Vladimir Ilici Lenin.

O pagină de tinerețe 
revoluționară

Vizitatori! care doresc să 
făcă cunoștință cu locurile 
din Samara și împrejurimi
le ei, unde Lenin și-a pe
trecut cițiva ani în perioa
da tinereții lui, iau mai în- 
tîi trenul electric din Kulbî- 
șev (denumirea de azi a 
Samarei), pînă la localita
tea Kineli, și apoi o mași
nă pentru a ajunge în sa
tul Alakaevka. Aici a sosit 
la 4 mai 1889 familia Ulia- 
novilor. Mama lui Lenin, 
Maria Alexandrovna, cum
părase în acest sat un pe
tec de pămînt cu casă și 
grădină. Această casă este 
acum muzeu. în ea se afla 
o bibliotecă sătească cu 
peste 10 000 de volume, ale 
cărei baze au fost puse prin 
donațiile de cărți făcute de 
Nadejda Krupskaia și de 
Maria Ulianova.

Cit timp a locuit la Ala
kaevka. Vladimir Ilici s-a 
pregătit pentru a-și da exa
menele la cursurile fără 
frecvență ale Facultății de 
drept. Ana Ulianova-Eliza- 
rova scrie in amintirile sale 
că Volodea își improvizase 
în grădină, intr-un loc re
tras, un „cabinet" : o masă 
și o bancă de lemn. „Acolo 
se ducea încărcat de cărți, 
după ceaiul de dimineață, 
cu o asemenea punctualita
te, de parcă l-ar fi aștep
tat un profesor sever, și in 
deplină singurătate, își pe
trecea tot timpul pină pe 
la orele trei după-amiază. 
Acolo, îmi amintesc, a citit 
in limba germană lucrarea 
lui Engels „Situația clasei 
muncitoare din Anglia". A- 
poi se plimba, făcea baie, 
iar după ceaiul de seară... 
din nou capul lui Volodea 
se apleca asupra cărților".

Tot acolo a continuat Le
nin studiul „Capitalului" 
început încă la Kazan, în 
cercul condus de revoluțio
narul N. E. Fedoseev. Pa
ralel cu studiul, el observa 
atent viața țăranilor din 
sat și din împrejurimi. Era 
o viață grea, întunecată. 
In întreaga plasă aproape 
2 000 de gospodării țără
nești aveau tot atît pămînt 
cît numai 24 de moșieri, iar 
cea mai mare parte a aces
tor gospodării erau lipsite 
de animale de muncă. Din- 
tr-o sută de țărani, numai 
zece știau să citească, iar 
printre femei, știutoarele de 
carte erau doar cîteva la o 
mie. După cum rezultă din 
documentele vremii, în toa
tă plasa nu exista nici o 
școală, nici un învățător. 
Doar circa doi la sută din 
copii se duceau la popă 
sau la diac să învețe o bru
mă de carte. Observațiile 
directe, discuțiile frecvente 
cu țăranii din Alakaevka 
l-au ajutat pe Lenin in e- 
laborarea lucrării „Noi miș
cări economice in viața ță
rănească", pe care avea să 
o scrie în primăvara anu
lui 1893.

In toamna anului 1889. 
Ulianovii s-au mutat la Sa
mara. Pe casele din strada 
Stepan Razin 10 (o căsuță 
de lemn fără etaj) și din 
strada Pionerskaia 6 (o casă 
de cărămidă roșie, cu etaj) 
au fost fixate plăci memo
riale pe care au fost în
scrise datele cind a locuit 
aici Lenin. în mai 1890 U- 
lianovii se mută din nou. 
împreună cu Elizarovii. în- 
tr-o casă de lemn cu etaj 
aflată pe strada purtind 
azi numele lui Lenin, colt 
cu strada Rabociaia. unde 
au locuit pină în august 
1893. ocupind cele șase în
căperi de Ia etaj. Acum. în 
aceste încăperi se află mu
zeul Lenin. iar parterul 
clădirii e ocupat de biblio
teca regională pentru co
pii. Pe clădire este fixată 
o placă de marmură albă 
cu un basorelief al lui Vla
dimir Ilici.

Vizitatorii muzeului urcă 
scara de lemn pînă la etaj. 
Prima cameră, cea mai în
căpătoare^ a fost sufrageria 
și camera de primire. Ex
ponatele de aici evocă e- 
tapele din Simbirsk și Ka
zan ale vieții și activității 
lui Ilici. în camera urmă
toare este prezentată „etapa 
Samara" a biografiei leninis 
te. Atrag atenția documen
tele care atestă demersurile 
repetate făcute de Lenin la 
Ministerul Invățămîntului 
pentru a 1 se admite să-și 
continue studiile după ex
cluderea sa din universita
te determinată de participa
rea sa la o acțiune revo
luționară a studenților. 
După mai multe refuzuri, 
abia în mai 1890 reușește

direcția studierii și răspîn- 
dirii marxismului, a luptei 
cu concepțiile narodniciste. 
In Samara existau în acel 
moment cîteva cercuri ale 
tineretului revoluționar la 
care participau gimnaziști, 
elevi de la Școala teh
nică feroviară și de la li
ceu, muncitori și funcționari 
feroviari, elevi ai școlii de 
felceri. In mod deosebit se 
distingea cercul condus de 
A. P. Skliarenko, cu care 
Lenin a intrat în legătură 
în toamna anului 1889. In- 
cepînd de atunci, el a pre
zentat în cadrul cercului o 
serie de referate, printre 
care unul despre cartea lui 
Marx „Mizeria filozofiei", 
pe atunci încă netradusă în 
limba rusă, altul despre
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să obțină aprobarea. In a- 
nul următor Vladimir Ilici 
își susține strălucit- toate 
examenele și obține diplo
ma de absolvent al Uni
versității din Petersburg. 
După absolvire, Lenin se 
angajează ca ajutor de a- 
vocat la judecătoria dis
trictuală din Samara. Do
cumentele expuse stau măr
turie că în acest post, 
proaspătul jurist a apărat 
interesele celor umili și a- 
supriți, reușind să le ușu
reze multora soarta. In
tr-un răstimp scurt, el și-a 
cîștigat o largă populari
tate în regiune. Dintr-un 
document reiese, de pildă, 
că un grup de țărani în- 
vinuiți de 
de cereale 
mete 1892, 
locul unui 
care le fusese 
să fie apărați de 
jutor de avocat 
Ilici Ulianov. Pe 
fostei judecătorii 
mara, aflată în Piața Re
voluției, este fixată, de a- 
semenea, o placă memoria- 
lă a cărei inscripție spune : 
„In anii 1892—1893 aici a lu
crat, ca apărător pe lingă 
judecătoria districtuală 
Samara, Vladimir Ilici 
nin".

Activitatea juridică 
care am amintit a repre
zentat doar o latură, și nu 

i cea mai importantă a vie
ții lui Lenin în această pe
rioadă. Cărțile și alte ex
ponate rînduite in vitrine
le muzeului sugerează 
era de largă aria lui 
preocupări. Principalele 
forturi și le-a îndreptat

încercare de furt 
în anul de foa- 
au cerut ca, în 
cunoscut avocat 

repartizat, 
tînărul a- 
Vladimir 
clădirea 

din Sa-

din 
Le-
de

cît 
de 
e- 
în

„Manifestul comunist" pe 
care Vladimir Ilici l-a tra
dus singur în limba rusă. 
Alte referate criticau lu
crările unor narodnici libe
rali ; ele i-au slujit mai tîr- 
ziu lui Lenin în elaborarea 
vestitei lucrări „Ce sînt 
«prietenii» poporului și cum 
luptă ei împotriva social- 
democraților ?“

Pentru a participa la dis
putele cu Lenin, veneau 
special la Samara narodnici 
din Kazan. Saratov și din 
alte orașe de pe Volga. Dis
putele se terminau invaria
bil prin triumful argumen
tației leniniste. Sub influ
ența lui Ilici, majoritatea 
membrilor cercului lui 
Skliarenko au trecut pe po
ziții marxiste și astfel s-a 
născut primul cerc social
democrat din Samara con
dus de Lenin. La îndemnul 
lui, membrii cercului au în
ceput să propage marxis
mul printre feroviarii și ti
pografii din oraș, printre 
muncitorii întreprinderilor 
de morărit. La sfîrșitul a- 
nului 1891, de exemplu, 
Vladimir Ilici a prezentat 
în cercul muncitorilor te- 
foviari un referat despre 
obști ile țărănești. In acea 
perioadă, cînd mișcarea 
marxistă din Rusia se afla 
abia la începuturile ei, re
giunea Volgăi a devenit, da
torită Iui Lenin și tînărului 
revoluționar social-demo
crat Fedoseev. una din 
cele mai importante zo
ne de răspîndire a mar
xismului.

Cșmera în care a locuit 
Lenin în casa din Samara

— astăzi muzeu — are o în
fățișare modestă : mobilie
rul, compus dintr-un pat în
gust de fier, o mică masă de 
scris lingă fereastră, trei 
scaune, o etajeră cu cărți. 
Pe masa de scris se află o 
lampă cu petrol, cu abajur 
alb de porțelan, un servi
ciu de scris din marmură 
cenușie, două sfeșnice cu 
luminări de stearină. Tot 
pe masă stă deschisă revis
ta „Russkaia Misii" pe anul 
1892. la ultima pagină a nu
velei „Salonul nr. 6“ de A. 
P. Cehov. In amintirile sale, 
Ana Ulianova scrie că după 
ce a citit, în iarna anului 
1892, această capodoperă 
cehovlană, Lenin i-a spus : 
„Aseară, cînd am isprăvit 
de citit această nuvelă 
m-am simțit pur și simplu 
îngrozit. N-am mai putut 
rămîne in camera mea. 
M-am. sculat și am ieșit. 
Aveam senzația că sînt și 
eu închis in „salonul nr. 
6“... Aceste cuvinte ale lui 
Volodia mi-au dezvăluit 
starea lui sufletească : pen
tru el Samara devenise un 
fel de „salon nr. 6“ și el 
voia să se smulgă din a- 
cest mediu, aidoma neferi
citului bolnav al lui Cehov. 
Luă hotărirea nestrămuta
tă să plece chiar în toamna 
următoare".

Intr-adevăr, în august 
1893. după o ședere de 4 
ani și trei luni la Samara, 
Lenin pleacă de aici la Pe
tersburg. Se va reîntoarce 
la Samara în anu.1 1900. 
spre a obține sprijinul so- 
cial-democraților ’ locali 
pentru ziarul politic mar
xist pe întreaga Rusie — 
„Iskra". Grupul din Sama
ra a contribuit la susținerea 
financiară a „Iskrei" și a 
activat cu succes pentru 
răspîndirea ei.

Locuitorii Kuibîșevului 
de azi păstrează și îngri
jesc cu dragoste tot ce e 
legat de viața și activitatea 
revoluționară a Iui Ilici din 
anii pe care i-a petrecut în 
orașul lor. încă în 1927. ei 
i-au înălțat în scuarul din 
Piața Revoluției un monu
ment de bronz, operă a cu
noscutului sculptor sovietic 
M.G. Manizer. Pe piedesta
lul de piatră, Ilici stă tn- 
tr-una din atitudinile lui 
cele mai obișnuite : cu o 
șapcă pe cap. ținîndu-se cu 
o mină de reverul hainei 
descheiate. Privirea lui este 
ațintită departe, spre 
viitorul la care a visat și la 
înfăptuirea căruia a pornit 
de aici, de pe malurile Vol
găi.

Camera lui îi casa mernoriaiă din Kuibîșev (fosta Samara), 
mina Ulianov a locuit intre 1889-1893

Apa 
orașului
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Convorbire cu tovarășul inginer Gheorghe HAIZEA,
vicepreședinte al Consiliului popular județean Brașov

Dezvoltarea impetuoasă a localită- 
noastre 

general 
conomice și 
tense, ridică în fața organelor loca
le, în mod permanent, importante 
probleme ae ordin gospodăresc și e- 
dilitar. Una dintre acestea o consti
tuie extinderea rețelei de apă și ca
nalizare In cazul Brașovului, oraș a 
cărui populație a crescut în ultimii 
25 de ani de circa 2,5 ori. lucrările 
de alimentare cu apă și canalizare 
au cunoscut o mare amploare, mai 
ales în ultimul deceniu. Este sufi
cient să arătăm că pe județ, numai 
în actualul cincinal, s-au investit în 
acest scop mai bine de 100 milioane 
lei. Lungimea conductelor de aduc
țiune și a rețelei de distribuție a a- 
pei a crescut în ultimii patru ani cu 
24 km și respectiv 70 km, iar cea a 
canalelor colectoare cu 35 km. Des
pre sarcinile pe care noul 
an le ridică în fața consiliu
lui popular județean, am avut o con
vorbire 
nerul 
Haizea, 
ședințe 
liului popular ju
dețean Brașov.

— In anul 
s-a încheiat, 
municipiul 
șov și alte cîteva orașe 
găraș, Predeal, Rîșnov 
desfășurat importante lucrări de îm
bunătățire- a alimentării cu apă și a 
canalizării Cum apreciați modul în 
care s-au desfășurat lucrările, ce con
cluzii se pot trage acum 
tivitatea viitoare?

— Datorită măsurilor 
cursul anului trecut de 
xecutiv și urmăririi 
desfășurării lucrărilor 
re obiectiv. sîntem 
ră să 
excepții, 
le-am ,....... 
deplinite. iar pe alocuri chiar depă
șite. Să exemplific. La Făgăraș, pla
nul initial prevedea executarea celei 
de-a doua aducțiuni de apă pe o 
lungime de 4 km. urmînd ca restul 
de 6 km să se termine în anul 1970 
Date fiind cerințele stringente de apă 
ale orașului, ne-am concentrat efortu
rile, executînd aducțiunea pe întrea
ga ei lungime, adică pe 10 km. 
felul 
șului 
mai 
plimentar de apă. Am putut realiza 
cei 6 km în plus datorită fondurilor 
formate în bugetul consiliului popu
lar de către întreprinderile din oraș, 
fonduri provenite din beneficiile rea
lizate peste plan .. Șj la Brașov, cș.. și 
la Predea! sau Rîșnov, prevederile' 
privind rețelele de distribuție în noi
le cartiere de locuințe an fost de a- 
semenea îndeplinite De subliniat că 
la extinderea rețelei de apă și cana
lizare și-au adus în multe cazuri con
tribuția cetățenii, care au executat 
prin muncă patriotică lucrările de 
săpare și acoperire a șanțurilor.

— Ce ne puteți spune despre rit
mul în care s-au desfășurat lucră
rile, despre modul în care acestea au 
fost eșalonate ?

— In această privință nu ne putem 
declara mulțumiți, mai ales în cazul 
lucrărilor de canalizare. Cel mai bun 
exemplu îl oferă strada „13 Decem
brie" unde lucrările s-au prelungit 
în mod nejustificat Nn-I mai puțin 
adevărat că și noi. beneficiarii, am 
predat amplasamentul cu o întîrzie- 
re de două luni i dar nici construc
torul — Trustul nr. 5 — nu a orga
nizat temeinic munca pe acest șan
tier, lucrînd cu efective reduse, ceea 
ce a făcut să se mențină un ritm de 
execuție nesatisfăcător Abia în lu
nile octombrie și noiembrie, condu
cerea trustului și-a concentrat în mai 
mare măsură atenția asupra acestui 
șantier, suplimentîndu-i forța de mun
că și aducînd aici utilaje adecvate 
Desigur, nu-i putem reproșa cons
tructorului neîndeplinirea pla
nului valoric. Problema se pune în alt

urbane. în 
al dezvoltării 

social-culturale

cu ingi- 
Gheorghe 

vicepre- 
al Consi-

carc 
in 

Bra-

raportăm 
sarcinile 
propus

acesta, 
primește, 

devreme.

ca- 
e- 

in-

mod ! asigurarea unul ritm 
intens ar fi dus la încheierea lucră
rilor de canalizare pe porțiunea res
pectivă mai devreme, chiar înainte 
de sosirea iernii, creîndu-se condi
ții pentru începerea lucrărilor de mo
dernizare a acestei artere vitale a 
Brașovului. Dar nu numai atît Pre
lungirea lucrărilor menține șantie
rul în această parte a orașului, 
cu toate consecințele ce decurg din 
aceasta.

Nici în cazul stației de epurare a 
apelor uzate nu putem fi mu'lțumiți. 
Ce-i drept, 
dată 
Fără 
re.
tatea lui de antreprenor general, avea 
obligația să se ocupe din timp de 
contractarea lucrărilor de montaje și 
instalații cu o întreprindere specia
lizată, mai ales că una există chiar 
în Brașov. Dar trustul a tărăgănat a- 
ceastă lucrare, iar forul tutelar a dis
pus recent să fie

această stație a 
în exploatare, 
aparatura de 

Trustul nr. 5,nr.

fost 
bar cum ? 
automatiza- 

în cali-

pe teme edilitare

Fă- 
s-au

pentru ac-

luate în tot 
comitetul e- 

îndeaproape a 
la

In 
cu 
care 

fost
că, 
pe au

fjeca- 1 
măsu- 

mlci 
ni 

în

In
populația Făgăra- 

cu cîteva luni
un debit su-

încredințată trustu
lui nr. 2 instalații 
din București. 
Neexecutarea lu
crărilor de auto
matizare va face 
ca unele operații 
să fie efectuate 
manual, ceea ce, 
evident, înseamnă 
suplimentară.forță de muncă

— Ce sarcini stau în fața organe
lor locale în acest domeniu și ce mă
suri se impun pentru ca obiectivele 
prevăzute să fie realizate la termen ?

— In anul 1970 continuă lucră
rile de alimentare cu apă și canaliza
re atît în Brașov, cît și în celelalte 
localități urbane. Tntr-o situație deo
sebită continuă să se afle Brașovul. 
Ritmul de dezvoltare a orașului — 
în ultimii patru ani a crescut cu, 
peste 30 000 locuitori — volumul ridi
cat al construcțiilor de locuințe im
pun măsuri urgente pentru extinde
rea rețelei de apă și canalizare. Date 
fiind necesitățile stringente, noi am 
atacat în devans lucrările de sporire 
a capacității de aducțiune Terlung- 
Bra.șov. In paralel, vor continua lu
crările de extindere a rețelei de apă 
atît în Brașov, cît și în orașul Co- 
dlea. în cartierul Tohan. din Zăr- 
nești. în orașul Sârele Vor continua 
și lucrările de canalizare în Brașov 
și Codlea, ca și în celelalte orașe, din 
județ. în atenția noastră va trebui să 
stea intensificarea ritmului de lucru 
pe strada „13 Decembrie", pentru a 
crea condiții de trecere 
zarea acestei 
că serioase 
orașului, 
de apă 
solicităm 
(I C.I.M.B.

la moderni- 
care ridi-străzi, 

probleme circulației 
privința

Terlung-Brașov, 
celor

Și
tensifice eforturile pentru a asigura 
brașovenilor debitul sporit de apă 
cel mai tîrziu la sfîrșitul trimestru
lui II Această cerință este impusă 
atît de extinderea noilor cartiere, cît 
și de faptul că, în multe din cartie
rele vechi, ex>stă la ora actuală ra
ționalizări în consumul apei. Ț

Gospodărirea mai bună a apei esțe, 
deci, de cea mai mare actualitate. De 
aceea, vom asigura 
tuturor rețelelor 
interioare, atît în 
cît și la locuințe, .
depista sursele de risipă Deoarece 30 
la sută din debitul de apă potabilă a 
orașului se consumă ca apă industria
lă de către întreprinderi, intenționăm 
să solicităm acestora să-si asigure apa 
industrială — așa cum procedează u- 
zinele de tractoare — din surse pro
prii. Dar. cu toate aceste măsuri, pro
blema apei pentru Brașov este depar
te de a fi rezolvată. Tinînd seama de 
faptul că în următorii^ ani popu
lația municipiului va crește cu circa 
45 000 locuitori, că industria conti
nuă să se dezvolte, este imperios ne
cesar să se urgenteze definitivarea 
și apoi aprobarea studiilor tehnico- 
economice privind alimentarea 
apă a orașului.

In aducțiunii 
noi 

doi constructori 
I.M.C.M.) să-și in-

verificarea 
exterioare și 

întreprinderi, 
pentru a se

cu
t

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Construcția Teatrului National
9 9

în ritm intens
Urmărită cu interes de bucureșteni, 

construcția Teatrului Național evolu
ează ritmic. Potrivit declarației ing. 
Eugen Nițescu, șeful acestui mare 
șantier, prima etapă a impunătoarei 
construcții poate fi considerată în
cheiată. Cortina de garduri care im- 
prejmuiește șantierul lasă acum li
ber privirii un masiv de beton ce do
mină clădirea. Acest monolit, înalt de 
46 de metri, constituie osatura viitoa
rei scene. Construcția, apreciată de 
specialiști a fi o lucrare cu un deose
bit grad de dificultate tehnică, a că
pătat dimensiunile sale definitive. 
Sînt, de asemenea, terminate structu
rile corpurilor anexe și tehnice. In 
același timp, foaierul este executat în 
proporție de 95 la sută, iar sala studio 
în proporție de SO la sută. O impor-

tantă operație, prevăzută pentru luna 
viitoare, o constituie turnarea plan- 
șeului peste sala propriu-zisă. Corpul 
studio va fi definitiv înălțat în urmă
toarele 2—3 luni.

De cîteva zile, în întreaga clădire 
au început lucrări masive de finisare 
și montări de instalații diverse, se exe
cută tencuieli și pardoseli. La corpul 
anexă au fost realizate migăloase lu
crări ornamentale în ipsos. A început, 
de asemenea, turnarea unor mozaicuri 
de mare finețe. Toate aceste operații 
preced demarajul general al fini
sajelor, prevăzut pentru primăvara 
anului în curs. Pînă acum, potrivit 
calculelor, jumătate din volumul ge
neral al investițiilor a fost realizat.

(Agerpres)

Noutăți de pe șantierul 
marelui pod dunărean

Lucrările de construcție a 
podului rutier peste Dunăre 
de la Giurgeni — Vadul Oi! 
au intrat într-o nouă fază : 
începerea asamblării la sol a 
tablierului metalic. Primul 
bloc al tablierului, la care se 
lucrează în prezent, are o lun
gime de 218 metri și o greu
tate de aproape 1 680 tone 
Alto patru asemenea blocuri 
vor fi montate, în mod eșalo
nat, pînă în luna octombrie a

acestui an, completînd supra
structura marelui pod dună
rean.

La asamblarea tablierului 
metalic, o adevărată țesătură 
din oțel realizată în tară, lu
crează specialiști de la Uzi
nele din Bocșa, Reșița, Com
binatul siderurgic Galați, In
stitutul politehnic Timișoara, 
Direcția navigației civile și 
alte întreprinderi și instituții. 

(Agerpres)
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PREȘEDINȚII
COOPERATIVELOR AGRICOLE, 

LA CURSURILE
DE PERFECȚIONARE

1

Constructorii de vase îl salută cu entuziasm p'e tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

nivelul de calificare a lucrătorilor, 
proveniți în cea mai mare parte 
dintre locuitorii Olteniței și ai co
munelor din împrejurimi.

Se vizitează în continuare o altă 
secție de bază a întreprinderii — 
filatura de. fire în amestec teron și 
bumbac, intrată de curînd în probe 
tehnologice. Oaspeții sînt informați 
că montorii și textiliștii își unesc 
eforturile pentru a pune în func
țiune și această secție tatr-un 
viitor apropiat, recuperînd rămî- 
nerea în urmă datorată livrării cu 
întîrziere a unor utilaje, spre a în
deplini în întregime sarcinile de 
plan prevăzute pe întregul an.

Pretutindeni, în secțiile vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu dragoste și căldură de 
tînărul colectiv al acestei moderne 
unități a industriei noastre ușoare. 
La despărțire, în uralele celor pre- 
zenți, secretarul general al parti
dului le urează succese tot mai 
mari în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin.

După acest prim contact cu Ol
tenița industrială, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă spre 
cealaltă unitate — șantierele na
vale. Străbătînd străzile orașului, 
tovarășul Ceaușescu și ceilalți oas
peți sînt salutați cu entuziasm de 
locuitorii bătrînului oraș dunărean, 
intrat azi în rîndul centrelor mun- > 
eitorești. Din mulțime se scandează 
urări de bun venit, se ovaționează 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general. Este - 
o puternică manifestare de adeziu
ne față de politica partidului de 
construcție a socialismului în pa
tria noastră, o expresie a hotărîrii 
tuturor de a-și spori eforturile 
pentru realizarea acestei politici 
ce corespunde intereselor supreme 
ale întregului nostru popor.

...Șantierul naval și-a întîmpinat 
oaspeții dragi, după tradiție, înăl- 
țînd marele pavoaz marinăresc.

în amiaza de ianuarie, pe fun
dalul fluviului se profilează silue
tele zvelte ale navelor ce sînt fău
rite pe schelele Olteniței. La dana 
de armare, la cea de montare sau 
la cea de lansare se zăresc în dife
rite faze de construcție motonave 
de 5 000 tone, nave pentru pasa
geri și numeroase ambarcațiuni 
tehnice. între acestea, la pontonul 
de acostare, se află, gata să plece 
în cursă, cea mal recentă creație 
a constructorilor de nave din Ol
tenița, nava de pasageri „Mun
tenia".

„S.N.O." — Șantierul naval din 
Oltenița — este o firmă cunoscută 
șl apreciată nu numai de benefi

ciarii Interni, dar și în alte țări, că
rora România le livrează în mod 
curent diferite tipuri de nave. De la 
un an la altul, șantierul a cunoscut 
suflul unei evoluții continue. în 
acest fel, s-a trecut la construcția 
unor vase fluviale de mare tonaj. 
In ultimii 20 de ani, la Ol
tenița s-au construit aproape 700 
de vase — o adevărată flotă — 
cuprinzînd o gamă de aproape 70 
de tipuri. Pe lîngă numeroase 
motonave de 2 000 și 5 000 de tone, 
aici s-au construit și cunoscutele 
vase de pasageri „Oltenița" și 
„Carpați", precum și vasele „Vi
teazul" și „Voinicul", care îndepli
nesc și serviciul „salvamar" pen
tru vapoare. Tot de la Oltenița au 
pornit în ultimii ani „pasagerele" 
de agrement „Luceafărul" și „Ste
luța", drăgile „Sulina" și „Cons
tanța" de 400 mc pe oră, în palma
resul cărora se înscriu lucrările de 
lărgire și modernizare a portului 
Constanța și amenajările de la 
Porțile de Fier. Printre creațiile 
constructorilor navali de aici se 
numără, de asemenea, vase sani
tare autopropulsate, macarale plu
titoare, fabrici de gheață pluti
toare, stații plutitoare pentru iri
gații, bacuri șl altele.

La porțile șantierului, conducă
torii de partid și de stat sînt în- 
tîmpinați de mii de constructori, 
care îi aclamă puternic, Lăsînd lu
crul pentru cîteva minute, ei fac 
o entuziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se scandează : 
„P.C.R. — Ceaușescu", „Ceaușescu".

Oaspeții sînt salutați la sosire 
de Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Pavel 
Ștefan, ministrul transporturilor, 
Panait Melisaratos, director gene
ral al Centralei industriale pentru 
construcții navale, de membrii co
lectivului de conducere al șantie
relor.

Trecînd printr-un adevărat cu
loar viu, oaspeții ajung pe malul 
fluviului, unde noile vase, în curs 
de montaj, oglindesc preocupările 
actuale ale constructorilor navali 
din Oltenița. Cea mai nouă reali
zare a constructorilor navali din 
Oltenița, „pasagerul" de 300 de 
locuri, „Muntenia", a primit recent 
botezul apei și este gata pentru a 
fi dat în exploatare. El face parte 
dintr-o serie de cinci vase de acest 
fel, ce se vor construi aici pînă la 
finele anului 1971.

Directorul șantierului, lng. Ion 
Cristea, invită pe secretarul gene
ral al partidului și pe ceilalți con
ducători de partid și de stat să se 
îmbarce pentru cursa inaugurală a 
acestei nave. Pe ponton, coman
dantul navei, Eugen Negoiță, pre
zintă raportul.

Dotată cu aparate și instalații 
de înaltă tehnicitate, „Muntenia" 
se situează printre vasele moder
ne din această clasă. Motoarele 
sînt construite de uzina bucu- 
reșteană „23 August". Este eviden
tă capacitatea industriei noastre de 
a dota ambarcațiunile fluviale cu 
motoare de fabricație proprie, cu 
apar^tajul și instalațiile necesare.

După o manevră, nava „Munte
nia" se desprinde de țărm și, tăind 
apele Dunării, pornește într-o 
scurtă călătorie în amontele flu
viului. Conducătorii de partid și 
de stat examinează calitățile teh
nice ale navei, gradul ei de confort, 
care sînt apreciate pozitiv.

în cursul călătoriei, la bordul 
navei, în fața unei machete, gaz
dele îl informează pe secretarul 
general al partidului despre sta
diul lucrărilor de extindere a ca
pacității de producție a șantieru
lui naval, despre preocupările pen
tru modernizarea producției de 
nave și creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități. îm
preună cu specialiștii din dome
niul construcției de nave și trans
porturilor fluviale se examinează 
ow serie de probleme privind diver
sificarea producției de vase flu
viale, amenajarea și extinderea 
șantierelor navale de construcții șl 
reparații, perspectivele transpor
turilor pe apă.

La înapoiere, pe șantier, la Olte
nița, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe constructorii de nave 
pentru realizările obținute și le 
urează noi succese.

★

La sfîrșitul vizitei, într-o discuție 
cu conducerile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerului Transporturilor, se
cretarul general al partidului a in
dicat o serie de măsuri pentru tra
ducerea cît mai rapidă în viață a 
hotărîrilor Congresului al X-lea cu 
privire la intensificarea traficului 
fluvial. Transporturile pe apă, mâi 
cu seamă pe Dunăre, au în Româ
nia o tradiție veche. Tovarășul Ni
colae Ceaușescu a indicat să se ia 
măsuri pentru amenajarea portu
rilor dunărene, în scopul asigurării 
transportării eficiente, economicoa
se, pe Dunăre, a cerealelor, a ma
teriilor prime, a altor categorii de 
mărfuri. Trebuie să se amenajeze, 
de asemenea, în porturile Dunării, 
capacități de reparații, capabile să 
facă față sarcinilor ridicate de tra
ficul curent.

Paralel cu creșterea rolului Du
nării în rețeaua de transpor
turi a țării este necesar, totodată, 

a recomandat tovarășul Ceaușescu, 
să se examineze cu atenție posi
bilitățile de folosire în acest scop 
a apelor interioare. Transporturi
le pe Olt, pe Mureș, pe Bega, pe 
alte rîuri navigabile trebuie să-și 
redobîndească și să-și sporească 
ponderea în ansamblul sistemului 
național de transporturi. Este ne
cesar să fie cercetate și actuali
zate studiile oamenilor de știință 
care au fost preocupați de avan
tajele pe care le oferă transpor
turile pe apele interioare. în or
ganizarea întregului ansamblu al 
sistemului de transporturi (rutier, 
feroviar, aerian) trebuie să se țină 
seama de creșterea importanței 
traficului fluvial, descongestionîn- 
du-se pe această cale celelalte mij
loace de transport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat urgentarea lucrărilor în 
portul maritim Constanța, asigu- 
rîndu-se noi capacități pentru 
construcția și repararea navelor de 
mare tonaj. Secretarul general al 
partidului a recomandat să se stu
dieze posibilitatea folosirii pentru 
construcții șl reparații șl a altor 
porturi de pe Dunăre, ca, de pil
dă, Cernavoda, Hîrșova, Călărași.

Reluarea, pe o treaptă superioa
ră, a tradițiilor transportului pe 
apă, amenajarea și modernizarea 
rapidă a capacităților portuare, 
constructive șl de întreținere vor 
contribui la sporirea eficienței e- 
conomiei naționale, avînd, totodată, 
o înrîurire pozitivă în viața so
cială a localităților riverane.

★
Vizita de lucru în orașul Oltenița 

/ a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de partid și 
de stat, ilustrare a practicii consec
vente de cunoaștere la fața locului 
a realităților, caracteristică stilului 
de muncă al secretarului general 
al partidului, a prilejuit o analiză 
multilaterală a problemelor ridica
te de dezvoltarea localităților-por- 
turi. A fost relevată necesitatea 
pentru viața social-economică a 
patriei ca salba de orașe de pe ma
lul Dunării și rîurile navigabile să 
fie integrate, pe măsura întregii 
capacități potențiale, în circuitul 
creației de bunuri.

Oltenița, oraș în plină dezvolta
re, a făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți o pri
mire călduroasă, pe măsura senti
mentelor de fierbinte dragoste pe 
care locuitorii ei o nutresc față de 
organizatorul vieții lor noi, Parti
dul Comunist Român.

Gheorghe SECUIU 
George-Radu CHIROVICI 
Mircea IONESCU 
Mircea S. IONESCU

Cooperativa agricolă este, în ade
văratul înțeles al cuvîntului, o mare 
întreprindere care trebuie _să obțină 
și să livreze cantități mari de pro
duse agroalimentare. Pentru a des
fășura o activitate eficientă este ne
cesar ca ea să fie condusă cu multă 
pricepere. Spre deosebire de fosta 
gospodărie mică a țăranului indivi
dual cu cîteva hectare, avem de-n 
face cu o unitate agricolă de 2 000— 
3 000 hectare ; în loc de 2—3 oameni 
care formau forța de muncă a fami
liei, lucrează împreună sute de coope
ratori ; în locul unei agriculturi în 
care fiecare cultiva ce vrea, agricul
tura cooperatistă se încadrează în 
planul general de dezvoltare a în
tregii economii naționale. în aceste 
condiții, a conduce o cooperativă a- 
gricolă presupune calități de care 
trebuie să dea dovadă orice conducă
tor de mare întreprindere. Președin
tele și celelalte cadre de conducere 
au nevoie de temeinice cunoștințe 
agrozootehnice și economico-financia- 
re, trebuie să dea dovadă de spirit 
organizatoric și inițiativă.

în hctărîrea plenarei Consiliului' 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din decembrie 
1969 se arată : „In cond iile actuale, 
cînd problemele tchnico-economice 
și organizatorice din fiecare coopera- 
tivă agricolă devin tot mai complexe, 
iar rezolvarea lor cu competență cere 
un grad tot mai ridicat de pregătire 
a cadrelor de conducere și tehnico- 
administrative din unități, uniunile 
cooperatiste au datoria să se ocupe 
în permanență de selecționarea ca
drelor pentru conducerea cooperati
velor agricole din rîndul celor mai 
buni țărani cooperatori, cu pregătire 
politică și profesională, buni gos
podari și organizatori care se bucu
ră de stimă și respect".

în procesul de dezvoltare a agri
culturii socialiste au crescut cadre 
valoroase de președinți, brigadieri, 
șefi de echipă, iscusiți conducători 
și organizatori ai producției. Gîndirea 
lor matură, priceperea pe care.au 
dobîndit-o în rezolvarea problemelor 
marii producții socialiste, devotamen
tul lor față de cauza întăririi coo
perativelor constituie un adevărat 
tezaur care, valorificat din plin, poa
te contribui în mod hotărîtor la a- 
vîntul agriculturii noastre. Avem, 
la ora actuală, președinți care se 
află la conducerea cooperativelor a- 
gricole de zece și chiar 20 de ani, iar 
unitățile respective s-au făcut cu
noscute pentru rezultatele obținute 
în producție. Pe oricare dintre. acești 
președinți de cooperative agricole îi 
întrebi ce i-a ajutat în activitatea 
de conducere, din răspunsul primit 
nu vor lipsi cuvintele care se re
feră la pregătirea lor în diferite școli 
sau la cursuri de perfecționare. în 
legătură cu această problemă, am 
reținut părerea tovarășei Maria Zi- 
daru, președinta cooperativei agrico
le din Păulești, județul Satu-Marei 
„Cînd se dau mii de hectare de pă- 
mînt pe mîna unui om, nu este su
ficientă numai bunăvoința ; trebuie 
să știe și cum să le gospodărească. 
Cînd am mers la școala de pregătire 
de la Cluj — cu destulă îndoială de 
altfel — eram de 7 ani în funcția 
de președinte și credeam că știu to
tul. Or, foarte repede, mi-am dat 
seama că aveam multe de învățat. 
Este vorba atît de principii de orga
nizare a muncii, cît și cunoștințe a- 
grozootehnice. După ce am terminat 
școala, am muncit cu totul altfel., 
dovadă sînt rezultatele cooperativei 
noastre".

Mulți din președinții care se 
află de 15—20 de ani la conducerea 
cooperativelor agricole au urmat, la 
timpul lor, cursuri speciale de pre
gătire organizate pe lîngă diferite 
institute agronomice din țară. Este 
adevărat, durata acestor cursuri 
era destul de mare — circa doi ani. 
Dar i-au înarmat cu anumite cunoș
tințe care îi ajută să muncească com
petent, să rezolve în alt spirit mul
tiplele probleme ale cooperativelor 
agricole. Numai că aceste cursuri — 
pe considerentul că au avut un carac
ter prea tehnic — au fost desființate. 
Multă vreme instruirea președinților 
de cooperative agricole nu s-a făcut 
decît la obișnuitele cursuri ale în- 
vățămîntului agrozootehnic, de la care 
de obicei ei lipseau, fiind prinși de 
diverse treburi. în vederea înlătură
rii acestui neajuns, pe baza hotărî
rii Secretariatului C.C. al P.C.R. din 
ianuarie 1968, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
a organizat instruirea la cursuri de 
o lună și de două luni a unui nu
măr de 10 000 cadre din unitățile 
cooperatiste, din'care 2 460 președinți 
și 1 450 contabili. în acest scop au 
fost organizate trei centre de in
struire a președinților de cooperative 

Intr-o seefie a Combinatului sucevean de hîrtie și celuloză
Foto ; Gh. Vințilă

agricole care funcționează la Dobro- 
gostea-Argeș, Gilău-Cluj și Galatiu- 
Alba. Participanții la aceste cursuri 
s-au ales, fără îndoială, cu noi cunoș
tințe organizatorice, economice și 
contabile. Reîntorși în sat, au reușit 
să rezolve cu mai multă ușurință 
problemele complexe pe care le ri
dică activitatea de zi cu zi în coo
perativa agricolă.

Din analiza modului cum s-a 
desfășurat pînă acum instruirea 
președinților reies și unele proble
me care trebuie rezolvate de către 
uniunile cooperatiste, direcțiile a- 
gricole și comitetele județene de 
partid. Este vorba, în primul rînd, 
de cuprinderea la cursurile de per
fecționare a tuturor președinților 
care n-ap urmat asemenea școli. 
Pentru că, fără excepție, în condi
țiile marilor unități agricole, eficien
ța activității de conducere este în 
foarte mare măsură condiționată 
de gradul de pregătire a celor puși 
sâ conducă treburile obștești și în i 
primul rînd a președintelui. . Cu 
toate că acest lucru este bine cu
noscut, au fost președinți care au 
refuzat să participe la cursurile de 
pregătire. Din cele aflate la Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, în fiecare se
rie nu s-au prezentat la cursurile 
de la Gilău și Dobrogostea 
un însemnat număr de preșe
dinți de cooperative agricole. în • 
deosebi din județele Brașov, Arad, 
Bihor, Olt, Galați, Botoșani, Mureș, 
Vîlcea și Vrancea. în toate centrele 
de instruire există săli de cursuri, 
de pregătire, dormitoare conforta
bile etc. care asigură celor veniți 
să-și îmbogățească cunoștințele con
diții optime de învățătură, cazare 
și hrană. Așadar, se oferă casă, masă 
și învățătură gratis, învățătură care 
îl ajută pe președinte să conducă cu 
competență destinele unei mari uni
tăți agricole, iar el nu vrea să se 
perfecționeze. Cînd un sat întreg a 
ales un om la conducerea activității 
cooperativei agricole, înseamnă că 
și-a pus mare nădejde în el, i-a 
oferit încrederea că va influența 
pozitiv și în mare măsură rezultatele 
economice ale cooperativei agricole 
în aceste condiții este cît se poate 
de firească obligația președintelui 
de a se perfecționa neîncetat pentru 
a putea desfășura o activitate cores
punzător marilor sarcini care-i stau 
în față.

în hotărîrea plenarei Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din -de*' 
cembrie 1969 se arată că uni
unea va organiza pregătirea pre
ședinților, vicepreședinților și a ce
lorlalte cadre care fac parte din or
ganele de conducere ale cooperati
velor. Aceștia vor fi instruiți, prin 
cursuri de scurtă durată, în 
legătură cu probleme privind 
conducerea și organizarea acti

CeluEoză și hîrtie 
în sortimente variate

Lemnul, una din 
principalele bogății ale 
Bucovinei, constituie 
materia primă de bază 
a Complexului de celu
loză ți hîrtie din Su
ceava. Dar, pînă a a- 
junge în retortele chi
miei, în vederea trans
formării lui în hîrtie, 
lemnul suferă o serie 
de metamorfoze. în 
cele din urmă, după 
un complicat proces 
chimic, rezultă celulo
za. Complexul suce
vean produce anual 
111000 tone celuloză, 
care, spălată și sortată, 
se utilizează la fabri
carea unei game va
riate de hîrtie.

Unul din aceste pro
duse este hîrtia înnobi
lată, cu caracteristici 
fizico-mecanice supe
rioare și multiple între
buințări. Complexul de 
celuloză și hîrtie din 
Suceava este dotat cu 
mașini modeme, cu a- 

jutorul cărora se face 
înnobilarea hîrtiei. Sec
ția de înnobilare pro
duce anual circa 7 000 
tone de hîrtii înnobi
late ca : hîrtii crepona
te, parafinate, bitumi
nate, acoperite cu po
lietilenă, caferate, me
talizate etc.

Hîrtiile albite, acope
rite cu acetat de poli- 
vinil, cu parafină și 
nitroceară, imprimate 
în 2—l culori, pot fi 
utilizate cu succes la 
ambalarea diverselor 
produse alimentare. A- 
ceste hîrtii sînt imper
meabile la apă și gră
simi, au un aspect plă
cut și sînt ușor de pre
lucrat la mașinile de 
preambalat De reținut 
că unitatea suceveana 
produce hîrtie la gra
majul și formatul cerut 
de client.

Hîrtia sulfat natu
rală este un alt sorti
ment fabricat de com-

vității cooperativelor, economia e- 
grară, organizarea, normarea și re
tribuirea muncii. Este un program 
concret de pregătire profesională a 
celor aleși să conducă treburile ob
ștești, de însușire de către ei a ex
perienței înaintate .pentru a. putea 
desfășura o activitate cu rezultate 
mai bune.

Necesitatea perfecționării pre
ședinților este determinată și de gra
dul lor de pregătire. Profesorii de 
la centrul de la Gilău ne relatau că 
există diferențe mari în ce privește 
cunoștințele teoretice și profesionala 
între președinții sosiți la cursuri. 
Desigur, cei care nu au o pregătire 
de bază corespunzătoare nu pot decît 
cu greu să-și însușească cunoștința 
noi, care să-i ajute să-și desfă
șoare activitatea la un înalt 
grad de competență. Această , ce
rință trebuie să-i pună pe coope
ratori în situația de a gîndi bine 
cînd aleg un om în funcția de pre
ședinte : să-l judece sub toate as
pectele — pregătire corespunzătoare, 
hărnicie, cinste și devotament. La 
centrul de instruire de la Gilău au 
fost cazuri cînd președinți trimiși la 
cursuri au fost rechemați pentru a 
fi schimbați de către adunările ge
nerale. Nu trebuie să se facă expe
riență cu oameni despre care satul 
știe că nu corespund funcției în
credințate. 1

în adunările generale care vor 
avea loc în cooperativele agricole 
pentru analizarea activității pe 1969 
și aprobarea planului de producție 
și financiar pe acest an se va dis
cuta și problema cadrelor de condu
cere. Este adevărat că, în acele coo
perative în care adunările generale 
vor găsj de cuviință, specialiștii re
partizați vor fi aleși ca președinți. 
Totuși, în această funcție vor rămîne 
numeroși țărani cooperatori. Ținîn- 
du-se seama de complexitatea acti
vității cooperativelor agricole, ca 
președinți trebuie să fie aleși oameni 
care prin activitatea lor au dovedit 
pregătire profesională și politică, ca
pacitate organizatorică, se bucură de 
prestigiu și autoritate în rîndul ță
ranilor din sat, capabili să întroneze 
ordinea și disciplina în cooperativa 
agricolă. Se cere ca ei să fie recep
tivi la tot ce este nou și înaintat, 
să-și însușească noi cunoștințe or
ganizatorice. tehnice și politice. In 
acest scop, se cere să se perfecțio
neze necontenit la cursurile organi
zate de Uniunea Națională, să urme
ze licee de specialitate la cursuri 
fără frecvență. Astfel, președinții șl 
celelalte cadre de conducere vor 
contribui, prin munca și cunoș
tințele lor, :1a întărirea coopera
tivei, la creșterea bunăstării mem
brilor ei. Pentru aceasta ei vor fi 
stimați și prețuiți.

Ion HERȚEG

plexul din Suceava. 
Principalele sale carac
teristici constau îndeo
sebi în rezistența mare 
pe care o prezintă, 
gradul de folosință al 
confecțiilor fiind de 
lungă durată. Calitățile 
sale intrinsece fac ca 
hîrtia amintită să se 
preteze foarte bine la 
fabricarea sacilor și a 
pungilor, precum și la 
folosirea ei ca amba
laj de rezistență.

Sacii din hîrtie rea
lizați la Complexul de 
celuloză și hîrtie din 
Suceava reprezintă încă 
unul din mijloacele 
practice de ambalare, 
date fiind calitățile lor 
superioare. Folosirea 
hîrtiei acoperită cu 
polietilenă, a hîrtiei bi
tuminate și parafinate 
la confecționarea saci
lor face posibilă utili
zarea cu succes a a- 
cestora la ambalarea 
produselor chimice, hi- 
groscopice, insecticide
lor, fungicidelor, asigu- 
rîndu-le o bună con
servare.

Sacii, fabricați cu 
3—6 foi, imprimați în 
2—4 culori, sînt pre
zentați beneficiarilor în 
sortimente variate, 
pentru multiple între
buințări. Astfel, sacii 
pentru ambalarea ci
mentului transportat 
maritim ' prezintă o 
mare rezistență la umi
ditate, iar sacii obiș- 
nuiți pentru ambalarea 
cimentului în condiții 
normale și a îngrășă
mintelor destinate a- 
griculțurii au, datorită 
formei lor, avantajul 
unei mînuiri ușoare.

Prin măsurile luate 
pentru punerea la punct 
a unor noi tehnologii 
de fabricație s-a ajuns 
ca, în prezent, Com
plexul de celuloză și 
hîrtie din Suceava să 
livreze anual beneficia
rilor circa 175 milioa
ne de saci de divers» 
tipuri și forme.

Ion MANEA

care.au
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O veche prejudecată romantică, 
reînviată într-o formă și mai exce
sivă la unii scriitori de astăzi, aso
ciază valoarea poetică cu obligatoria 
amărăciune sau dezolare a poetului. 
Optimismul ar fi, potrivit acestei 
prejudecăți, un apanaj numai al 
artiștilor mediocri și conformiști, în 
vreme ce marile spirite ar vedea to
tul prin prisma mai adîncă a du
rerii. O asemenea vedere este tipică 
pentru acei ce nu știu să gîndească 
pînă la capăt și se lasă călăuziți de 
o primă, impresie neverificată.

Obiectivul opiniilor noastre ur
mărește, desigur, să-i cuprindă pe 
adevărații și marii scriitori ai lumii, 
pe aceia care au lăsat o întipărire 
puternică în istoria spiritului ome
nesc. Aceștia nu ne apar „optimiști" 
în sensul denaturat uneori al cu- 
vîntului, la care a dus creația unor 
poeți superficiali, producători de 
versuri fără vibrație.

Ca. să se poată angaja o cît de su
mară discuție în jurul acestei pro
bleme, trebuie înlăturat de la început 
tot ceea ce poate fi prilej de confu
zie. O optică greșită confundă ade
sea obiectul sau tema unei scrieri 
cu însăși poziția autorului. Or, aici, 
este vorba de două determinări dis
tincte. Ca atare, evocarea durerilor, 
a calamităților, a degradărilor prin 
care poate trece omul în viață nu 
atrage necondiționat după sine și o 
atitudine pesimistă a scriitorilor 
respectivi. Este necesar, în preala
bil. să se stabilească ce loc și ce 
funcțiune ocupă o asemenea evoca
re, fie într-o operă izolată, fie în 
viziunea de ansamblu a scriitorului. 
Ar fi o greșeală de neiertat împo
triva artei și a societății ca artistul 
să se lege la ochi și să ocolească 
părțile de umbră ale vieții, atunci 
cînd ele se cer prezentate în scrie
rea sa. Dar, în același timp, trebuie 
să se. știe că adevăratul poet nu 
este niciodată un aparat pasiv de în
registrare. El ia totdeauna și o ati
tudine personală față de materia 
obiectivă pe care o tratează. Dacă, 
în cele mai diverse cazuri, exami
năm cu atenție acest coeficient pro
priu al său, ne putem convinge că 
el exprimă invariabil o atitudine 
optimistă.

Vom lăsa deoparte literatura ex
clusiv satirică, unde apare prea 
evident optimismul autorilor, în ciu
da imperfecțiilor vieții, pe care ei 
le notează. Marele satiric își propu
ne o muncă directă de educație înte- 
meindu-și-o pe conștiința caracteru- 

De altfel, 
conține o 
de aceeași 

idee a cer-
l

lui remediabil al răului, 
„un educator pesimist" 
contradicție In termeni, 
absurditate ca și vechea 
cului pătrat.

Să luăm, însă, o altă categorie de 
poeți, pătrunși cu intensitate de sen
sul situațiilor tragice. în unele 
scrieri ale lor, cum ar fi Infernul 
dantesc, se imaginează chinurile cele 
mai atroce. însuși Faust dezvoltă o 
serie neîntreruptă de acute dureri 
morale. Totuși, atît Dante cît și 
Goethe sînt poeți optimiști, fiindcă 
atitudinea lor nu se află contamina
tă de materia vieții descrise de ei, și 
depășește obiectul pe care-1 tratează. 
Și optimismul lor se dovedește cu 
atît mai temeinic, cu cît ei găsesc 
cîte o soluție finală de salvare chiar 
Ia cele mai disperate situații ale ,e'x- 
perienței umane. Același lucru se 
poate spune cu anticipație despre 
marii tragici greci. In trilogia Ores- 
tia, Eschil atinge punctul de concilie
re prin care se taie definitiv un lanț 
de nefericiri, ce urmărise generații 
întregi, iar Sofocle, în Oedip Ia Co- 
lonos își încheie ciclul tragic prin 
sfîrșitul In apoteoză al frămîntatului 
său erou. Toți acești mari poeți de 
peste veacuri, deși constată suferința 
și imperfecția umană, cred cu convin
gere într-un triumf al luminii, al o- 
mului, al progresului moral și social.

Exemplele noastre au folosit unele 
opere fundamentale din literatura u- 
mversală, care alcătuiesc adevărate 
piscuri ale spiritului omenesc. La ele 
se pot adăuga multe altele. S-ar pu
tea, firește, afla și nume de opere de
opotrivă de mari ale trecutului, în ' 
care viziunea asupra omului apare 
întunecată și dezolantă. Nu ne gîn- 
dim nici pe departe să tăgăduim a- 
cest fapt, însă cu o anumită observa
ție, de care depinde adevărata înțele-

înaltelor Idealuri socialiste, al idei
lor păcii, respectului și înțelegerii 
între popoare.

Nu poate fi subestimat nici faptul 
că și alte discipline, cum sînt limba 
și literatura română, istoria univer
sală și a patriei, geografia, psiholo
gia, logica ș.a., trebuie să dețină o 
tot mai mare pondere în lărgirea 
orizontului ideologic-politic al elevi
lor, în formarea convingerilor, sen
timentelor moral-politice și a atitu
dinilor cetățenești înaintate ale ti
neretului școlar.

Desigur, aceste preocupări sînt 
deosebit de importante. Dar, după 
cum se știe, cunoștințele științifice 
acumulate nu determină în mod 
spontan conștiința socialistă. Profe
sorului îi incumbă datoria de onoare 
de a ajuta tinerii aflați pe băncile 
școlii sau în amfiteatrele universi
tare să transforme cunoștințele do- 
bîndite în suport al idealurilor co
muniste de viață. Tocmai de aceea, 
trebuie să obținem în practica 
educativă, de zi cu zi, a cadrelor di
dactice și a conducerilor de școli și 
facultăți o schimbare de optică și să 
corectăm o carență care continuă să 
persiste — și anume aceea a concen
trării eforturilor, cu precădere în 
direcția transmiterii unui volum cit 
mai mare de cunoștințe, neglijîndu-se 
sarcinile esențiale ce le revin în sti
mularea și dezvoltarea treptată a ca
pacității de analiză, sinteză și gene
ralizare la tineri, a gindirii creatoare 
a acestora, a judecății, conștiinței și 
conduitei morale, a trăsăturilor de 
voință și caracter specifice tinere
tului societății socialiste.

Un loc aparte și un rol deosebit 
tn ansamblul procesului de instruire 
și educare a elevilor îl ocupă profe
sorul diriginte și activitatea sa de 
educare intelectuală, ideologicâ-po- 
litică, moral-civică și estetică a gene
rațiilor de elevi. Numeroși profesori 
diriginți au desfășurat o activitate

de Edgar PAPU

gere a lucrurilor. Vrem anume să de
monstrăm că, deși valoroase, aseme
nea opere nu copleșesc nicidecum 
numeric pe cele fundamental optimis
te și nu exprimă atitudinea definiti
vă a autorului lor, atitudine care, în 
cele din urmă, se va dovedi tot opti
mistă.

Obiectul nostru exemplar de refe
rință ni se află sugerat de faza mij
locie a creației lui .Shakespeare. Pe 
primul plan se situează, în această 
perioadă, drame ca Macbeth, Otello, 
Regele Lear, dar mai cu seamă Ham
let. Ele exprimă, într-adevăr, o viziu
ne sumbră asupra omului Dar cu a- 
cestea, Shakespeare, privit integral, 
nu și-a spus ultimul cuvînt, pe care-1 
va pronunța abia în faza finală din 
Furtuna, cu perspectiva acelei vîrste 
de aur, cînd o umanitate moralmen- - 
te elevată va-trăi, după multiple în
cercări, o existență de împăcare și 
de fericire. Noi nu putem pretinde 
ca dezlegarea salvatoare, aflătoare în 
opere concepute pe un interval de zeci 
de ani, ca Divina Comedie sau, mai

cu seamă, Faust, să fie găsită într-o 
dramă ca Hamlet, scrisă numai în- 
tr-un an. O soluție în acest sens, da
tă atunci de Shakespeare, ar ti fost, 
desigur, prematură, insuficient reflec
tată și, deci, superficială, vădind tră
sături incompatibile cu geniul marelui 
poet britanic. Adevăratul optimism, 
rezistent la orice vînt potrivnic, este 
numai acela rezultat din soliditatea 
experienței și a reflecției, așa cum, 
în procesul evoluției shakespeariene 
s-a manifestat în Furtuna. Un caz si
milar ne relevă în veacul nostru ilus
trul romancier Thomas Mann, consi
derat multă vreme doar ca un evoca
tor al depresiunii și al boalei, fără 
să se discearnă că această trăsătură 
s-a limitat numai la o etapă dialec
tică a scrisului său, și că, în cele din 
urmă, va triumfa sinteza optimistă, 
pe care i-o cunoaștem acum cu toată 
evidența

Nu ne va fl greu să Interpretăm, 
sub aspectul de față și mult trîmbi; 
țatul, pe vremuri „pesimism" al lui 
Eminescu. Această prejudecată, cu 
veleități de idee, s-a văzut de mult 
revizuită, și nimeni astăzi nu-1 mai 
privește pe marele nostru poet prin 
contagioasa optică de-acum jumătate 
de veac. Ceea ce îl nemulțumea pe el 
nu era viața în sine, care, dimpotri
vă, îi trezea cunoscutul entuziasm în 
fața frumuseții, ci numai conjunctura 
social-istorică a momentului. Așa-zi-

sul „pesimism" al lui Eminescu se re
duce, în fond, doar la contrarierea 
unui optimism, .adine fundat în încre
derea față de armonie intrinsecă a 
lumii

O asemenea încredere se află îm
părtășită de numele cele mai mari 
apărute de-a lungul veacurilor în li
teratura universală. Clasicii litera
turii noastre — Creangă, Caragiale, 
Slavici, Delavrancea, mai tîrziu Sa- 
doveanu sau Arghezi, toți scriitorii 
noștri de primă mărime, poeți, pro
zatori sau dramaturgi circumscriu 
prin ceea ce este mai durabil, mai 
reprezentativ în opera lor, aceleași 
realități spirituale. Iată ce mă face 
să afirm că unii scriitori de astăzi, 
înclinați să așterne un definitiv văl 
îndoliat asupra existenței, își găsesc, 
astfel, o replică zdrobitoare în toată 
familia ilustrelor genii din trecutul 
depărtat sau apropiat, cărora filtrul 
timpului le-a certificat o nedezminți
tă valoare. Pesimismul exprimă, în 
cele mai frecvente cazuri, imaturi- 
tate. grabă și lipsă de reflecție se
rioasă.

Dacă ne mutăm Intr-un alt dome
niu, în acela al științelor, surprin
dem că orice mare inventator sau 
descoperitor a inițiat o soluție pozi
tivă pentru ascensiunea omului și a 
societății. însăși forța nucleară a de
venit acum obiectul unei susținute 
străduințe pentru a fi aplicată în fo
losul umanității, așa cum s-a în- 
tîmplat, la timpul respectiv, și cu 
dinamita. Un om de știință, care — 
fără să-l oblige nimeni — își folo
sește .mintea nu pentru prosperitatea 
omenirii, ci pentru suferințele și 
moartea semenilor, se descalifică el 
însuși ca ființă umană. Nu același 
lucru l-ar săvîrși. oare, și artistul 
care deschide acestor semeni ai săi 
perspectiva fără apel a durerii și a 
pieirii ? Asasinatul fizic, pe care l-ar 
comite, în cazul de mai sus, omul 
de știință, devine aci un asasinat 
moral, poate deopotrivă de primej
dios. Printr-însul s-ar contrazice 
permanenta menire a artistului, de 
călăuzitor sau de far în drumul vie
ții, așa cum l-a numit odată Baude
laire. Valoarea marelui poet se va 
dezvolta și astăzi și totdeauna în a- 
ceeași proporție cu umanismul său 
Să mai adăugăm că, în condițiile 
edificării socialiste a patriei noastre, 
optimismul, spiritul și sensul optimist 
al creației artistice sînt, cu atît mai 
mult, realități intrinseci ale litera
turii. că respectul față de adevărul 
vieții, de care nicicînd nu au făcut 
abstracție artiștii autentici, presupu
ne prezența optimismului în struc
tura operei de artă. Scrierile într-a
devăr durabile ale literaturii române 
contemporane răspund, de altfel, 
elocvent acestui deziderat major al 
actului de creație, dovedind o dată 
tn plus faptul că optimismul consti
tuie o condiție fundamentală a ade
vărului operei, certifieîndu-i autenti
citatea.

I
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© Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, SALA 
PALATULUI - 17 (seria de bilete
— 3123).
O Păcatul dragostei : SALA PA
LATULUI — 20,15 (seria de bilete
— 3122), BUCUREȘTI — 8,30 ; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR - 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30, 20,45, MODERN — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
© Simpaticul domn R: REPUBLI
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 48,30; 21. 
© Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
® Călugărița: CAPITOL — 
12,30; 16,15; 19,45.
© într-o seară, un tren...: FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
© Winnetou în Valea Morțli: 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
18,30; 20,45, DACIA — 8,30—20 
continuare.
0 Viață dificilă: 
8,30; 11; 13,30; 16;
© Băieții în haine 
RIȚ A — 9,45; 12;
© In genunchi mă
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12 ; 14.
© Orașul visurilor: LUMINA —
9— 15,45 în continuare; 18,15; 20,45. 
© Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
© Lucia : DOINA — 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30.
© însemnări de toamnă; Stimată 
domnișoară „VM; Grădina publi
că; Arta epocii de piatră; Fas
cinații: TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
© Taina leului: GRIVITA — 9,15; 
11,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
© Noile aventuri ale ’ *
lor: ÎNFRĂȚIREA
POARE 15,30 ; 18;
© Corabia nebunilor:
15,30 ; 19.
0 Valea păpușilor: 
9,30; 12; 15,30; 18;
REASCA — 9; 11,45:
20,15.
o Beru șl comisarul San Anto
nio: UNIREA — 15,30; 18.
© Liniște și strigăt : UNIREA — 
20,15.
O în împărăția leului de argint: 
LIRA — 15,30; 18.
0 Colina: LIRA — 20.30.
© Mărturia: DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
© Omul, orgoliul, vendetta: FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
© Prieteni fără grai: GIULEȘTI
— 15,30, 18; 20,30, FLACARA
— 15,30; 18; 20,30.
© Becket: COTROCENI
19.
© Vă place Brahms ?: VOLGA
10— 15 în continuare; 17,45; 20,15. 
© La nord prin nord-vest: VIITO
RUL - 16; 19.
© Bătălia pentru Roma: GLORIA
— 9; 12.30; 16; 19,30, AURORA -
9,15; 12,30; 16: 19,30, TOMIS —
9—15.30 în continuare; 19.
© Băieții din strada Pâl : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18.
q La ora 5 după-amiază: MOȘI
LOR — 20,30.
O Blow-up: POPULAR — 15,30: 19. 
© Răzbunarea haiducilor: MUN
CA - 16; 18; 20.
© VIridiana: COSMOS — 15,30: 18; 
20,15.
© My fair lady: ARTA — 9.30— 
15.45 în continuare; 19.
© Tinerețe fără bătrînețe: VI
TA N — 15.30; 13: 20.15.
© Femela îndărătnică : RAHOVA
— 15.30; 18; 20.30.
$ Iubirea strict oprită: PROGRE
SUL — 15.30; 18.
© Un om pentru 
GREȘUL —20.15. 
A Baladă pentru 
-----  15.45: 18:

CENTRAL 
18,30; 21. 
de piele: MIO- 
15,15, 17,30; 20.
întorc Ia tine:

răzbunătort- 
TNTRE PO- 

20,30.
BUZEȘTI —

BUCEGI — 
20,30, FLO- 

; 14,30; 17,30

eternitate: PRO-

Măriuca: PA

Ieri la amiază, la sediul Consiliului național pentru educație fizi
că și sport, a avut loc vernisajul expoziției „CARTEA DE SPORT IN 
ROMANIA", deschisă cu prilejul împlinirii a două decenii de la înfiin
țarea editurii C.N.E.F.S. Foto : M. Cioc

ft Opera Română 1 Liliacul — 
19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia): Coana
Chirița — 19,30; (sala Studio): Pă
rinții teribili — 19,30.
© Teatrul de comedie: Mandrago
ra (premieră) — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bvlan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Strigoii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia): Puricele în 
che — ( 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru): Othello — 19,30; 
Studio): Enigmatica doamnă 
— 20.
© Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Miul CobluJ
- 17.
© Studioul „Casandra*' al Institu
tului de Teatru : Piatra din 
casă — 20. f

© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Varietăți — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) ■ Nicuță la Tănase — 19.30. 
© Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasilescu": București-vâriete
- 19.30,
@ Circul de stat: Rapsodia sue-

Expoziția de grafică 
Ștefan Popescu dobân
dește o dată cu carac
terul retrospectiv pe 
acela omagial. Este 
omagiul adresat unei 
vieți probe de artist, 
închinate cu sinceritate 
și pasiune unei arte de 
firești și umane deli
berări.

Lucrările, foarte nu
meroase, prezentate in 
sălile Muzeului națio
nal impresionează prin 
unitatea de sentiment, 
prin atitudinea con
stant și reconfortant 
optimistă in fața' vie
ții, prin neașteptata 
descoperire a bucuriei

tăinuite de natură. Este 
o bucurie pe care ște
fan Popescu, detașin- 
du-se de balastul pe
dant al academismului 
miinchenez, o desco
peră o dată cu frumu
sețea aspră a pei
sajului „In aer li
ber", o dată cu pere
grinările prin cele mai 
diferite colțuri de țară. 
Și, este, in același 
timp, contribuția adusă 
de unul dintre cei mai 
importanți precursori 
ai picturii moderne ro
mânești la dezvoltarea 
graficii ca gen auto
nom, al așa-numitel 
grafici de șevalet.

In procesul atit de 
unic și de complicat 
de investigare și de 
transfigurare a lumii in 
imagini plastice defini
tive, pictorul își con- 
stringe imaginația in a 
interpreta realul, in 
a-și ordona lumea in 
interiorul unor limite 
pe care singur și le 
impune Sini proprii 
graficii lui un anume 
fior liric, optimist și 
senin, un sens al echi
librului, al armoniei șl 
discreției care aduce 
in cadru atașamentul 
declarat și respectat cu 
statornicie de artist 
pentru peisaj, pentru

frumusețea vizibilă a 
lumii, pentru bucuria 
de a vedea și de a co
munica și altora acea
stă bucurie. Multe din 
desenele realizate in 
peniță, condei de tres
tie sau pensulă repre
zintă notații rapide, a- 
devărate stenograme 
ale unor aspecte par
ticularizate ale peisa
jului. Dar nu numai 
atit, căci Ștefan Po
pescu este in același 
timp un analist subtil 
ale cărui invenții sta
bilite prin intermediul 
notelor minuțioase lu
ate in Deltă, la Balele, 
in valea Rimnicului, a 
Bistriței, sau in satele 
Transilvaniei fixează 
felul in care formele 
se raportează, orientin- 
du-se și articulindu-se 
una față de alta, cre- 
ind impresia de adîn- 
cime spațială. Hașuri 
nervoase, de variabilă 
intensitate, linia nuan
țat modulată marchea
ză o progresivă matu
rizare a gindirii, a mă
surii, a ordinii.

O minuire suplă a 
tonurilor, puse in stra
turi subțiri, in îmbi
nări aproape transpa
rente, ca și tendința de 
a investi culoarea cu 
freamătul formei sur
prinse mai material, 
caracterizează imagini
le din Maroc. Tunis și 
Turcia. Sînt ima
gini de un nuanțat 
registru liric, realizate 
pe baza echilibrului 
armonios al compozi
ției care îl apropie pe 
Ștefan Popescu de 
desenele contempora
nilor săi Pallady, To- 
nitza sau Petrașcu.

carnet teatral

— Studioul pionierilor.
— Totul cîntă (II). „Instru

mente populare” (buhaiul, 
toba, duba, vuva 
mul).

— Telejurnalul de
— Emisiune de versuri. Poe

zii dedicate Iul V. I. Le
nin. Recită actorii Tatiana 
Ekel, George Oancea. Bog
dan Antonescu, Val. Plătă- 
reanu, Tralan Stănescu.

19,30 — Ancheta T.V.: Ce înseam
nă să fii contemporan ? 
Răspunsurile la întrebare 
vor fl comentate de prof, 
univ. dr. docent G. C. Giu- 
rescu șl prof. unlv. dr. do
cent Edmond Nicolau.

20.03 — Tele-cinemateca : Nlbe-
lungli (partea a II-a) — 
„Răzbunarea Krtemhlldel".

21,40 — Varietăți pe peliculă cu 
Gigi Marga, Dan Ghera- 
sim, Marian lorga, Elena 
Constantfnescu.

22,00 — Telejurnalul de noapte.
22,20 — Salonul literar al televi

ziunii — Amfitrion : Tașcu 
Gheorghiu : Traducerea
din română — un joc al 
tntîmplărlt ? Ce reprezintă 
antologiile noastre tn străi
nătate ? „Tălmăcire de...?" 
sau „traducere de...?“ A- 
vantajele si dezavantajele 
autohtonizării unul scrii
tor străin. Traducerile lut 
Tudor Arghezi — o rescrle- 
re a poeziei — sînt o aba
tere de la principiile tra
ducerii fidele ? Ce trebuie 
să traducem tn „Biblioteca 
pentru toți". Există scrii
tori pentru un cerc res- 
trîns de cititori? Răspund: 
Vladimir Strelnu șl Dan 
Duțescu. Participă Mihaela 
Schiopu, Tatiana Nico- 
lescu și Romul Munteanu.

23.00 — închiderea emisiunii.

șl buciu-

searâ.

Cînd, după mulțl, foarte mulțl ani, 
Feydeau 
scenele 
cît de 
tetea obișnuinței în întocmirea 
pertoriilor teatrale. Și cazul Fey
deau este acum unul fericit. De el 
ne-am adus aminte că a înveselit o 
epocă. Pe alții (care, nici mă
car n-au norocul să fi scris co
medii) sau i-am uitat, sau nici nu-i 
cunoaștem încă (pe Albee, de exem
plu) Dar să revenim la Feydeau. 
Fusese etichetat drept meșteșugar de 
comedioare. De felul lui, el nu era un 
om vesel, dar știa — și cît de bine I 
— să-i facă pe alții să rîdă.

Teatrul Municipal s-a gîndit și la 
„fața" repertoriului său, s-a mai gîn
dit și la diversitatea spectatorilor, a 
lăsat deoparte prejudecățile și Ca
tegorisirile și s-a încumetat să pună 
în scenă „Punicele în ureche" ' (de 
altfel, piesa se bucură la ora ac
tuală de un mare succes pe mai 
multe scene ale lumii).

Spectacolul, regizat de Emil Mân
drie, este o seară tonică de veselie, 
inventivitate comică, relaxare. Qui- 
pro-quo-urile, situațiile și schemele 
comice ale luj Feydeau poate că nu 
oferă unui spectator mai pre
tențios mari surprize, dar sînt ire
zistibile în efectul scontat.

Sînt construite cu migala unui 
mare artist de gaguri, cu preocupa
rea de a plasa cu o precizie mate-

pasionată, plină de răspundere 
pricepere, închinată realizării 
bune condiții a înaltelor obiective 
și sarcini educative ce le-au fost în
credințate. Cu toate acestea, de-a 
lungul anilor, în desfășurarea pro
cesului educativ și-au făcut loc o 
serie de practici și au apărut, pe 
alocuri, unele interpretări care di
minuează eficiența muncii dirigin
ților. Așa sînt unele oscilări cu pri
vire la caracterul și funcționalitatea 
pe care trebuie să le îndeplinească 
activitatea educativă a dirigintelui 
în ansamblul acțiunii educative a 
școlii și a celorlalți factori sociali. 
Tntîlnim și astăzi situații în care se 
cere diriginților să soluționeze toate 
problemele educative ale clasei pe 
care o conduc, uitîndu-se că de fapt 
educarea elevilor dintr-o școală sau 
alta este sarcina comună a întregului 
corp profesoral care lucrează în uni
tatea respectivă.

Poziții și practici educative diverse 
se semnalează și în ceea ce privește 
conținutul și modalitățile de organi
zare a orelor de dirigențîe. în această 
privință, trăsătura dominantă a si
tuației este dată de exagerarea ne
justificată a rolului orei de dirigen- 
ție și de supralicitarea acesteia. Pen
tru că oricît de multă măiestrie și 
oricîtă muncă s-ar depune pentru 
asigurareș succesului deplin al a- 
cestor ore, ele nu pot rezolva tot 
ceea ce nu se rezolvă în restul ore
lor de instruire și educație afectate 
în planul de învățămînt. Trebuie 
avut în vedere că ora de dirigenție 
este nu unicul mod de acțiune, ci 
un mijloc important, o parte inte
grantă într-un sistem de modalități 
de munca educativă, care își dove
dește cficiehța numai ca urmare a 
bunei funcționări a ansamblului în 
tonalitatea sa.

Sigur că o serie de probleme spe
cifice. concrete, în activitatea pro
fesorilor diriginți. derivă din carac
terul diferit al pregătirii lor de spe
cialitate, al experienței didactice, a-

cumulate, al pregătirii lor în vederea 
îndeplinirii sarcinilor ce le revin. în 
prezent, există străduința de a de
termina cu mai multă rigurozitate 
specificul și direcțiile principale de 
activitate a diriginților, îmbunătăți
rea pregătirii viitorilor diriginți la 
nivelul învățămîntului superior, in
cluderea în mai mare măsură a pro
blemelor educative în programele și 
tematicele cursurilor de perfecționare 
postuniversitară a personalului di
dactic de predare, conducere, îndru
mare și control.

Pentru educarea studenților, 
marea conștiinței socialiste, însușirea

cinste misiunea socială. In noua or
ganizare a vieții universitare se va 
pune un accent mai mare pe activi
tatea dusă de studenți tn cadrul 
cercurilor științifice care devin — 
fapt dovedit și de cea de-a X-a Con
ferință pe țară a cercurilor științifice 
studențești — adevărate nuclee de 
afirmare a unor personalități știin
țifice dintre studenți, mijloace efi
ciente de formare a tinerilor cercetă
tori | de asemenea, cercetările de 
teren desfășurate sub conducerea 
profesorilor lor de studenții unor 
facultăți umaniste (filozofie, econo
mie, Istorie, drept etc.)

tor-

politicii partidului și statului nostru, 
cunoașterea și înțelegerea evenimen
telor politice interne și internațio
nale, Ministerul învățămîntului 
consiliile profesorale, catedrele a- 
cordă o atenție deosebită creșterii 
calității științifice a procesului de în- 
vățâmint, predării cunoștințelor filo
zofice, economice și politice, tuturor 
activităților care se organizează cu 
studenții

O contribuție însemnată la educa
ția studenților revine catedrelor de 
științe sociale care — asa cum s-a 
arătat.și la Seminarul dej științe so- , 
ciale din septembrie 1969 — pot și 
trebuie să ajute studenții să se o- 
rienteze în problemele sociale, 
nomice, tehnice ale viitoarei lor ar- 

•tivități.
punctele de vedere viitorul absolvent 
pentru ca să-și îndeplinească cu

?co-
pregătească din toate

Pentru sprijinirea pregătirii pro
fesionale a studenților, dar, mai ales, 
în vederea exercitării unei înrîuriri 
directe asupra formării lor etice, 
este necesar să se organizeze mai 
bine munca de îndrumare individua
lă a studenților de către cadrele di
dactice. Orele de curs, seminariile. 
lucrările 
fice 
late 
educativă, de 
siunii 
nală, de 
cetățeni 
liste în 
Plenarei 
1968. cu 
partid și de stat, îndrumarea ne
mijlocită a studenților se înfăptuieș
te de aproape un an de zile cu simț 
de răspundere în majoritatea facul-

practice, cercurile științi- 
creează posibilități neiimi- 
și valoroase de influențare 

dezvoltare a pa- 
pentru activitatea profesio- 

formare a studenților ca 
devotați ai societății socia 
conformitate cu Directivele 
C.C. al P.C.R. din aprilb 
indicațiile conducerii de

tăților | dar sîntem abia la început. 
Manifestarea unei preocupări spo
rite din partea tuturor cadre
lor didactice, cărora le revine 
sarcina îndrumării individuale a 
studenților, va duce la îmbună
tățirea acestei forme de activitate 
educativă, astfel îneît ea să devină 
o caracteristică a vieții noastre uni
versitare.

împreună cu C.C. al U.T.C., 
U.A.S.R. și Consiliul National al Or
ganizației Pionierilor. Ministerul în
vățămîntului se preocupă de gă
sirea celor mai potrivite și efi
ciente căi de ridicare pe o nouă 
treaptă a muncii de educație ideolo- 
gică-politicâ a pionierilor, elevilor și 
studenților, de cultivare a dragostei 
față de patrie și partid, a devotamen
tului față de cauza socialismului

E pe deplin firesc ca societatea 
noastră, care se construiește prin 
muncă, să ceară generațiilor care 
mîine vor avea un rol însemnat în 
îmbogățirea valorilor materiale, 
spirituale ale poporului o 
stimă pentru muncă, formarea 
prinderilor practice de muncă 
acest scop este în atenție 
laborarea unui sistem de mijloace și 
de măsuri menit să conducă la in
tensificarea educației prin muncă și 
pentru muncă a tineretului studios, 
sarcină de prim ordin înscrisă în 

“t pentru 
toți factorii an- 
de. educație a 
acest scop, se 

mai mult ran- 
educative 

și din

Și 
înaltă 

de- 
în 
e-

sarcină de prim ordin înscrisă 
documentele de partid, atît 
școală, cît și pentru 
grenați în procesul 
tinerei generații In 
cer valorificate cu 
dament acțiunile 
timpul anului școlar 
canțele școlare. In celelalte acțiuni 
educativ'’ extradidacțice. cum sînt 
cele desfășurate în cercurile literare, 
științifice și artistice ale tineretului, 
trebuie să se acorde o mai mare a- 
tenție educației fizice organizării și 
folosirii cît mai chibzuite, mai atră
gătoare a timpului liber al 
tului școlar și universitar

Un rol important în 
de pregătire a tineretului

din 
va-

tinere-

munca 
nostru

valorificare 
capacităților de care 
se acordă orientării 
fesionale, călăuzirii 
acele domenii sau ramuri de activi
tate în care pot da maximum de ran
dament și se pol realiza ei înșiși 
In acest scop, ministerul are în 
vedere inițierea unor acțiuni co
mune cu ceilalți factori educa
tivi pentru sprijinirea inspectora
telor școlare, școlilor și cadrelor 
dactice în judicioasa organizare 
desfășurare a acestei acțiuni, 
toate raporturile.

Pe linia acestor obiective se 
scrie și recenta măsură a conducerii 
Ministerului Invâțămîntului privind 
constituirea colectivului de coordo
nare a orientării șeojare-profesionale 
în cadrul ministerului. Acest colec
tiv, format din psihologi, pedagogi, 
medici, ingineri, are sarcina să reali
zeze, sub îndrumarea nemijlocită a 
conducerii ministerului, coordonarea 
acțiunii de orientare școlară și pro
fesională a elevilor, antrenarea tutu
ror factorilor de răspundere din ca
drul învățămîntului, colaborarea cu 
celelalte instituții interesate în buna 
desfășurare a orientării tineretului.

îmbunătățirea neîntreruptă a pro
cesului educativ, ridicarea calitativă 
a nivelului de pregătire a elevilor și 
studenților, intensificarea muncii de 
educare a tinerelor generații în spi
ritul ideologiei marxist-leniniste se 
înscriu în contextul sarcinilor tra
sate de Congresul al X-Iea al P.C.R. 
în vederea perfecționării învățămîn
tului. a sporirii contribuției școlii la 
realizarea mărețului program de dez
voltare multilaterală a societății 
noastre socialiste E de datoria între
gului nostru corp profesoral să-și 
consacre întreaga capacitate. întreaga 
pricepere pregătirii multilaterale si 
educării tineretului în spiritul nobi
lelor idealuri, ale societății noastre 
socialiste. Ei sînt generația care va fi 
chemată să clădească România co
munistă.

optimală a 
acesta dispune 

școlare și pro- 
tinerilor spre

di- 
și 

sub

tn-

matică poanta și cu o Irezistibilă 
intuiție și combustie comico-burles- 
că, fără de care desfășurarea scenică, 
pe o astfel de canava dramatică, ar 
da greș. Și cu cit spectacolul, comic 
prin excelență, avansează, spectato
rul constată că i se desenează o lu
me cu metehnele, moravurile și spe
ranțele ei și că, de fapt, comedia lui 
Feydeau este o piesă completă, este 
un mod, o tonalitate prin care se 
vorbește despre viață, oameni și rea
lități

Spectacolul lui Mândrie este reali
zat cu un deosebit simț al măsurii 
(cu simțul acelei măsuri ce I se po
trivește lui Feydeau, dar și al unor 
situații care nu trebuie împin
se dincolo de Feydeau). Se 
joacă cu pasiune șl exuberanță, dar 
și cu precizia desenului regizoral ; 
cu acea bucurie de a juca, bucurie 
care dă spectacolului un dar de a 
captiva, de a te face să te identifici 
pentru cîteva ceasuri cu scena și ac
torii intr-un joc vesel. Feydeau nici 
nu voia mai mult. Și pentru el tea
trul era tot o oglindă, dar nu în
dreptată spre tenebre. Liviu Ciulei, 
ca scenograf al spectacolului, de astă 
dată, a oferit piesei cadrul, „ă la 
belle ăpoque". imaginat de un artist 
spiritual și rafinat al zilelor noastre 
exact pentru o comedie care nu tre
buie să moară o dată cu epoca, 
tori de o mare înzestrare, de 
unui Octavian Cotescu, Gina 
trichi. Paul Sava. Aurel Cioranu, 
Florian Pitiș. Adrian Georgescu, Ion 
Besoiu, D. Damian, Lucia Mara, Ma
riella Petrescu. Dorin Dron, au de
monstrat o adevărată virtuozitate, 
indiferent de întinderea rolurilor, ei 
s-au situat la nivelul unei demon
strații de bun gust. Mai trebuie re
ținute, și trebuie reținute în mod 
subliniat, rigoarea, lipsa de șarjă și 
de cabotinism cu care se joacă (în 
situații comice care atît de des pre- 
dispun la „comicărie", la „cîrlige" 
și adaosuri gratuite din partea ac
torilor)

N-am simțit o prezență regizorală 
care să ne sîcîie cu contribuția sa de 
fiecare clipă, ci am avut în 
spectacolul unui tînăr regizor 
tur. Am avut, deci, un spectacol șl 
mai multe revelații.

față 
ma-

Mircea ALEXANDRESCU

LA IAȘI

„Săptămîna cîntecLiîui 
patriotic"

Comitetul județean U.T.C., In 
colaborare cu Comitetul pentru 
cultură și artă și Inspectoratul 
școlar din județul Iași, a orga
nizat „Săptămâna cinteculul pa
triotic", consacrată zilei de 24 
ianuarie Acțiunea are ca scop 
îmbogățirea repertoriului forma
țiilor corale cu noi cintece cu 
caracter patriotic, cunoașterea 
momentului istoric in care a a- 
părut lucrarea respectivă. In 
ziua de 24 ianuarie, in județ se 
vor prezenta spectacole festive 
in programul cărora partea co
rală va fi alcătuită din cintece 
nou invățate.

(Agerpres)
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ansa

sînt faptele. Ca 
cauză ?
relatării lui Fio

de inovații, 
mai tîrziu 
raționalizare 

către servi- 
IV

A furat ideea 
s-o declare ca 
— susține C. 
(deci, nu Fe-

Au lucrat amlndoi pe unul din 
primele șantiere ale socialismului, 
dar nu s-au cunoscut. Au muncit a- 
mîndoi pe șantierul hidrocentralei 
de la Btcaz, dar nu s-au cunoscut. 
Au trebuit să treacă mai bine de 
zece ani pentru ca abia la Argeș să 
doarmă împreună în același dormi
tor.

— Iți amintești?, întreabă Tudor 
Moraru. Am ajuns la Argeș în pri
măvara lui ’61. Era o primăvară nă
bădăioasă, ploua în fiecare zi ta
man la ora prînzului.

— îmi amintesc, răspunde Costică 
Antonoaiea. Munceam într-un punct 
de lucru îndepărtat și în pauza de 
masă nu aveam timp să mergem la 
cantină.

— Dar venea cantina la noi, ve
nea o mașină cu oalele aburinde. Și, 
ca la un semn, începea ploaia. Nu 
ne păsa, fiindcă eram îmbrăcați in 

, haine cauciucate, cu glugă, în schimb 
supa nu se mai termina în farfurie 

l din pricina ploii.
Rîd amîndoi cu 

bărbătește.
— Eu am lucrat 

fugă a Argeșului, 
tinuă Moraru. Ce săpam ziua se dă- 
rîma noaptea. A ținut-o așa săptă- 
mîni, ba chiar luni, mai ceva ca în 
povestea Meșterului Manole, pînă ce 
am folosit o nouă metodă de armare 
a galeriei.

— Iar eu am suit pe parapetul 
muntelui, agățat în frînghii, de-am 
construit drumul ce duce spre coro
namentul barajului, își amintește 
Antonoaiea.

...Nu e pentru prima oară cînd pe 
un șantier, într-o mare uzină sau 
într-un institut de cercetări, în acele 
puncte fierbinți în care se transfor
mă peisajul natural și uman, se sta
bilesc noi ritmuri vitale și sociale, 
se nasc idei cu o vastă arie de apli
cație, încerc sentimentul că asist la 
transcrierea unor pagini de istorie. 
Recent am trăit și mai acut acest 
sentiment, parcurgînd împreună cu 
un grup de veterani ai construcțiilor 
din țara noastră itinerarul lor profe
sional și uman, de la acel entuziast 
dar destul de puțin productiv „hei- 
rup", la efortul eficient al tehnicii 
moderne și al înaltei calificări, de la 
ideile și țelurile, uneori nelămurite, 
cu care au pornit în viață, la idealul 
major, limpede și generos, îmbrățișat 
de toți astăzi. în relatările acestor oa- 
meni am descoperit istoria vie, con
vingătoare, a unei generații și, mai 
presus de orice, istoria formării unei 
conștiințe, evoluția alcătuirii unui tip 
uman definitoriu pentru epoca de 
adînci prefaceri pe care o trăim, un 
tip uman născut, dezvoltat și maturi
zat tocmai în toiul și în văpaia a- 
cestor prefaceri.

Dar, revenind la relatarea discuției 
de mai sus, am simțit nevoia să in
tervin i

— Despre construirea acestui drum 
spre baraj s-a făcut un film docu
mentar : „4 000 de trepte șpre cer". 
Erați acolo cînd s-a filmat ?

— Da, eram acolo, cățărat peste 
rlpe.

— Dar, mai tîrziu, cînd drumul a 
fost terminat, cînd hidrocentrala de 
pe Argeș a început să producă elec
tricitate, ați fost invitat la vreo vi
zionare a acestui film urmată de dis-

plăcere, scurt,
apoi la galeria de 
la Rotunda, con-

cuțil cu tinerii ? Adică, o discuție 
de la om la om între dvs., unul din 
actorii filmului, ca să zic așa, și ti
nerii care vor construi alte drumuri 
ale țării.

— Nu, n-am fost.
Am pus această întrebare lui Cos- 

tică Antonoaiea, astăzi maistru mi
ner pe șantierul de la Porțile de 
Fier, pentru că de la un timp în
coace mă preocupă îndeosebi forța 
educativă a mesajului pe care gene
rația mai vîrstnică îl are de trans
mis tineretului.

într-un singur pătrar de veac, is
toria țării s-a schimbat și s-a schim
bat, deopotrivă, geografia ei. Co
piii învață azi la școală despre un 
nou Galați — Galațiul siderurgic,
despre o nouă Vale a Trotușului, 
despre porțile de beton ale Porților 
de Fier, despre Piteștiul chimiei și 
al autoturismelor, despre Deva ener
getică, despre Slatina aluminiului, 
despre Bărăganul ogoarelor coope- . 
rativizate și irigate. Sînt atîtea lo
calități vechi și noi despre care co
piii învață și apoi răspund i supra
fața lacului de acumulare de la Bi- 
caz e de atît..., producția de 
kilowați-oră a hidrocentralei de la 
Porțile de Fier va fi de atît..., ca
pacitatea anuală a oțelăriei de la 
Galați este de atît... Cei tineri în
vață datele noii istorii și noii geo
grafii ale patriei și e firesc, și bine, 
și necesar să fie așa Dar, mă în
treb, cît tic bine cunosc tinerii me
sajul spiritual, politic și etic ce se 
află dincolo de aceste cifre și date : 
cît de exact ințeleg ei mesajul uman, 
de efort și devotament, care stă la 
temelia acestor uriașe edificii 
socialismului.

O dată cu trecerea anilor, aceste 
mari edificii se transformă în veri
tabile monumente ale noii noastre 
istorii, în jaloane semnificative pen
tru forța de creație a poporului. în 
perspectiva viitorului, dimensiunile 
și capacitățile, cifrele despre metri 
cubi și volume își pierd di» însem
nătate pentru ca în prim plan să 
apară sensurile profunde, mesajul 
generos al constructorilor. Cifrele și 
parametrii acestor edificii vor ră- 
mîne în proiecte și în planurile de 
execuție, ele vor fi cercetate și stu
diate de specialiști cu atenția ce li 
se cuvine unor importante experien
țe și examene tehnice. Dar mesajul 
lor omenesc ?

De la Sarmfzegetusa la Cetatea 
Sucevei, de la Curtea de Argeș la 
Voroneț, întreaga țară e presărată 
cu inestimabile monumente ctitorite 
de înaintași. Ne interesează, desigur, 
dimensiunile lor, tehnica de lucru 
și arta celor ce le-au zidit, dar ne 
interesează incomparabil mai 
mesajul 
mesajul 
noastre 
țină ar 
sețe a 
colo de 
pul Meșterului Manole 1 Pentru că 
beneficiem, printre puține popoare 
ale lumii, de un sublim și profund 
filozofic simbol al efortului, abne
gației și sacrificiului ce se cer con
structorului, oricărui creator. Nu 
dintr-o întîmplare, nu dintr-un ca
priciu, ctitorii au simțit nevoia să 
transmită viitorimii nu numai monu-

ale .

salariați de la IPROFIK. 
Atunci cum se explică — 
aitfel decît prin prisma unor, 
interese personale, meschi
ne — faptul că această mă
sură de economisire a unul 
material prețios, cum este 
furnirul estetic, nu a fost 
aplicată din 1967 încoace ?

Acest „coaulorat" im
pus cu sila înseam
nă nu numai o flagrantă 
însușire a muncii altuia, ci 
și un abuz de funcție, de 
vreme ce îndeplinirea unei 
datorii de serviciu a 
fost condiționată (ca să le 
folosim limbajul colorat) 
de „ciubuc".

Din ancheta întreprinsă 
de conducerea uzinei „Elec
tronica" pe marginea cazu
lui s-a desprins că fapta lor 
nu este izolată, întrucît 
Fenișer și Bicu au mai 
„vămuit" și pe alți inova
tori. Deși „ciupiți", mai 
gros sau mai subțire, aceș
tia au tăcut și au înghițit 
onerosul tratament la care 
au fost supuși. De ce au 
tolerat proliferarea unor 
asemenea practici, în fla
grantă contradicție cu spi
ritul de echitate promovat 
cu tărie in cadrul orindui- 
rii noastre ? Aceeași între
bare se cuvine adresată și 
organizației de partid de la 
„Electronica", care, deși cu
noaște dezonoranta faptă a 
celor doi salariați ai uzi
nei. a privit-o cu neper- 
misă ușurință și „detașa'-?". 
Se poate „acoperi" cu o oa
recare sancțiune 
trativă un 
sfidează 
principiile 
liste ?

Roate că 
cialiștii și

— Florea m-a văzut cind 
experimentam această ra
ționalizare, 
și s-a grăbit 
fiind a lui 
Condulescu 
nișer i-a „vîndut poanta").

— Dacă aveați cu mult 
timp înainte k>' problema în 
studiu, de ce n-ați contes
tat dosarul lui Florea tri
mis spre aprobare cabine
tului tehnic ?

— Dacă a vînat-o, a vina- 
t-o (!) L-am lăsat să cîș- 
tige și el un ban. Credeam

leului — 50 la sută din cîș- 
tig — restul fiind împărțit 
în cote egale între Fenișer, 
Bicu și... Florea.

„înghițisem destul — se 
destăinuie în încheierea 
scrisorii Ștefan Florea. Am 
refuzat să semnez. „Nere
cunoștința" mea l-a Înfuriat 
pe Condulescu, care nu s-a 
putut abține să mă averti
zeze că are el oamenii lui 
prin care va încerca să mă... 
ajute".

Acestea 
zic cei în

La auzul

Abia am deschis subiec
tul, cind unul dintre cei doi 
interlocutori a sărit ca ars.

— Ala inovator, tovară
șe ? Se poate ? Habar n-are 
de tehnică I Eu i-am vîndut 
poanta. Eu am propus a- 
ceastă raționalizare incă de 
prin '59... sau '60. Nu s-a 
aplicat atunci, pentru că 
n-a fost momentul potrivit.

— L-am lăsat să facă 
propunerea pentru că ne 
plăcea să știm că-i putem 
da o mină de ajutor — a 
intervenit celălalt interlo
cutor Dacă a propus să 
nu se mai furniruiască 
fundurile casetelor de ra
dio și televizoare crede 
că-i totul și că este sin
gurul autor al raționali
zării ? Cîte nu au mai fost 
de pus la punct după asta, 
și el nu a ridicat un deget 1 

întrerupem aici firul re
latării și ne întoarcem e- 
xact cu un an in urmă. In 
ziua de 6 ianuarie 1969, la 
cabinetul tehnic al uzinei 
„Electronica" din Capitală a 
fost depusă, sub semnătura 
recepționerului Stefan Flo
rea, propunerea de raționa
lizare a consumului de fur
nir la casetele de radio și 
televizoare. Luat în eviden
ța biroului 
cinci zile 
dosarul de 
este trimis 
ciu) constructor șef 
căruia i se cere avizarea 
propunerii. La 24 ianuarie,' 
printr-o adresă semnată de 
proiectanții Decedai Feni
șer și Aurel Bicu — sub 
aceste nume ni s-au reco
mandat cei doi tehnicieni 
cu care am început discu
ția — se acceptă propune
rea lui Ștefan Florea, sin
gurul autor (pînă la acea 
dată... I) al propunerii, soli- 
citindu-se efectuarea unor 
probe. Pînă aici, propune
rea a parcurs o filieră nor
mală.

Ce s-a intîmplat după a- 
ceea, am aflat dintr-o 'scri
soare trimisă redacției. 
Semnatarul ei. Ștefan Flo
rea, ne relatează cu indig
nare : „înainte de a pleca 

' dosarul de la serviciul con
structor șef IV, am primit 
telefon de la Aurel Bicu, 
care mi-a spus : «Nea Fă- 
nică, m-a rugat Constantin 
Condulescu de la IPROFIL 
să-l introduc și pe el în do
sarul de raționalizare ca să 
ia și el un ban». Bicu m-a 
avertizat că nu-i potrivit să 
discutăm aranjamentul la 
telefon și de aceea ar fi mai 
bine să trec pe la el. Cind 
l-am întîlnit mi-a spus din 
nou : «Nea Fănică să nu te 
superi pe mine că insist, 
dar să știi că o să ai greu
tăți dacă nu zici ca-el» (se 
referea la C. Condulescu). 
L-am întrebat dacă nu este

prea tîrziu, deoarece dosa
rul trecuse pe la cabinetul 
tehnic al uzinei și se întoc
mise și referatul de avizare. 
Nu. a zis Bicu, și mi-a su
gerat ideea să-1 trec drept 
coautor și pe Condulescu, 
lucru pe care l-am făcut, 
după oarecare ezitare".

■ O dată „corectura" opera
tă, dosarul și-a continuat 
drumul spre IPROFIL, un
de urma să fie finalizată 
propunerea. C. Condulescu, 
știindu-se acum părtaș la 
recompensă și fiind totoda
tă unul dintre cei de care

mentele lor de piatră și de zugră
veală, ci și mesajul lor sufletesa, 
idealul lor de constructori.

E de ajuns să privim în jur pentru 
a ne convinge că acest ideal este azi 
maj puternic ca oricînd, e de ajuns 
să privim in jur pentru a descoperi 
mii și mii de oameni care au făcut 
din acest ideal deviza propriei lor 
vieți Nu trebuie să căutăm doar în 
secolele trecute biografii exemplare, 
nu e nevoie să apelăm neapărat la 
celebritatea unor laureați ai Pre
miului Nobel pentru a dezvălui u- 
riașa forță transformatoare a mun
cii, a efortului, a perseverenței, a 
cinstei, a exigenței față de sine și 
față de cei din jur, a idealului care 
a însuflețit viața, activitatea, creația 
unor oameni de elită, modele demne 
de urmat pentru tineri. E suficient 
să cercetăm cu atenție viețile unor . 
oameni contemporani, împletite pînă 
la contopire cu biografia unor mari 
și ilustrative creații ale societății 
noastre. în ele se află cel mai fru
mos și mai convingător mesaj adre
sat tinerei generații, pentru că ele 
oglindesc în toată vitalitatea și puri
tatea lui idealul cel mai înalt a) ge
nerației mature.

Știut este că nimic nu interesează 
mai mult pe tineri decît actualitatea, 
contemporaneitatea, sensurile epocii 
în care trăiesc Să le punem la în- 
demină mărturiile pasionate ale a- 
cestei epoci, să desfășurăm sub ochii 
lor marile experiențe trăite de pă
rinții lor, biografiile unora dintre 
ei, eforturile și tenacitatea cu care 
aceștia au realizat marile edificii 
privite de unii tineri doar din exte
rior, impasurile și dificultățile în
vinse pe un drum greu dar ambițios 
Să le arătăm și dificultățile care-i 
așteaptă pe ei. cei ce vin, cei ce pre
iau ștafeta acestui ideal generos. In 
dialogul dintre generații, frazele ge
nerale, abstracte, imaginile super
ficiale n-au ce căuta. Se cer exem
ple vii, îmbibate de adevărul vieții, 
principalul element convingător, ste
nic, mobilizator în opera de edu
cație.

îmi îngădui să închei cu o propu
nere: în efervescența publicistică pe' 
care o cunosc editurile noastre in 
ultima vreme nu s-ar putea găsi 
oare loc și pentru o colecție de docu- 
mente-mărturii asupra ultimului 
sfert de veac ? O colecție care să 
transcrie istoria construcției socia
liste văzută prin ochii și gîndurile 
celor ce au înfăptuit-o nemijlocit. O 
colecție în paginile căreia să vibreze 
tulburător tot patosul acestor ani, 
prin biografia unor oameni și a unor 
întregi colective. Iar propunerea e 
valabilă în egală măsură și pentru 
reporterii care își scriu imaginile pe 
peliculă, la cinematografie sau tele
viziune.

E un comandament moral șl o da
torie educativă să oferim tinerilor 
aceste imagini — frescă a epocii în 
care ei s-au născut. Pentru a des
prinde din ea mesajul unui Înalt 
ideal, credința într-un comandament 
suprem i desăvîrșirea construcției 
socialiste, împlinirea noului destin 
al patriei, demn de năzuințele, de 
virtuțile și de lupta întregului popor 
de-a lungul istoriei sale.

depindea direct aplicarea 
ei, devine subit deosebit de 
energic, accelerînd aplica
rea in producție a noii so
luții. înainte de a fi gene
ralizată raționalizarea era 
Insă necesară viza definiti
vă din partea serviciului 
constructor șef IV al uzi
nei „Electronica", prin care 
să se confirme că, într-ade- 
văr, calitatea casetelor nu 
a scăzut. Nu avea însă ci
ne să semneze avizarea în
ceperii fabricației, șeful ser
viciului fiind in concediu 
medical. împrejurarea este 
cum nu se poate mai pro
pice : A. Bicu și D. Fenișer 
o exploatează fructuos. Fă
ră nici un ocol îi cer lui 
Ștefan Florea să-i includă 
și pe ei în actele dosarului 
de raționalizare, în calitate 
de colaboratori, asigurîn- 
du-1 că vor depune toate e- 
forturile pentru rezolvarea 
favorabilă și rapidă a rațio
nalizării. Cîteva zile mai 
tîrziu, cel trei „coautori" 
i-au prezentat spre sem
nare lui Florea conven
ția pentru împărțirea re
compensei : C. Condulescu, 
„omul de care depindea to- 

rezervase partea

rea, D. Fenișer și A. Bicu 
continuă să conteste veridi
citatea faptelor.

Reporterul i Admițînd că 
tov. Florea exagerează, vă 
rugăm să ne arătați exact 
în ce constă contribuția dv ?

După o pauză prelungită, 
D. Fenișer ne spune :

— Sincer vorbind, nici eu, 
nici Bicu nu am făcut ni
mic. I-am transmis lui Flo
rea doar ideea raționaliză
rii, pe care ne-o sugerase 
Condulescu. De la el a por
nit totul.

— Dosarul ar trebui anu
lat. iar lucrarea trecută ca 
sarcină de serviciu — in
tervine pe un ton superior, 
zeflemitor A. Bicu. (De ce 
n-o apreciase astfel cînd se 
propusese coautor ?) E o 
chestiune măruntă, pentru 
care nu merită să ne pone
grim.

— Da’ de ce. dom’le, s-o 
anulăm ? .— ripostează
prompt șl energic Fenișer. 
Ce. nouă ne strică cîte 
1 500 de lei de căciulă ? A- 
vem tot atîtea „merite" cît 
și Florea, care își revendică 
paternitatea ideii...

Care este adevărul In ca
zul celui de-al treilea „co
laborator"?.

că are bun simț. întotdeau
na am fost larg la inimă.

— De ce n-ați propus dv., 
mai înainte, această rațio
nalizare ? Spuneați că vă 
preocupă din 1967.

— La acea dată chestiu
nea era nestudiată. Trebu
iau făcute probe.

întrerupem aici firul dis
cuției cu C. Condulescu, in
trat intr-o flagrantă con
tradicție cu logica : pe de 
o parte afirma că problema 
îl preocupă de doi ani, și 
că a făcut și experimentări 
în acest sens, iar pe de altă 
parte chestiunea nu era 
încă studiată la data apa
riției propunerii de raționa
lizare... i

Care-i adevărul ? — Pro
blema nefurniruirii fundu
rilor la casetele de radio și 
TV am pus-o țhiar eu in 
discuție cu 2—3 ani în ur
mă — susține tov. Neonila 
Surugiu, inginer-șef 
IPROFIL. Recunosc că 
team urgenta aplicarea 
printr-un simplu ordin 
serviciu, pe care însă 
l-am dat, pentru că la data 
aceea nu eram presați de 
obținerea unor economii 
suplimentare și, în plus, ris
căm să sporim stocurile su- 
pranormative de furnir cu 
care ne aprovizionasem".

Dacă după aceste păreri 
cineva ar mai putea avea 
îndoieli asupra incorectitu
dinii celor trei „coautori", 
ele sînt spulberate de ur
mătorul fapt extrem de 
semnificativ pentru mobilu- 
rile urmărite : cînd au 
văzut că adevărul iese la 
suprafață, că intențiile de 
ciupeală tind să fie dejuca
te, aceiași oameni (D. Fe
nișer și A. Bicu) care susți
nuseră prin semnătură va
loarea raționalizării, afir
mă, după o lună și ceva, e- 
xact contrariul I Printr-un 
vîrtej de noi adrese, ei su
nă alarma că raționalizarea 
aduce prejudicii calității 
casetelor — fapt ce nu 
s-a confirmat in urma ana
lizelor. Zadarnic au încer
cat să torpileze o raționali
zare care aduce o economie 
anuală în valoare de aproa
pe 350 000 de lei. Raționa
lizarea a intrat definitiv pe 
făgașul ce] bun.

în această lumină, a va
lorificării unei notabile re
zerve de creștere a eficien
ței economice, cu atît mai 
stranii apar mentalitățile 
celor implicați în acest caz. 
împotriva faptelor, să ac
ceptăm 
ideea lui 
nouă, că 
de multă 
cină de

adminis- 
procedeu care 

justiția, 
muncii

etica, 
socia-

la 
pu-

el 
de 
nu

unii dintre spe- 
cadrele de con

ducere din cele două uni
tăți industriale — „Electro
nica" și IPROFIL — vos 
continua și după citirea a- 
cestor rînduri să-și exprime 
nedumerirea (așa cum au 
făcut-o și în discuțiile cu 
semnatarul articolului) in 
legătură cu insistența noas
tră de a lumina toate as
cunzișurile acestei... „mici 
găinării" — cum a numit-o 
unul dintre ei.

De ce am 
In detaliu acest 
că, dincolo de 
el ne relevă mentalități ex
trem de păgubitoare, 
așază, 
calea 
mai bine acum de ce, cîte- 
odată, ne 
plicabile” 
movarea 
toare, de 
vestigației 
pe alocuri, de oxigen. Pen
tru că în spatele unor oa
meni animați de realizarea 
unor imperative ale econo
miei, răsar oameni puși p« 
căpătuială.

Pentru curmarea din ră
dăcină a unor astfel de 
practici, socotim necesare 
— după consultarea unor 
oameni competenți in mate
rie — și unele îmbună
tățiri de ordin organizato
ric, 
mat 
sau 
sînt 
unui 
este 
organele în drept să so
licite întocmirea unei mi
nute din care să reiasă 
precis contribuția concretă 
a fiecărui membru la con
ceperea și realizarea lucră
rii. De asemenea, ar fi ca
zul ca specialiștii și ca
drele care, prin natura 
funcției ce o dețin, pot in
fluența soarta inovației res
pective să nu aibă 
tul de a primi 
pense’ in 
laboratori.
după modul cum s-a „cris
talizat" colectivul de autori 
ai raționalizării de față, 
credem că’ este de datoria 
birourilor de inovații din 
întreprinderi să investighe
ze împrejurările care favo
rizează apariția „coautori
lor" de ocazie. Sînt măsuri 
capabile să stimuleze miș
carea de inovații și rațio
nalizări, această inepuiza
bilă mină de aur a pro
gresului economic.

radiografiat 
caz ? Fiind- 
faptica lui,

care 
uneori, stavile in 
noului. înțelegem

izbim de „inex- 
inerții în pro- 
unor idei nova- 
ce flacăra in- 
tehnice e lipsită,

Paul DIACONESCU

loan ERHAN

care 
în numele 
de autori, 

necesar ca

pentru o clipă că 
Șt. Florea nu este 
ea era cunoscută 
vreme ca o „sar- 
serviciu unor

drep- 
recom- 

calitate de- co- 
Ghidîndu-ne

BREVETE

INOVATORUL > — Mai sînteji mulți ? I...
(Desen de Eugen TARU)

mult 
lor transmis peste veacuri, 
pașnic și creator al întregii 
istorii. Gîndiți-vă cît de pu- 
fi, totuși, inegalabila frumu- 
Curții de Argeș, dacă din- 
turlele ei n-am desluși chi-

Bunăoară, s-a confir-
că pentru inovațiile 

raționalizările -----
propuse 
colectiv 
absolut

Ca urmare a publicării articolului „Lingura 
de păcură in putina cu smîntînă", consacrat 
ilegalităților comise de către fosta conducere a 
C.A P.-Independența — Galați COMITETUL 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R ne informează i 

„Secretariatul comitetului județean de partid 
a confirmat hotârîrea organizației de partid din 
comuna Independența de a exclude di'n rîndul 
membrilor de partid pe , Croitorii Gheorgbe, 
fost președinte al C.A.P. din această comună, 
precum și hotârîrea Ide excludere din rîndul 
membrilor de partid a numitului Angheluță 
Ștefan, fost contabil la această cooperativă

în momentul de față, organele de urmărire 
penală execută cercetările conform legii".

legea să nu rămînă nepăsătoare, să o răsplă
tească și pe ea după măsura faptelor ei 1“ 
(Maria Stoica, mamă a patru copii. Măria Ro
man, mamă a doi copii, Firuța Mirwald, mamă 
a doi copii, Elisabcta Zănoaia, mamă a unui 
copil — toate din Fălticeni)

„Cu sufletele covîrșite de durere am citit și 
am răscitit istorisirea faptelor săvîrșite de loan 
Bencsik și de mama lui Nici fiarele din pă
dure nu se poartă cu puii lor așa cum s-au 
purtat aceștia. Sîntem bucuroși că fetița este în 
afara oricărui pericol și mulțumim din inimă 
'doctorilor care au îngrijit-o (Petre V. Soare, 
tată a șase copii, Gheorgbe florean, tată a șase 
copii, Petre Dumitrache, tată a șapte copii, Con- 
stantin Marcu, tată a patru copii, Niculac Stan, 
tată a cincj copii. Ion Niculae, Nicolae Nicolae, 
Ion Gheorgbe și alții, muncitori — toți de la 

Ploiești).
și știm cîte greutăți 
înghețat cînd am citit 
venea să cred că un 

Medicilor care au în-

Ș< alții, 
Teleajen — 
eu patru copii 
un părinte. Am 
din ziar, nu-mi 
face așa ceva

Rafinăria
„Am și 

tntîmpină 
rîndurile 
om poate 
grijit-o pe fetiță vă rog să le transmiteți urările 
mele de viață lungă și sănătate. (Vasile Po
pescu, str. Grivița Roșie nr. 1, Craiova).

NAȚIONALE

; „O faptă 
în pagina „Omul față în față cu el 

din 10 decembrie 1969, am primit la 
un număr de scrisori din care| spi-

După publicarea relatării intitulate 
inumană" î~ ----:‘
însuși..." 
redacție 
cuim :

„Să-ți 
un an I 
tele firești de tată,i-au pierit — că fapta lui atît 
de crudă va fi pedepsită ?... Ce va spune fetița 
cînd va crește mare, cînd. desigur, va afla des
pre cele întîmplate? Va avea el oare curajul 
și puterea să o privească în ochi ?

Vă rugăm să ne țineți la curent și să ne co
municați pedeapsa pe care a primit-o făptuito
rul acestui act neomenesc" (Gavrilă Marincuș, 
comuna Iara. județul Cluj)

„Cerem cea mai aspră pedeapsă pentru acela 
care și-a schilodit copilașul Nu știm ce spune 
legea, dar noi credem că nici mama lui. care 
l-a îndemnat la toate acestea, nu trebuie să ră- 
mînă nepedepsită (Semnează cincisprezece 
muncitori de Ia Combinatul de tricotaje Sibiu)

„Mama lui Ioan Bencsik, Maria, nu poate ră- 
mîne nepedepsită I Cu lacrimi în ochi cerem ca

schilodești 
Nu s-a gîn

propriul copil în vîrstă de 
idil — chiar dacă sentimen-

Dr. Miron 1. Georgescu din București ne tri
mite o lungă și frumoasă scrisoare din care 
publicăm fragmente — cu regretul că spațiul 
nu ne îngăduie publicarea in extenso.

„Vreau să vorbesc despre bucuria de a fi în- 
tîlnit, în drumurile mele prin țară, oameni 
buni, aleși, care poartă cu ei lumina curată a 
Binelui. Au un chip minunat acești oameni, ilu
minat de strălucirea și frumusețea dinăuntru 
a sufletului lor

Noi. oamenii, nu sîntem toți buni și nimeni nu 
este numai bun. Viața este complexă, drumu
rile nu sînt numai netede și drepte și, desigur, 
orice om cunoaște și bucurii și necazuri. Dar — 
o spun și ca medic — crearea unui astfel de 
climat — al Binelui și al Bucuriei, este o ne
cesitate de igienă sufletească Așa cum igiena 
corporală îmi cere să fac baie generală, tot așa 
igiena vieții sufletești are nevoie de baia de 
soare și lumină a Binelui — a binelui pe care 
îl întîlnești și a binelui pe care îl faci tu în
suți Adică a Omeniei".

Primim din partea MINISTERULUI INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI (adjunct 
al ministrului, ing. M. Martinescu) următoarele: 
„în numărul din 22 oct. 1969. ziarul „Scînteia" 
a publicat, sub titlul „Din importanța capitală 
a specialistului în producție, ei au înțeles... 
Bucureștiul", o anchetă socială de mare însem
nătate și actualitate l

Vă informăm că paralel cu acțiunea de reor
ganizare a ministerului, au fost repartizate 104 
cadre de specialitate (80 ingineri, 18 economiști, 
8 tehnicieni), la unități din provincie nou în
ființate mai cu seamă unde aceste cadre nu pu
teau fi asigurate pe plan local și anume i Fa
brica de garnituri de frînă și etanșare Rimnii-u 
Sărat. Fabrica de osii și boghiuri Balș, Uzina de 
utilaj de morărit Topleț, Uzina de autoturisme 
Pitești și altele.

Desigur, necesarul total de cadre cu pregătire 
superioară în unitățile M.I.C.M. nu este încă 
acoperit t cazurile citate în articolul din ziarul 
„Scînteia" sînt reale și conducerea M.I.C.M se 
preocupă în continuare de acoperirea necesa
rului de cadre al acestor unități. (Urmează o 
prezentare a situației din fiecare unitate citată 
— n n.).

Pe baza analizelor temeinice întreprinse de 
conducerea ministerului, împreună cu factorii 
de răspundere din direcțiile generale, centralele 
industriale și grupurile de uzine, în afară de 
cadrele repartizate pînă în prezent, s-au luat 
măsuri de suplimentare a schemelor existente 
la unele unități noi. ținînd seama de sarcinile 
sporite ce revin pentru etapa următoare, de 
cerințele concrete ale producției, de interesele 
societății noastre.

Vă mulțumim în 
torul acordat prin 
ea a avut răsunet 
distribuiri în unitățile de producție, subliniind 
încă o dată importanța misiunii lor".

mod deosebit pentru aju- 
publicarea acestei anchete ; 
favorabil și la toți cei re-
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progresului (DIN DIRECTIVELE CONGRESULUI AL X-LEA AL P.C.R.)

tehnic In energetică
Acad. Aurel AVRAMESCU 

președintele Comisiei 
de automatizare a Academiei

„0 largă extindere se va da AUTOMATIZĂRII, atît în conducerea proceselor de fabricație continue, 
cît și prin ridicarea generală a nivelului de automatizare a mașinilor și utilajelor folosite în diferite sec
toare ale economiei; treptat, se va trece la folosirea calculatoarelor electronice în conducerea proceselor 
tehnologice".

împreună cu electronica și electro
tehnica, automatica reprezintă, în 
condițiile revoluției tehnico-științi- 
fice pe care o trăim, avangarda 
celui mai important sector de acti
vitate al economiei noastre — in
dustria constructoare de mașini. 
Sarcinile trasate de cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. și accentuate la 
plenara din decembrie 1969 in pri
vința construcției de mașini și uti
laje complexe de mare tehnicitate 
și productivitate impun, ca o nece
sitate stringentă, sporirea gamei 
de preocupări a cercetătorilor în a- 
ceste domenii.

în ultimii ani a fost acordată 
o atenție crescîndă mecanizării și 
conducerii automate, controlate, a 
proceselor de fabricație continue, 
care oferă durate reduse pentru 
amortizarea investițiilor. S-au ob
ținut astfel rezultate demne de a 
fi menționate i automatizarea par
țială a transportului pe magistra
lele de gaze naturale, conducerea 
automată a centralelor hidroelectri
ce de pe Bistrița, introducerea echi
pamentelor complexe de automati
zare absolut indispensabile în nu
meroasele procese continue din 
marile rafinării, combinate chimice 
ți obiective energetice.

Ș-a trecut de asemenea la auto
matizarea mașinilor și utilajelor 
folosite în diferite sectoare ale eco
nomiei Introducerea de elemente 
logice de conducere și de calcul 
oferă avantaje considerabile, după 
cum demonstrează strungul auto
mat cu comandă program impri
mată pe bandă de magnetofon, con
ceput la Institutul de cercetare și 
proiectare pentru industria electro
tehnică și realizat cu succes la 
Uzina de strunguri din Arad. El 
va fi dotat cu un sistem de comandă 
numerică, ceea ce asigură o preci
zie mai mare pieselor fabricate. O 
comandă cu restricții logice s-a 
aplicat la strungul carusel de mare 
calibru, care se fabrică acum în 
mai multe variante. în general, se 
poate afirma că automatica, aseme
nea electronicii, începe să fie tot 
mai prezentă astăzi în principalele 
sectoare ale economiei naționale — 
industrie, agricultură, transporturi 
etc. — punîndu-și amprenta stimu
latoare asupra productivității mun
cii și calității produselor, ca să nu 
mai vorbim de utilitatea ei în con
trolul și dirijarea proceselor ce se 
desfășoară în condiții inaccesibile 
omului (procese rapide, medii 
toxice, temperaturi extreme etc.).

Dacă în ceea ce privește automa
tizarea prin dispozitive și echipa
mente convenționale (analogice și 
numerice) problemele sînt oarecum 
cunoscute și, deci, relativ mai sim
ple, în privința introducerii ordi
natoarelor în comanda proceselor 
lucrurile sînt mai complexe. Este 
adevărat că aceasta reprezintă so
luția cu cele mai înalte perfor
manțe tehnice și economice, lucru 
verificat, de pildă, prin introduce
rea ordinatoarelor la cele două li
nii de laminoare de la Combinatele 
siderurgice Hunedoara și Galați. 
Se impune însă o analiză foarte a- 
mănunțită a procesului, o identifi
care a comportării lui în toate 
ipostazele exploatării, o modelare 
matematică sau electronică a des
fășurării perfect sincronizate a fa
zelor, în fine, o optimizare a mo
delului și a procesului însuși. 
Sistemul astfel automatizat va 
funcționa în cele- mai bune con
diții, fără Intervenția omului,

dar Implică un efort foarte 
mare de studiu, proiectare, cons
trucție, montaj și verificare. Redu
cerea personalului de exploatare 
este însoțită în mod firesc de o 
creștere a personalului cu pregă
tire superioară, în vederea realiză
rii și punerii îa funcțiune a insta
lațiilor.

La congresul trienal al Federa
ției internaționale de automatică, 
ținut în anul trecut la Varșovia, 
s-a ajuns la concluzia că acest mod 
de automatizare, prin introducerea 
ordinatoarelor de proces, va cu
noaște o expansiune rapidă pe plan 
mondial. Totodată s-a constatat că, 
în ciuda unor succese spectaculoa
se, înregistrate, de exemplu, în co
manda și reglarea automată a na
velor cosmice, se mai cer eforturi 
considerabile în cercetarea experi
mentală și teoretică privind iden
tificarea, optimizarea și sinteza sis
temelor cu elemente continue sau 
discrete, analiza sistemelor mari cu 
mulți parametri și conducerea 
automatizată a acestora cu elemen
te și mașini de calcul. Acest din 
urmă domeniu — de frontieră și de 
fuziune între automatică și ciber
netică — ridică probleme foarte 
complexe, Ia rezolvarea cărora se 
va lucra încă multe decenii.

In ceea ce privește cercetarea 
românească din acest domeniu, ea 
trebuie să se preocupe de dezvol
tarea unor rezultate valoroase pe 
care le-a obținut i este cazul teo
riei originale din domeniul stabili
tății sistemelor automate nelineare, 
al dispozitivelor tranzistorizate 
pentru protecția magistralelor ener
getice sau al soluțiilor din sfera 

. optimizării automate și reglării 
adaptative a proceselor, cu ajutorul 
unor calculatoare numerice și hi
bride Da 
imediată 
abordarea 
domenii și direcții ce interesează 
industria, economia națională : ma
terializarea reglărilor automate a-

asemenea, perspectiva 
impune, cercetătorilor 
susținută a unor noi

daptative ale proceselor cu 
unor calculatoare 
coordonarea prin 
a proceselor 
combinate 
urmărirea 
ției unor 
în scopul 
sintetice i

iptative ale proceselor cu ajutorul 
nor calculatoare electronice, 
oordonarea prin ordinator central 

proceselor complexe din marile 
unbinate industriale, modelarea si 
rrriărirea prin ordinator a evolu- 
ei unor mari sisteme economice 

scopul elaborării unor prognoze 
ntetice pe termen lung etc.
Se constată, în același timp, că 
isuficienta calificare a unora din- 
e cadrele chemate să suprave- 
îeze și să conducă funcționarea 
istalațiilor . automate, de un tot 
ai înalt nivel tehnic, grevează a- 
ipra ritmului de aplicare a noi- 
r soluții în acest domeniu și de

tre cadrele

mai 
supra 
lor soluții în 
extindere a 
conomie.
ceea ce privește 
pregătirea acestora 
atît mai necesară, 
Iile făcute se vor rlile făcute 
sosință, în 
tarea

jdelarea s! 
a evolu- 

economice 
unor prognoze 

lung etc.
timp, că 

a unora din- 
să suprave- 
funcționarea 
de un tot 
grevează a- 

a noi- 
și de 

acestora în e- 
jreocupârilor în 
selecționarea și 
mi se pare cu 

cu cît cheltuie- 
vor recupera cu prl- 

rînd prin evi- 
datorate unor în- 

Instalații-treruperi în exploatarea lnst. 
lor automatizate.

în această direcție, a exti 
automatizării la noi, se mai 1 
pină dificultăți și în ceea ci 
vește asigurarea pieselor d 
zervă. Aspectul este cu atît 
important, cu cît instalațiile 
matizate se remarcă printr-o 
varietate din punctul de ved<

automatizării 
pină 
vește 
zervă.
matizate se 
varietate din 
fabricației și 
narea din 
piese durează 
și poate să 
asimilarea 
lor 
rii fabrică 
chipamente. 
se asigure și 
rezervă.

Progresul 
dezvoltării 
nice

și exploatarea 
ii. Pe măsura 
■ii in țară a a 
. va trebui, de 
și necesarul de

a extinderii 
se mai Inttm- 

ce pri
de re- 

mai 
auto- 
mare 

al 
Aprovîzio- 

cu astfel de 
prea mult 

ijunsuri în 
diferite- 
extinde- 

e- 
să 
de

acestor 
de aceea, 
de piese

extrem de

nice imprimă un 
voluției științifice 
piu stimulată deplu 
loacele 
mitere, 
livrare 
formațiilor, 
echipamente 
de prelucrar 
troducerea 
de
rea

- mite 
calea 
înalt nivel.

prelucrare, 
automată i

aldinamic 
electro- 

ritm accelerat re- 
și tehnice — am- 

de metodele și mjj- 
de culegere, trans- 

înmagazinare și 
a datelor și in- 

cu 
si

ițiilor. Programul de dotare cu 
amente moderne de calcul si 
relucrare a informațiilor, in- 
cerea lor în domenii variate 
itivitate, împreună cu aplica- 
argă a automatizării, vor per- 
atingerea unei noi trepte pe 
spre o civilizație de cel mal

Nu întîmplător energetica 
se numără printre dome
niile industriale de avan
gardă în introducerea in
tensivă și extensivă a cu
ceririlor automaticii. Mari
le centrale electrice și su
tele de mii de consuma
tori de energie, industriali 
și neindustriali, legate prin 
vaste rețele aeriene și sub
terane, formează o entita
te integrată, în care pro
ducția e obligată să satis
facă în fiecare moment ce
rerii^ de consum.

Sistemul energetic națio
nal — interconectat cu sis
temele unora din țările so
cialiste vecine — acoperă 
întregul teritoriu al țării, cu 
o densitate și ramificare 
neatinse de nici un alt sis
tem industrial. Cerințele de 
continuitate și siguranță, 
în situația în care orice 
perturbare se poate extin
de cu o mare rapiditate, 
fac ca automatizarea să re
prezinte o condiție esen
țială pentru funcționarea 
acestui sistem. Ea contri
buie substanțial și la 
gurarea unei eficiente 
nomice mereu spo-ite, 
atingerea unui nivel
cat al productivității mun
cii și prin reducerea con
sumurilor specifice de com
bustibil. De nivelul de au
tomatizare realizat în sec
torul energetic depind in
direct și o serie de indica
tori economici în celelalte 
ramuri ale economiei na
ționale i continuitatea ali-

asi- 
eco- 
prin 
ridi-

Ing. Călin MIHĂILEANU

mentărfi, stabilitatea freo- 
venței și tensiunii au o in
fluență directă asupra ran
damentului utilajelor, pro
ductivității muncii în în
treprinderile consumatoare 
de energie.

Energetica românească 
dispune, în domeniul auto
matizării, de un bilanț no
tabil de realizări care, pe 
lingă asigurarea unor in
dici de exploatare ridicați, 
constituie o experiență pre
țioasă în perspectiva sarci
nilor viitoare. în toate cen
tralele termoelectrice mar! 
și mijlocii se folosește re
glarea automată a funcțio
nării grupurilor cazan-tur- 
bină-generator, iar în două 
dintre cele mai. importan
te (Craiova și Luduș) func
ționarea este supraveghea
tă cu ajutorul calculatoare
lor. S-a generalizat siste
mul de protecție prin relee 
a instalațiilor, realizîndu-se, 
totodată, automatizările e- 
lectrice aferente. De ase
menea, pe ansamblul siste
mului energetic, este reali
zată reglarea automată 
centralizată a frecvenței și 
puterii active și reglarea 
automată a tensiunii și pu
terii reactive, regimurile

zilnice de funcționare a 
sistemului determinîndu-se 
cu ajutorul unui calcula
tor electronic numeric.

Este important de subli
niat că la baza tuturor rea
lizărilor de pînă acum (din
tre care am prezentat doar 
cîteva) stă o activitate de 
concepție proprie, efectua
tă în institutele și între
prinderile Ministerului E- 
nergiei Electrice. Unele cer
cetări au mers pînă la e- 
laborarea, realizarea și in
stalarea echipamentelor ne
cesare, cum a fost, de exem
plu, cazul automatizării, 
deci și telemecanizării de 
la centrala Bistrița-aval și 
a stațiilor de transformare, 
realizate de I.R.M.E.

Pornind de la aceste 
realizări și avînd în vede
re sarcinile deosebite tra
sate de Directivele Congre
sului al X-lea al P.C.R., 
implicit producerea de e- 
nergie electrică în centra
le nucleare, va trebui să 
dezvoltăm, în continuare, 
activitatea de studii și cer
cetări, în vederea introdu
cerii tot mai accentuate a 
automatizării în sistemul 
nostru energetic. în primul 
rînd, este necesară anali-

zarea aprofundată a siste
mului, a instalațiilor și a- 
gregatelor energetice, pen
tru a determina caracteris
ticile tehnice a căror cu
noaștere este utilă asigură
rii unei reglări automate 
eficiente a diferiților para
metri, precum și concepe
rii raționale a sistemului 
informațional. Pentru a- 
ceasta, se elaborează meto
de de măsurare și de calcul, 
se efectuează încercăriț cu
noașterea mai exactă a ca
racteristicilor va permite 
ameliorări în alegerea fun
damentală a soluțiilor teh
nice de automatizare, în 
dimensionarea echipamen
telor, obținîndu-se, în final, 
performanțe tehnice și re
zultate economice superioa
re. Amintesc, în acest con
text, o cercetare încheiată 
de institutul nostru în le
gătură cu funcționarea în 
exploatare a ansamblului 
hidrotehnic de la centrala 
Moroiem ; cu ajutorul mo
delării pe calculator, au 
fost determinați parametrii 
la care trebuie acordate re
gulatoarele automate ale 
turbinelor, pentru o func
ționare cît mai sigură.

în al doilea rînd, ar tre
bui să se elaboreze mai 
precis și mai cuprinzător o 
politică tehnică de perspec
tivă, referitoare la elemen
tele, aparatura, echipamen
tele de automatizare nece
sare sectorului energetic. 
Ca atare, vom întreprinde

cercetări care să ne per
mită să avem o poziție mai 
clară față de programele 
de asimilări ale industriei 
constructoare de mașini și 
față de performanțele și 
nivelul tehnic al produselor 
în asimilare, acest lucru 
referindu-se, desigur, și la 
aparatura realizată în în
treprinderile proprii ale 
Ministerului Energiei Elec
trice. De altfel, institutul 
nostru a și început să in
tervină operativ în orien
tarea activității de asimila
re, fiind în curs formula
rea de cerințe tehnice că
tre producătorii de apara
tură electronică de automa
tizare î sistemele de comu
tație statică cu tranzistoa- 
re cu siliciu, dezvoltarea 
sortimentului aparaturii de 
reglare produsă de Fabri
ca de elemente de automa
tizare ș.a.

în fine, Introducerea pe 
scară largă și la un înalt 
nivel de eficiență a noilor 
mijloace de automatizare, 
inclusiv utilizarea calcula
toarelor electronice în au
tomatizarea energetică, se 
bazează pe cercetări care 
au și dat primele rezulta
te. Un număr din ce în ce 
mai mare de obiective va 
fi înzestrat cu astfel de 
mijloace moderne de calcul 
și comandă centralizată a 
principalelor operațiuni, 
pentru a spor! gradul de 
siguranță și eficiența pro
ducției de energie elec
trică.

Camera de comaidă a centra
lei electrice de termofi'care din 

Oradea I îmie

în Raportul prezentat la 
cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reamintea nece
sitatea asigurării unei mai 

.strînse legătu'ri între școa
lă și viață, între învăță- 
mînt și nevoile practicii, 
ale producției. Iar Directi
vele Congresului, subliniind 
locul pe care îl ocupă, în 
cadrul mijloacelor de pro
movare largă a progresu
lui tehnic, automatica, elec
tronica, cibernetica și teo
ria informației, au trasat 
liniile dezvoltării acestor 
subramuri de maximă im
portanță. La confluența a- 
cestor sarcini stringente se 
află specialiștii din învăță- 
mtntul superior, a căror 
activitate complexă îmbină 
procesul instructiv-educa- 
tîv cu cel de cercetare ști
ințifică.

Pentru pregătirea cadre
lor necesare economiei 
noastre naționale, în do
menii foarte importante și 
de mare actualitate, în In
stitutul politehnic din Bucu
rești au fost luate o serie 
de măsuri, printre care și 
aceea a înființării, în urmă 

- cu 4 ani, a Facultății de au
tomatică. Ea pregătește, în 
prezent, specialiști în auto
matică și calculatoare elec
tronice. De cîțiva ani func
ționează două catedre 
automatică, iar în 19G9 
fost înființată catedra 
calculatoare, fiind astfel
sigurate bazele pregătirii

Prof. dr. ing. Sergiu CĂLIN
decanul Facultății de automatică din Institutul 

politehnic — București

de 
a 

de 
a-

inginerilor șl ale dezvoltă
rii cercetării științifice în 
aceste direcții. Totodată, 
avînd în vedere că toți ab
solvenții noștri au nevoie 
de noțiuni de automatică și 
calculatoare, a fost intro
dus cel puțin un curs cu 
profil de automatică și cal
culatoare la toate secțiile 
facultăților din institut.

Fără îndoială, preocupa
rea esențială a fiecărui ca
dru didactic din învățămîn- 
tul superior rămîne aceea 
de a transmite cunoștințe 
studenților. în cazul pregă
tirii inginerilor automatiști 
și de calculatoare, se im
pune asigurarea condițiilor 
de pregătire teoretică și 
practică, la un nivel cît 
mai ridicat, datorită faptu
lui că domeniul respectiv 
este relativ nou și se dez
voltă foarte repede. Pe de 
altă parte, tinerii absolvenți 
ai Facultății de automatică 
— reprezentînd majoritatea 
specialiștilor din acest do
meniu — trebuie să aibă 
posibilitatea de a se adap
ta în cît mai bune con
diții la specificul locului 
de muncă și. în plus, să 
se integreze cît mal rapid

în munca de inginer auto
matist, pentru a face față 
cerințelor economiei noas
tre. în legătură cu acest 
aspect aș vrea să arăt că, 
dacă în privința pregătirii 
teoretice sînt asigurate 
dițiile necesare (prin 
riția unor cursuri și 
crări de specialitate), 
gătirea practică mai 
de dorit. Mă refer la 
tul că laboratoarele noastre 
de automatică sînt încă in
suficient utilate, cu i 
progresele înregistrate 
ultimul timp. Ar fi de un 
real folos — chiar la ni
velul întregii economii — 
dacă măcar echipamentele 
de automatizare, elemen
tele tipizate etc., cel mai 
des folosite în practica in
dustrială, ar fi prezente și 
în laboratoarele noastre, 
care, spre a pregăti absol
venți capabili să se inte
greze rapid în producție, ar 
trebui să conțină cel pu
țin atît cît se fabrică la 
noi în acest domeniu. Să 
nu uităm că însușirea de 
către studenți a cunoștin
țelor legate de condițiile 
practice de lucru ale ele
mentelor de automatizare

con- 
apa- 

lu- 
pre- 
lasă 
fap-

toate 
! în

înseamnă un cîștig lmen» 
pentru uzina în care viito
rii automatiști își vor des
fășura activitatea după ab
solvire. Totodată, prin cer
cetări efectuate de cadrele 
didactice — specialiști care 
au un bogat bagaj de cu
noștințe, în special teore
tice, dar și practice — s-ar 
aduce îmbunătățiri notabi
le performanțelor aparata- 
jului.

Deosebit de importantă 
pentru noi este și sarcina 
referitoare la cultivarea și 
continuarea tradițiilor de 
cercetare din învățămîntul 
superior, extinderea școli
lor de cercetare existente. 
Temele cercetării științifi
ce efectuate de cadrele di
dactice rezultă atît din 
dezvoltarea tehnico-științi- 
fică a domeniului respec
tiv, cît și din necesitățile 
economiei naționale. Tot
odată. contactul strîns cu 
problemele cele mai im
portante ale producției, cu 
insta’ațiile noi din uzine 
și din laboratoare, cu te
matica institutelor de pro
iectare și cercetare consti
tuie o sursă esențială pen
tru stabilirea liniilor di
rectoare ale cercetării știin
țifice universitare.

Este de dorit ca între ca
tedre, uzine și Institute să 
se stabilească o colaborare 
constînd nu numai In re
lații ca de Ia executant la 
beneficiar — cadrele di
dactice oferind rezultatele

obținute — ci încluzînd o 
strînsă cooperare, pe tot 
parcursul efectuării lucră
rilor de cercetare. O ase
menea cooperare — în ata
carea diverselor etape ale 
lucrării, în realizarea in
stalațiilor pentru încercări 
experimentale (la catedre 
sau în întreprinderi), în sta
bilirea formei definitive a 
soluțiilor — ar ușura sen
sibil activitatea specialiști
lor din învățămîntul supe
rior și ar stimula, totodată, 
forțele de cercetare din în
treprinderi.

Realizarea obiectivelor 
Importante legate de auto
matizare și folosirea calcu
latoarelor necesită mobili
zarea energiilor și poten
țialului de cercetare din 
producție, institute de pro
iectare, institute de cerce
tare și din învățămîntul 
superior. Catedrele de au
tomatică și de calculatoare 
din Facultatea de automa
tică a Institutului politeh
nic din București — în ale 
căror planuri de cercetare 
științifică figurează rezol
varea unor probleme ale 
producției referitoare la au
tomatizarea unor procese 
industriale și la folosirea 
calculatoarelor în anumi
te procese tehnologice — se 
vor strădui să participe cît 
mai eficient la această ac
țiune vitală pentru moder
nizarea economiei noastre.

■ în sectorul chimiei anorganice, 
automatizarea se rezuma, la noi, 
înainte de 1960, la controlul unor 
operații (importante sau esențiale). 
Astăzi, în cadrul liniilor de fabri
cație moderne de mare capacitate, 
cum ar fi cele de amoniac, acid a- 
zotic. azotat de amoniu, uree, sodă, 
acid sulfuric ș.a. realizate în ulti
mii ani alături de unitățile mai 
vechi sau al celor noi (Combina
tul de îngrășăminte chimice Tur- 
nu-Măgurele, Combinatul chimic 
Craiova etc.), noțiunea de operație 
importantă sau esențială tinde să 
se generalizeze. Toți parametrii 
și toate operațiile joacă un 
rol hotărîtor în buna desfă
șurare a procesului tehnolo
gic, ca urmare a antrenării u- 
nor mase uriașe de materii prime, 
materiale și energii. E destul să 
spunem că producția acestor linii 
de fabricație atinge impresionanta 
cifră de peste 1 000 tone produs fi
nit pe zi.

In aceste condiții, ierarhizarea 
operațiilor în importante și mai pu
țin importante nu mai are sens, 
majoritatea parametrilor impunînd 
controlul automat. Cu alte cuvinte, 
echipamentul de automatizare de
vine un element indispensabil in 
desfășurarea procesului, trebuind 
să realizeze controlul riguros, si
multan al tuturor parametrilor și 
să asigure, în același timp, menți
nerea acestora între limitele pre
scrise — adesea foarte stricte — 
prestabilite prin procedeul tehnolo
gic. Iată de ce la ultimele linii de 
mare capacitate din sectorul chi
miei anorganice, care sînt în curs 
de realizare în țara noastră (atît 
pe baza cercetărilor interne, cît și 
prin import), se prevede un grad 
de automatizare sporit. Procese 
tehnologice complete vor fi încre
dințate calculatoarelor electronice, 
care vor controla permanent des
fășurarea lor, acționînd fie prin 
intermediul operatorilor, fie prin 
intermediul automatizării convenți
onale, fie direct asupra procesului 
respectiv, acestea fiind variante ale 
așa-numitei automatizări complexe.

Reușita sau nereușita, pe alocuri, 
a eforturilor depuse în acest do
meniu depinde de mai mulți fac
tori. S-a încetățenit — în mod 
greșit, după părerea mea — ideea 
că automatizarea este treaba auto- 
matiștilor și că funcționarea co
respunzătoare sau necorespunză
toare a unei instalații automatizate 
reflectă numai calitatea muncii a- 
cestora. In realitate, o instalație de 
automatizare do mare eficiență 
trebuie să fie rodul muncii mai 
multor specialiști din ramurile che
ie, care concură la conceperea 
cesului respectiv.

In ce ar consta contribuția 
cifică a acestor specialiști? In 
mul rînd, proiectantul automatist 
trebuie să fie în permanență la cu
rent cu problemele teoretice lega
te de elementele și echipamentele 
de automatizare pe care poate să 
le utilizeze, astfel îneît să aleagă... 
aparatul potrivit pentru procesul 
potrivit Necunoașterea deplină a 
aparaturii de către cei care elabo
rează proiecte de automatizare duce 
la blocarea unor fonduri de inves-

pro-

spe- 
pri-

Ing. Valentin GHEORGHIU 
șef de secție la Institutul 

de proiectare pentru chimia 
anorganică

tiții — și nu rareori acestea sînt 
fonduri valutare. Se impune și o 
cunoaștere a metodelor științifice 
folosite în proiectare, utilizarea 
metodelor analitice de calcul, nu 
a metodelor empirice sau a unor 
soluții culese din proiecte mai 
vechi. In sfîrșit, o condiție absolut 
necesară este aceea a urmăririi pro
iectului pe parcursul execuției, al 
probelor și chiar în perioada da în
ceput a funcționării. Automatistul 
poate astfel să tragă anumite con
cluzii asupra deficiențelor de con
cepție, să cunoască cerințele prac
ticii industriale. Dar proiectanții 
noștri iau prea puțin contact cu 
producția — nu numai datorită unor 
structuri de organizare, ci și buge
tului de timp, volumului de acti
vitate scriptică. Aș propune ca ei 
să fie eliberați de sarcina întocmi
rii unor formalități eu caracter 
birocratic, pentru a li se crea po
sibilitatea să meargă acolo unde se 
execută lucrarea proiectată.

Tehnologul — cel care furnizează 
tema — are un rol deosebit de im
portant în vederea realizării pro
iectelor de automatizare. Tema 
trebuie să cuprindă elemente che
ie, bine precizate în baza unor stu
dii și analize fundamentate. Datele 
prevăzute în temele trimise auto- 
matiștilor au însă, de multe ori, un 
caracter formal, aproximativ, ope- 
rîndu-se modificări uneori chiar 
după punerea în funcțiune a insta
lațiilor. Schimbările de diametre 
ale conductelor, de presiuni, de 
debite fac imposibilă folosirea apa
raturii de automatizare, adesea 
provenind din import, ca să nu 
mai vorbim de pierderile de timp 
și bani consumate cu tatonările, cu 
reproiectările etc. La secția de 
carbonatare de la Uzina de sodă 
Govora, de pildă, subdimensiona- 
rea clapetelor de reglare a dus la 
strangulări, impunînd scoaterea a- 
cestora din circuitele tehnologice 
și renunțarea la reglarea automa
tă. In general, se constată destul 
de des o nepotrivire între parame
trii de proces, stabiliți prin teme, 
și cei reali de funcționare a in
stalațiilor, cu diferențe care depă
șesc orice limite admisibile. De 
aceea, după părerea mea, este ne
cesar ca tehnologii însărcinați cu 
elaborarea temelor de automatizare 
să verifice în prealabil parametrii 
din teme cu cei existenți în insta
lații aflate în funcțiune, iar nu să 
se refere la instalații proiectate 
mai demult, asupra cărora lipsesc 
informații de dată recentă.

Constructorul poate să Influen
țeze și el. într-un sens sau altul, 
buna funcționare a unei instalații 
automatizate Din păcate, pentru a 
se putea comunica realizarea indi
catorilor de plan, în orice condiții, 
se mai întîlnesc lucrări executate în 
pripă, părți din instalații predate 
fără probe de punere în funcțiune

etc. La Combinatul chimic Craiova, 
de pildă, la secția de acid azotic, 
datorită faptului că nu s-a efectuat 
totalitatea probelor de punere In 
funcțiune și montaj definitiv, cu 
materiale corespunzătoare, lucrările 
executate de constructor avînd a- 
desea un caracter de provizorat, se 
constată că o serie de mijloace de 
automatizare nu funcționează încă 
normal. De asemenea, un însemnat 
număr de materiale pentru apara
tele de înregistrare (diagrame, pe
nițe, cerneală specială, lămpi sem
nalizatoare) nu se mai înlocuiesc 
după consumare, ceea ce duce la 
nefolosirea unui număr apreciabil 
de aparate secundare din camera de 
comandă. Din această cauză, proce
sul tehnologic are adesea de sufe
rit prin depășiri de parametri, o- 
'priri nejustificate,'avarii etc.-, gre- 
vind asupra realizării indicatorilor 
planului de producție.

In sfîrșit, beneficiarul, în a că
rui zestre intră întreaga dotare cu 
aparatură și echipamente, are o 
mare pondere în buna desfășurare 
a proceselor de automatizare a 
producției. Lui îi revine sarcina să 
ia în primire investiția, să o ex
ploateze și să o întrețină. Asupra 
acestor din urmă aspecte aș vrea 
să mă opresc.

în urma unei analize efectuate în 
unele unități mari, din sectorul a- 
norganic, au reieșit o serie de nea
junsuri care, cumulate, au dus la 
serioase repercusiuni negative asu
pra instalațiilor de automatizare. 
Este vorba de lipsa de personal de 
exploatare și de întreținere pregă
tit corespunzător, teoretic și prac
tic, fapt ce duce la casarea unor 
aparate valoroase sau la nentiliza- 
rea lor (acolo unde tehnologul per
mite). la prima defecțiune. Exem
ple grăitoare în această privință 
se puteau găsi la Combinatul chi
mic de la Turnu-Măgurele, unde la 
mai multe instalații industriale, do
tate cu mii de mijloace de automa
tizare. personalul tehnic specializat 
era insuficient și cu totul depășit 
de sarcini. Din această cauză, o 
bună parte din aparatura de mă
sură și control rămînea neutilizat^, 
o serie de puncte de măsură au 
fost desființate, cu prejudicii seri
oase pentru cantitatea și calitatea 
produselor, pentru economia na
țională

Aspecte negative de felul celor 
prezentate mai sus pot și trebuie să 
fie eliminate, printr-o creștere a 
responsabilității personale și colec
tive Că acest lucru este posibil o 
demonstrează rezultatele demne de 
laudă obținute la Combinatul chi
mic Făgăraș la Combinatul de în
grășăminte azotoase Tîrgu-Mures 
și altele. Printr-o preocupare con
tinuă pentru creșterea calificării 
celor care lucrează în proiectare 
execuție și exploatare, vom putea 
asigura condițiile optime de pu
nere în funcțiune și extindere con
tinuă a instalațiilor de automati
zare în cea mai dinamică ramură a 
economiei naționale, industria chi
mică.

Pogind realizată de
Ing. Traian SAVA
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Harghita. Județ recunoscut ca 
bogat bazin de ape minerale 
carbo-gazoase. Un specific. In 
zona depresiunilor Ciucului, 
Gheorghienilor, Borsecului și 
Homorodului au fost identifica
te aproximativ 2 000 de surse de 
ape minerale. Forările din ulti
ma vreme au pus in evidență 
noi (și bogate) izvoare cu pro
prietăți curative. A și inceput 
întocmirea unor studii privind 
captarea și îmbutelierea acestor 
ape. Este vorba, in primul rină, 
despre izvoarele descoperite la 
Lăzărești-Tușnad, Mădăraș și 
Casinul Nou — fiecare avind un 
debit de peste 100 000 litri in 24 
de ore. Concomitent cu con
struirea de noi linii de îmbutșs- 
liere, se lucrează la extinderea 
și modernizarea stațiilor de la 
Borsec și Sîncrăeni. Așadar, în 
viitorul (foarte) apropiat, in ju
dețul Harghita vor fi îmbute
liate peste... 120 de milioane de 
sticle cu apă minerală, anual. 
Concurează podgoriile.„

Lupul 
la stîna

Vă amintiți balada ciobanului 
care și-a pierdut oile ? Ei bine, 
de data asta nu le-a pierdut. 
Le-a înstrăinat cu bună știință. 
Fiind cioban la cooperativa a- 
gricolă Valea Mare (Dîmbovița) 
el a vîndut, ca din propr:a-i 
gospodărie, 82 de oi și de miei. 
După ce s-a căpătuit astfel, dind 
iama in stîna 
dispărut fără 
însă treaba că 
doinea după 
pastramă l-a

cooperatorilor, a 
urmă. Se vede 
fluierul din care 
mioarele făcute 

r__  dat de gol. Lu
crătorii de miliție l-au arestat 
tocmai In județul Brașov, unde 
păstorea altă turmă, probabil cu 
aceleași rele gînduri. Și iată-1 
trimis 
arest, 
ban ? 
legeți 
pornit

în judecată, în stare de 
Cum îl cheamă pe cio- 
Neculae... Berbece. Ințe- 
acum de ce era atît de 
Împotriva... mioarelor ?

Prea multă
„politețe"...

Opera In maniera celei mai 
stricte politeți. „Sărut mina, vă 
ajut să urcați pină sus" se adre
sa bătrînilor după ce era sigur 
că aveau ceva bani la ei. Ori 
intra în apartamente deschise și 
după ce ascundea ceea ce găsea 
la indemînă și da ochii cu gaz
da, își cerea candid scuze. ..îl 
caut pe contabilul Popescu sau 
pe inginerul Niculescu. Nu vă 
supărați". în felul acesta a ope
rat Ion Chifan. tînăr fără ocu
pație la 20 de adrese din Con
stanța. Zilele trecute, pe cind 
opera la familia M. P., polite
țea lui (în fața unor dovezi evi
dente) a fost cotată drept „ho
ție" curată și individul — dat 
pe mina miliției. Aici i s-au sta
bilit și antecedentele — 6 con
damnări. Urmează a 7-a. „Poli
tețea" obligă I

Stiti cine
• 9

este ?
La Inspectoratul județean da 

miliție Satu Mare se află reți
nut un cetățean necunoscut. A- 
supra sa nu s-au găsit decit 
două bilete de tren, clasa a ll-a, 
datină din 9 decembrie pe ruta 
București Nord—Roșiori de
Vede și un supliment (valabil 
numai pentru ceferiști) cu desti
nația Rimnicu Vilcea. Individul 
nu știe să vorbească (înțelege 
doar citeva întrebări) pronun- 
țind unele cifre, printre care 
și 32, care pretinde că este 
virsta lui, precum și cuvîntul 
Lili, cu care răspunde la între
barea : „Cum te cheamă ?". 
Semnalmente fizice : 1,65
înălțime, brunet, păr încărunțit, 
ochi verzi, gropiță în bărbie, 
urechi lipite de cap. Poartă un 
costum bleumarin de elev, că
ciulă albă cu urechi. Organele 
de miliție fac investigații in con
tinuare. Poate cineva să ajute 
la dezvăluirea identității necu
noscutului ?

m.

Raport 
expres

„Către Consiliul popular al ju
dețului Buzău. Să trăiți I Prin 
prezenta, noi, conducerea între
prinderii de industrie locală 
,,Flacăra* din localitate, vă adu
cem la cunoștință că ne-am rea
lizat planul... de a organiza o 
nuntă in incinta fabricii. Vă a- 
sigurăm că totul a decurs cu 
bine. Mai intii am demontat 
cele două mese virbratorii din 
hala de producție a secției „Bor
duri* și am instalat altele, nevi
brante, pentru nuntași. Fiind a- 
provizionați ritmic cu largi sor
timente de vinișor, sărmăluțe și 
alte semifabricate procurate prin 
cooperare, s-a continuat lupta, 
pe bază de grafic, pină dimi
neața, la ora 9, cind am rein
stalat utilajele de producție. 
Probabil că luna viitoare vom 
organiza o nouă nuntă, in sala 
compresoarelor. Sperăm că vom 
binemerita atenția dv. Confir
mați primirea prezentei, curie
rului nostru special care v-o 
aduce. Să trăiți !“. Semnătura : 
indescifrabil. Bar sancționabil.

Rubricd redactata de
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențiloreu
„Seînleii

SIMPOZION

„Lemn în memoria 
contem pora ni br“

în cadrul ciclului de manifestări 
dedicate aniversării centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin, marți seara 
a avut loc, la Casa prieteniei româ- 
no-sovietice din Capitală, simpozio
nul intitulat „Lenin în memoria con

temporanilor".
Cu acest prilej, dr. Ion Bablci. lec

tor la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu", de pe 
lingă C.C. al P.C.R., a evocat, mărtu
rii ale unor militanți revoluționari 
români, precum și ale unor oameni 
de cultură din țara noastră care l-au

Vernisajul expoziției

Ivan Mestrovici
Amatorii de artă din București pot 

vizita, începînd de marți, o expoziție 
cuprinzînd lucrări ale unuia dintre 
marii sculptori ai epocii noastre — 
Ivan Mestrovici (1883—1962). Valo
roasa expoziție, deschisă tn sala 
Dalles, este organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, cu 
sprijinul Atelierului „Ivan Mestro
vici" din Zagreb. Cele 45 de sculp
turi, realizate în bronz, piatră, mar
mură, lemn, precum și cele-5 desene 
tn cărbune și creion, ilustrează im
presionanta activitate a acestui mare 
artist. Lucrările expuse aparțin pri
melor patru decenii din creația sculp
torului, creație profund originală, 
străbătută de înalte idealuri uma
niste.

La vernisajul expoziției au vorbit 
despre personalitatea artistului și 
valoarea operei sale Ion Frunzetti, 
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

rece și relativ umedă, cerul mai 
mult acoperit, exceptind Oltenia și. 
izolat, Maramureșul, unde, în cursul 
după-amiezii, a devenit variabil. Au 
căzut ninsori temporare în Bănat, 
Transilvania, jumătatea de nord a 
Moldovei și în partea centrală a Cîm- 
piei Dunării. Izolat a mai nins în 
Dobrogea. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 7 grade la Ora- 
vița și în nordul Moldovei și zero 
grade la Pătîrlagele. In zona de

Camera combinată

77ELEGANT"

*
I

I

l.

Garnitura „Elegant*, complexă 
prin numărul de piese compo
nente și prin varietatea funcțiuni
lor, se încadrează armonios în 
noile locuințe, oferind condițiile 
corespunzătoare unei camere 
combinate, confortabile. O ase
menea garnitură modernă și re
zistentă include un dulap cu două 
uși, cu bară și cinci polițe, un 
corp suprapus cu două uși și 
noptieră cu trei sertare, o como
dă, o etajeră mică deschisă, cu 
trei polițe și alta cu vitrină cu 
geam, o bibliotecă cu două uși 
și două polițe, o masă extensibi
lă, demontabilă, un pat cu so
mieră pentru o persoană, un di
van de colt cu somieră, scaune, 
ladă de așternut cu ușă rabata
bilă.

• V t vpicătură

(Urmare din pag. I)
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Pină acum cîțiva ani economia 
congoleză era controlată de către 
„UNION MINIERE", tot așa cum 
economia Gabonului, Coastei de Fil
deș sau cea senegaleză era contro
lată de firme franceze, iar a colonii
lor portugheze de monopolurile din 
Lisabona

De un deceniu și jumătate la por
țile Africii au început însă să 'bată 
noi pretendenți. Concurentul cel mai 
important al monopolurilor cu tra
diție în exploatarea bogățiilor conti
nentului au devenit firmele ameri
cane. Dacă in 1950, investițiile S.U.A 
în Africa erau de numai 248 mili
oane de dolari, in 1966, ele au depă
șit cifra de 2 miliarde.

Monopolurile americane s-au infil
trat în economia continentului înce
pînd cu Africa de Sud și pînă în Sa
hara. „AMERICAN METAL CLI
MAX" are 100 de milioane de do
lari investiți în patru companii mi
niere și deține 46 la sută din socie
tatea „RHODESIAN SELECTION". 
De asemenea, capitalul american de
ține 50 la sută din acțiunile socie
tății „SOMIFER", iar „UNITED 
STEEL" 40 la sută din minele de 
magneziu de la Franceville. în 
Guineea grupul Harvey exploatează 
minele de bauxită de la Boke. în 
sfîrșit, în Togo și Senegal grupurile 
americane dețin 31 la sută și res
pectiv 12 la sută din capitalul in
vestit în minele de fosfați. Această 
situație l-a determinat pe un comen
tator al ziarului „NEW YORK 
TIMES" să scrie în 1966 : „Spre în- 
cîntarea și ușurarea Departamentului 
de Stat, omul de afaceri american 
începe să manifeste în cele din urmă 
interes față de piața potential mare, 
dar încă nedezvoltată a Africii".

cunoscut pe Lenin. In continuare, 
prof. univ. Mihai Novicov și criticul 
de artă Florian Potra au relevat o- 
glindirea personalității marelui con
ducător al proletariatului de pretu
tindeni, In creația literar-artistică

In Încheiere, asistență, tn rîndurile 
căreia se aflau membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, a 
vizionat filmul documentar „Lenin 
în Samara" și filmul artistic „Sal
vele Aurorei", producții ale studiou
rilor sovietice.

(Agerpres)

Plastici din țara noastră, șl Vesna 
Bărbiei, conservatoare la Atelierul 
„Ivan Mestrovici" din Zagreb.

Deschiderea expoziției a avut loc 
tn prezența unei numeroase asisten
țe tn care se aflau Pompiliu Macovei. 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al I.R.R.C.S., Ion Jalea, 
președinte de onoare al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Brăduț Covaliu, pre
ședintele U.A.P., directori de muzee, 
artiști plastici, alți oameni de artă 
și cultură.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați tn țara noastră, membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

munte și de deal, s-a produs ceață, 
pe alocuri, cu depunere de chiciură. 
In București : vremea s-a menținut 
rece. Cerul a fost acoperit. A nins 
slab Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 ianuarie. In țară .- vre
mea se va menține friguroasă în pri
ma parte a intervalului, apoi se va 
încălzi ușor, începînd din sud-ves- 
tul țării. Cerul va fi mai mult no- 
ros. Ninsori slabe locale. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse într'e minus 12 
și minus 2 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între minus 6 și plus 
4 grade. în jumătatea de sud-vest a 
țării și regiunea de munte — ceață 
locală. în București i vreme rece la 
început, apoi în încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. 
Ninsori slabe.
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sprijinite pe soclu, supra- 
vizibile sînt furniruite cu 
iar cele interioare cu fur- 
fag. Scaunele se tapițea-

Piesele garniturii au corpurile 
închise 
fețele 
mahon, 
nir de 
ză cu poliuretan fixat pe placaj 
și se acoperă cu stofă de mobilă. 
Somierele patului și divanului 
sînt constituite din perne „elas- 
ta*, vată, poliuretan și stofă de 
mobilă.

Posesorit garniturii „Elegant” 
pot transforma, după dorință, di
vanul de colț în pat de mijloc, 
cu panou tapisat la capăt și nop
tiere de o parte și de alta a pa
tului, montate pe panou.

Camera combinată „Elegant* 
se realizează la Fabrica de mo
bilă din Vaslui, din cadrul 
C.E.l.L.-Iașl.

In ultimii ani s-a observat, de a- 
semenea, o masivă penetrație a mo
nopolurilor vest-germane în econo
mia africană. Din 1962 pînă la jumă
tatea anului 1965, investițiile vest- 
germane în Africa s-au ridicat 
la 400 milioane de dolari. Pînă 
în 1967, R.F.G a participat la întoc
mirea sau realizarea a 578 de proiec
te economice africane. Săptămînalul 
britanic de stînga „TRIBUNE" sub
linia că organizațiile de eliberare 

Africa împotriva monopolurilor
din Africa australă sînt tot mai în
grijorate din cauza sporirii investi
țiilor vest-germane In această zonă

La rîndul lor firmele japo
neze găsesc o imensă piață de 
desfacere a produselor lor elec
tronice. Piața africană este li
teralmente inundată de aparate de 
radio japoneze în Angola firma 
„HITACHI” a deschis o fabrică de 
asamblat tranzistoare, Iar în Congo 
la Musahi. capitalul japonez va par
ticipa la punerea în exploatare a 
unei noi mine de cupru Nu se pot 
ocoli nici încercările monopolurilor 
din Israel de a pătrunde în Africa 
în anul 1967 aceste monopoluri au 
investit în această regiune a globu
lui 4 miliarde de franci vechi In- 
ființînd 42 de companii mixte israe- 
liano-africane.

Cronica zilei
Noul ambasador al Republicii De

mocrate Vietnam la București. Ngu
yen Dang Hanh, a depus marți o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

★
Ferenc Martin, noul ambasador a) 

Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, a depus marți o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Societatea științifică Braunschweig, 

din R. F. a Germaniei, a hotărît să 
acorde medalia Gauss-1970 academi
cianului Elie Carafoli. președintele 
Federației Internaționale de Astro- 
nautică. înalta distincție, care este 
decernată anual unui singur om de 
știință proeminent, din domeniile 
specifice societății menționate, este 
o recunoaștere a lucrărilor savanțu- 
lui român, repiezentant de seamă al 
științei noastre contemporane In do
meniul fizicii fluidelor.

★ 0
Marți seara a avut loc, In sala Ca

sei universitarilor din Cluj, un con
cert simfonic extraordinar susținut de 
orchestra Filarmonicii de Stat din lo
calitate. cu concursul cunoscutului 
pianist italian Fausto Zadra. Progra
mul a cuprins lucrări de /Beethoven- 
A dirijat Emil Simon, laureat al 
Concursului internațional de la Be- 
sanțon.

(Agerpres)Tranzacții comerciale externe 
în urma tranzacțiilor comer

ciale încheiate de diferite între
prinderi de comerț exterior, re
cent au fost exportate în Uniu
nea Sovietică însemnate cantități 
de mașini și utilaje, diferite me
tale, produse petroliere, produse 
ale industriei ușoare și altele.

în aceeași perioadă au sosit 
din U.R.S.S. peste 220 000 tone 
de minereu, diferite metale, cocs 
de furnal, cărbune, apatită și 
altele.

Un nou contract perfectat de 
întreprinderea „Industrial-export" 
cu parteneri din Uniunea Sovie
tică prevede importul unei nave 
de pasageri fluviale cu aripi sub
acvatice de tip „Kometa".

(Agerpres)

„COLOROM"
— o paletă de prestigiu

Uzina „Colorom" din Codlea, 
importantă unitate de acest gen 
din țara noastră, a satisfăcut 
peste 75 la sută din consumul de 
coloranți și intermediari folosiți 
de economia națională anul tre
cut. Paleta produselor sale se îm
bogățește mereu, coloranților tra
diționali utilizați la vopsirea fi
relor și țesăturilor din bumbac și 
lînă naturală adăugîndu-li-se în 
ultima vreme noi sortimente de 
coloranți, cum sînt cei destinați 
industriei de fire și fibre sintetice, 
industriei pielăriei etc. De men
ționat că celor 370 produse li 
s-au alăturat anul trecut aproa
pe 20 noi coloranți și interme
diari. Printre aceștia un loc de 
seamă îl ocupă coloranții din 
grupa „Melanil”, coloranți obți
nuți pe baza cercetărilor efectua
te de ICECHIM, și care au o lar
gă întrebuințare în industria fi
brelor și firelor sintetice. în spe
cial la vopsirea melanei. Printre 
noutăți se înscrie și însușirea în 
fabricație a pigmenților utilizați 
la imprimarea țesăturilor, la vop
sirea în masă a vîscozei. Ultime
le două produse aui fost realizate 
de cercetătorii ’.uzinei, în colabo
rare cu cei ai laboratorului colo- 
ristic din București. O altă reali
zare de seamă a colectivului uzi
nei din Codlea o constituie obți
nerea. în colaborare cu cercetă

Am citat aici numai o parte din 
monopolurile care bat la porțile A- 
fricii pentru că. de fapt, ele sînt 
mult mai numeroase. In locurile 
unde nu pot pătrunde singure se 
creează uniuni monopoliste. în acest 
fel se produce o internaționalizare a 
exploatării uriașelor resurse ale con
tinentului. De exemplu, exploatarea 
zăcămintelor de fier din Mauritania 
este făcută de societatea „MINER- 
MA“ al cărui capital este 56 la sută 

francez, 19 la sută englez, 15 la sută 
italian, 5 la sută vest-german și doar 
5 la sută mauritan-

Intensificarea penetrației capitalu
lui străin în Africa se datorează ra
tei profiturilor foarte ridicate în a- 
ceastă parte a lumii. Potrivit date
lor existente, la .capitalul investit în 
1966 de firmele din S.U.A. s-au ob
ținut profituri care se ridică la 
suma de 415 milioane dolari, adică 
20 la sută din investiții. De re
marcat. după cum scrie „Jeune 
Afrique", că aceste investiții s-au 
făcut în proporție de 75 la 
sută In sectoarele de extragere 
a materiilor prime. In acest fel A- 
frica rămîne tributară importurilor 
străine; nu-și poate crea o industrie 
proprie, nu poate acționa pentru ri
dicarea nivelului de viață a popu
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SPORT
M1INE, LA BELO HORIZONTE

PRIMUL JOC AL TURNEULUI ECHIPEI 
M FOTBAL A ROMÂNIEI

Echipa de fotbal a României se 
află de 48 de ore la Belo Horizonte, 
orașul brazilian care va găzdui la 
22 și 25 ianuarie jocurile fotbaliști
lor români cu echipele Cruzeiros și 
respectiv Atletico Echipa României 
este cantonată la hotel „Normandie"., 
în centru) atenției ziariștilor din lo
calitate s-au situat în ultimele două 
zile antrenorul Angelo Niculescu. 
jucătorii Dobrin, Dumitrache. Rădu-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MARȚI ECHIPA OLIMPICA DE 

FOTBAL A ROMÂNIEI a susținut o 
nouă întîlnire la Tel Aviv cu re
prezentativa Israelului, care se pre
gătește în vederea campionatului 
mondial' Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1) prin punctele marcate de 
Oblemenco și Ivăncescu.

ÎN CADRUL TURNEULUI PE 
CARE ÎI, ÎNTREPRINDE ÎN BRA
ZILIA, echipa cehoslovacă de fotbal 
Sparta Praga a jucat la Curitiba cu 
formația Atletico Paranaense, pe 
care a învins-o cu scorul de 2—1 
(1—I). Au marcat Jarabinsk și A- 
mauri (în proprie poartă), respectiv 
Valdemar.

DISPUTATA PE TRAMBULINA 
DE LA CHAMONIX, prima manșă a 
concursului internațional de sărituri 
cu schiuriie, dotat cu „Marele pre
miu al Națiunilor", s-a încheiat cu 
victoria cunoscutului campion ceho
slovac Jiri Raslia. învingătorul a to
talizat 222,3 puncte (cele mai bune 
sărituri ale sale au măsurat 83.5 și 
89 m), fiind urmat de compatriotul 
său Rudolf Hoehnl — 215 puncte, 
Giaccomo Aimoni (Italia) 208.1 puncte 
și Gilbert Poirot (Franța) — 207.3 
puncte. în clasamentul pe națiuni, 
pe primul loc se află Cehoslovacia 
cu 640,9 puncte, urmată de Iugosla
via — 003.70 puncte și Italia — 583.90 
puncte. Următoarea manșă a com
petiției se va desfășura la 21 ianuarie 
la Saint Moritz

SERIA MARILOR COMPETIȚII 
AUTOMOBILISTICE DIN ARGEN
TINA a continuat cu disputarea 
cursei de 200 de mile de la Ruenos 
Aires. Victoria a revenit echipajului 
De Adamich (Italia) — Courage (An
glia), care au concurat pe o mașină

torii de la ICECHIM, a colorantu
lui albastru direct rezistent „L-7- 
V”. Noul colorant este deosebit 
de rezistent la lumină și la spă
lat și înlocuiește cu succes pro
dusul importat pînă de curînd.

Paralei cu însușirea în fabri
cație de serie a unor produse 
noi, colectivul din Codlea este 
preocupat în aceeași măsură de 
îmbunătățirea calității tuturor 
produselor uzinei, de ridicarea 
performanțelor acestora. în urma 
unor studii și experimentări, cer
cetătorii uzinei au reușit să con
fere unora din produsele aflate 
în fabricație performante supe
rioare. Este vorba de coloranții 
negru acid, portocaliu acid, bru
net direct 39 etc. Acestor colo
ranți le-a crescut concentrația, 
le-au fost îmbunătățite nuanțele. 
Perfectionarea tehnologiilor de 
fabricație a permis totodată re
ducerea cheltuielilor de produce
tie. Așa. de exemplu, la coloran
tul roșu acid 2 A cheltuielile au 
fost reduse simțitor pe tona de 
produs. La realizarea noilor pro
duse s-a pornit de la ideea uti
lizării materiilor prime indigene, 
a folosirii mai depline a instala
țiilor existente

Una din realizările Importante 
recente ale cercetătorilor uzinei 
o constituie obținerea unor piq- 
menti albaștri, stabili la solvenții

lației. Situația este asemănătoare și 
la capitaluri investite de alte state 
occidentale. în felul acesta Africa 
continuă să fie exploatată sub o 
altă formă, mai subtilă

Continentul african rămîne și. tn 
prezent, o parte a lumii a cărei 
principală caracteristică continuă să 
fie contradicția dintre năzuințele 
popoarelor spre o independență na
țională deplină, de o parte, și ten
dințele de dominație ale imperialis

mului, de cealaltă. Deși deasupra 
noilor capitale flutură steaguri na
ționale. monopolurile continuă să fie 
prezente și să se amestece în tre
burile lor interne pentru a le men
ține în sferele lor de influență. Ele 
fac aceasta pe față sau în ascuns 
cu ajutorul armelor sau banilor a- 
cordînd sprijin forțelor reacționare 
locale Nu o dată monopolurile 
recurg |a agitația tribală cu 
scopul de a pătrunde mai ușor in 
diverse țări ; o ilustrează secesiunea 
katangheză și războiul civil din Ni
geria

Popoarele care și-au creat state 
proprii vot îns? să obțină eliberarea 
națională deplină și reală. De aceea 
numeroși șefi de state. africane Șl 
personalități politice se pronunță 
pentru ca bogățiile Africii șă fie 

canu și căpitanul echipei, tucescu. 
Ziarele braziliene au publicat nume
roase reportaje și date despre jucă
torii români, precum și un Interviu 
cu antrenorul Angelo Niculescu.

*
Echipa iugoslavă de fotbal Parti

zan Belgrad a jucat la Montevideo 
o altă partidă în compania echipei 
San Lorenzo. Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 3—1 (1—0).

„Alfa Romeo" și au realizat o medie 
orară de 188,047 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipajele con
duse de Gregory (S.U.A.) pe „Por
sche 908", Beltoise (Franța) pe „Ma- 
tra" și. Oliver,(Anglia) pe „Lola"

CAMPIONATUL DE HANDBAL 
MASCULIN AL SCANDINAVIEI a 
luat sfîrșit la Malmo cu victoria e- 
chipei Danemarcei care a totalizat în 
cele trei meciuri susținute 4 puncte. 
Au urmat în clasament Suedia — 4 
puncte, însă cu un golaveraj in
ferior, Norvegia — 4 puncte și Fin
landa zero puncte. In ultima zi e- 
chipa Norvegiei a reușit să învin
gă cu scorul de 16—12 echipa Dane
marcei.

PE RINGUI. LOCALITĂȚII LAS 
PALMAS (Insulele Canare) boxerul 
spaniol de cat. grea Urtain a obținut 
cea de-a 25-a victorie consecutivă 
înainte de limită. F.l l-a făcut K.O. 
în repriza a doua pe belgianul Lion 
Ven

PATINATORUL DE VITEZA JAN 
BOLS (OLANDA) a realizat. în con
cursul de la Inzell, cea mai 
bună performanță mondială la tota
lul celor 4 probe cu 170.277 puncte. 
El a obținut următoarele rezultate i 
3 000 m - 4’16”9'10 ; 500 m -
40”9/10 ; 1 500 m - 2’04”5/10 și 5 000 m 
- 7’30”6/10.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
U.R.S.S. se va antrena în Iugoslavia 
pînă la 31 ianuarie. Fotbaliștii so
vietici se pregătesc aici în vederea 
campionatului mondial, deoarece cli
ma este mai blîndă. în cursul șe
derii lor în Iugoslavia, fotbaliștii so
vietici vor sus[ine și trei meciuri 
de verificare în compania unor e- 
chipe care urmează să fie stabilite 
zilele acestea.

organici. Probele efectuate con
firmă calitățile noilor produse 
care urmează să fie lansate în 
fabricație în cursul trimestrului 
11 a.c.

Anul 1970 va coincide cu însu
șirea în fabricație a unor noi pro
duse, între acestea incluzîndu-se 
unii coloranți antrachinonici, re- 
zistenti la spălat, călcat și la lu
mină. Pe agenda de lucru a spe
cialiștilor uzinei se află și un alt 
colorant destinat industriei cau
ciucului, ca și asimilarea unor 
noi coloranți de sulf. Prin însuși
rea în fabricație a noilor pro
duse se asigură o mai bună uti
lizare a capacităților de produc
ție existente și tn același timp 
o valorificare superioară a unor 
produse secundare.

Un alt obiectiv principal al co
lectivului de cercetători de la 
„Colorom* constă în atingerea 
unor randamente de fabricație la 
nivel mondial ; în urma măsuri
lor luate, la o serie de produse 
randamentul a crescut cu 2-3 
procente. Colectivul uzinei nu se 
mulțumește însă cu aceste rezul
tate, străduindu-se în continuare 
să valorifice superior materia pri
mă, să reducă cheltuielile de fa
bricație.

valorificate de africanii înșiși tn in
teresul propriu. O serie de țări au 
procedat la formarea unul sector de 
stat pentru exploatarea zăcăminte
lor de importanță națională

Republica Africa Centrală și 
Sierra Leone, mari producătoare de 
diamante au anunțat un program 
ce vizează controlul statului în ex
ploatarea diamantelor. In nrima zi 
a noului an. Zambia a preluat 51 la 
sută din acțiunile celor două so
cietăți care exploatează zăcămintele 
de cupru - „ANGLO-AMERICAN 
CORPORATION" și ..ROAN SELEC
TION TRUST". Aceste acțiuni sînt 
corelate în alte state africane cu na
ționalizarea unor societăți bancare, 
societăț’ de asigurări, ca tn cazul 
Tanzaniei, Algeriei. R.A.U. etc., iar 
în ultima vreme în Libia și cu în
făptuirea unor planuri naționale de 
dezvoltare Conjugarea tuturor aces
tor eforturi în direcția dezvoltări 
urmărește evident îngrădirea activi
tății monopolurilor străine, promo
varea independenței economice, sin
gura în măsură să asigure tinerelor 
state bunăstarea și prosperitatea 
spre care popoarele africane năzu
iesc

Paralel cu aceste acțiuni, tinerele 
state caută noi căi pentru a dezvolta 
cu toate țările o colaborare reciproc 
avantajoasă Această acțiune se duce 
în principal pe două planuri -. dez
voltarea relațiilor cu țările africane 
și a unor noi raporturi cu statele 
dezvoltate încheierea de acorduri 
economice care au la bază principiul 
suveranității naționale, dreptul de a 
dispune de bogățiile țării, indepen
dența, neamestecul în treburile in
terne și avantajul reciproc consti
tuie una din premisele îngustării 
și eliminării treptate a dominației 
monopolurilor străine.

CURIER
JUDEȚEAN

MMi
Jubileu 1iRenumita fabrică de mobilă 

„23 August* din Tg. Mureș a de
butat spectaculos in acest an. 
Aici, in aceste zile se montează 
cea de-a 800 000-a garnitură de 
mobilă, realizată în istoria de 
numai două decenii a întreprin
derii. In atelierul de sculptură și 
intarsie au intrat în producție 
64 noi tipuri de mobilier : bu
fete. mese, scaune cu brațe, bi
rouri, fotolii, vitrine, biblioteci 
și combinații de biblioteci, dor
mitoare lucrate in stilurile fla
mand, baroc și modern. Cea 
mai mare parte din producția fa
bricii este destinată exportului.

Cartea de vizită

a cărții
Intre 20—30 ianuarie a.c., în 

librăriile din Baia Mare, Slghe- 
tul Marmației, Borșa, Baia Sprie, 
Cavnic și Vișeul de Sus are loc 
o decadă a cărții maramureșe
ne. In expozițiile cu vinzare, se 
află expuse peste 20 de titluri — 
volume de beletristică, artă, is
torie și arheologie, albume — a- 
părute sub egida Muzeului ju
dețean, a Casei județene a crea
ției populare, a unor edituri care 
au publicat cărți cu subiect de 
inspirație Maramureșul, sau de 
autori locali. O bună „carte de 
vizită" pentru cei care au avut 
inițiativa.

BACĂU

Din primele zile,
la parametrii

proiectați
La Fabrica de spirt și bere din 

Bacău a intrat în funcțiune o 
nouă secție de lichioruri, cu o ca
pacitate anuală de 1 800 000 li
tri ; remarcabil este că noua 
secție lucrează, încă din prime
le zile, la parametrii proiectați. 
Utilajele de înaltă tehnicitate 
montate aici poartă marca unor 
mari întreprinderi constructoare 
de mașini din țara noastră. Prin 
intrarea in exploatare a noi sec
ții, fabrica și-a sporit produc
ția cu peste 20 milioane lei. ob- 
ținîndu-se în plus încă 6 sorti
mente de lichioruri superioare.

Cale liberă!
Stația C.F.R. din Sf. Gheor

ghe va fi modernizată, potrivit 
amplorii pe care a luat-o dez
voltarea acestui oraș in ultimii 
ani. Prin modernizare se asigură 
o îmbunătățire substanțială a 
circulației și manevrării trenuri
lor, iar capacitatea de primire, 
prelucrare și expediere a aces
tora crește simțitor. Deci, cale 
liberă unui ritm viu al lucrări
lor t

SUCEAVA1

Picătură cu

De la începutul anului și pină 
In prezent, unitățile economice 
din județul Suceava au produs, 
peste sarcina de plan. 3 900 mc 
bușteni gater, l 506 mc buș
teni de fag, 572 mc cheres
tea, 918 mc lemn de celuloză, 
551 tone minereu de mangan. 
S-au îndeplinit, in bune condiții 
nu numai unele îndatoriri către 
beneficiarii interni, dar prevede
rile la export au fost depășite cu 
peste 70 000 lei Desigur, deo
camdată, suma este modestă ; pi
cătură cu picătură se face „bi
lanțul" bogat 1

«MM
Comemorare

La căminul cultural din co
muna Riu Alb a avut loc recent 
o întîlnire cu locuitorii comunei 
cu care ocazie colonelul Gheor
ghe Fotache, activist din ilega
litate, a vorbit despre contribu
ția României la războiul antifas
cist. Această întîlnire a fost pri
lejuită de comemorarea a 25 de 
ani de la moartea unui fiu al 
comunei, învățătorul Eremia Po
pescu — locotenent colonel post 
mortem, căzut, la 18 ianuarie 
1945, pe frontul antifascist, în 
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei

DE LA CORESPONDENȚII 
NOȘTRI



viața internațională______
Situație încordată în Cipru
• DEJUCAREA UNUI COMPLOT CARE URMĂREA ASASI
NAREA PREȘEDINTELUI MAKARIOS © ARESTĂRI DUPĂ 

ATENTATUL DE LA LIMASSOL

NICOSIA 20 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor ziarului cipriot „Ta Nea", 
al cărui director este dr. Lyssarides, 
medicul personal al președintelui 
Makarios, membrii gărzii naționale 
cipriote au dejucat planul unui com
plot, pus Ia cale de organizația tero
ristă „Frontul Național", privind asa
sinarea președintelui Makarios în 
momentul sosirii sale la Nicosia după 
turneul întreprins într-o serie de 
țări din Africa.

★
Poliția din Nicosia a anunțat că 

luni au fost arestate opt persoane, 
acuzate de a fi atacat duminică noap
tea postul de poliție al portului ci
priot Limassol. Ministrul de interne 
și ministrul apărării s-au deplasat 
in cursul după-amiezii la Limassol, 
pentru a urmări desfășurarea anche
tei. Poliția a intensificat operațiuni
le de cercetare, percheziționînd auto
mobilele și unele locuințe. Autorii a- 
tentatului comis duminică noaptea, 
după ce în prealabil au molestat po
lițiștii de gardă, au luat cu ei arme 
ți muniții. La Nicosia se apreciază 
că este vorba de un nou raid — al 
treilea Se la începutul anului — al

membrilor organizației clandestine 
„Frontul național11.

La Nicosia s-a precizat că aten
tatul a avut loc la o oră după so
sirea președintelui Ciprului, arhiepis
copul Makarios, de la Atena, unde 
a avut convorbiri cu membri ai gu
vernului grec, in cursul cărora s-a 
discutat și despre atacurile teroriste 
din ultimul timp în insulă. înaintea 
plecării sale de la Atena, președin
tele Makarios a acordat postului de 
radio național grec un interviu, în 
care s-a referit la situația din Ci
pru. întrebat dacă are în vedere o 
altă cale de acțiune în cazul în care 
tratativele intercomunitare din Cipru 
ar ajunge la un impas, președintele 
Makarios a răspuns că .atîta timp, cit 
negocierile continuă nu se poate 
vorbi despre un impas și că. In orice 
caz, nu vede alt mijloc de soluțio
nară a situației care să prezinte pers
pective mai mari de succes. De a- 
semenea, el a adăugat că „soluțio
narea permanentă a problemei ci
priote nu este posibilă pe calea ar
melor". întrebat în legătură cu acte
le teroriste, președintele Makarios a 
relevat că guvernul cipriot are in
tenția de a lua măsuri severe împo
triva autorilor lor.

A 40-a aniversare a Partidului

celor ce muncesc din Vietnam

Contribuție la crearea 
unui climat 

de înțelegere intre 
popoarele europene 
Vizita lui Joseph Luns In Bulgaria

SOFIA 20. — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite : Ivan 
Bașev, _ ministrul de externe al R.P. 
Bulgaria, a calificat vizita ministru
lui de externe olandez ca un început 
reușit al contactelor guvernamentale 
la diferite niveluri, între cele două 
țări. Vizita aceasta, a spus el, este un 
pas nou și însemnat pe calea dez
voltării favorabile a relațiilor bi
laterale, precum și o contribuție mo
destă, dar reală, la crearea unui cli
mat de înțelegere și colaborare între 
popoarele europene. Subliniind fap
tul că în ultimii ani relațiile dintre 
Bulgaria și Olanda s-au extins sim
țitor, îndeosebi în domeniul schim
burilor comerciale care aproape s-au 
dublat, ministrul bulgar a menționat 
că s-au creat condiții favorabile pen
tru dezvoltarea viitoare a colaboră
rii în domeniul economic, industrial 
și tehnic.

La rîndul său, ministrul olandez, 
Joseph Luns, a subliniat că în ulti
mii ani s-au consolidat legăturile 
economice, turistice și diplomatica 
dintre cele două țări. Guvernul O- 
landei, a spus acesta, împărtășește 
dorința guvernului bulgar de a rea
liza o colaborare mai strînsă și mul
tilaterală. „Convorbirile îndelungate 
de azi — a spus J. Luns — pătrunse 
de cordialitate, sinceritate și respect 
reciproc, s-au referit la consolidarea 
legăturilor noastre bilaterale și la 
probleme Internaționale, care pre
ocupă acum guvernele șl opinia pu
blică europeană".

La Gîbellină (Sicilia), mii de oameni au participat la o „noapte de veghe” în 
memoria victimelor cutremurului de pâmînt ce a avut loc în urmâ cu doi 
ani pe iisulă. Cu această ocazie, participant au cerut ca 1970 să devină 

anul unei reconstrucții rapide a localităților si listratechile In vederea creăriiunui front unicpopular
P.C. din Chile și-a retras 

candidatul Ia președinția țării

PRAGA

ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA CONSILIULUI SECURITĂȚII 
URMA ATENTATULUI DIN BEIRUT • 

DIPLOMATICĂ

LIBANEZ ÎN 
ACTIVITATE

HANOI 20 (Agerpres). — Ziarele 
din R.D. Vietnam au publicat che
mările prin care este marcată cea 
de-a 40-a aniversare a Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam. în che
mări se cere membrilor de partid, 
forțelor armate și întregului popor 
să se unească strîns în jurul Comi
tetului Central, pentru „a îndeplini 
testamentul sfînt al președintelui Ho 
Și Min", pentru apărarea patriei și 
înfrîngerea agresorilor, pentru uni
ficarea pașnică a țării, pentru înde
plinirea sarcinilor economice și cons
truirea socialismului. Chemările sa
lută lupta populației din sudul Viet
namului sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Sînt adresate calde mulțumiri par
tidelor, guvernelor și popoarelor din 
țările socialiste pentru sprijinul 
multilateral acordat luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii ame
ricane și pentru construirea socialis
mului. De asemenea, sînt aduse calde 
mulțumiri mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, popoarelor 
și oamenilor iubitori de pace , din în
treaga lume pentru sprijinul dat 
poporului vietnamez în lupta sa.

în încheiere, se exprimă spriji
nul hotărît al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam pentru lupta 
clasei muncitoare și popoarelor din 
lume pentru pace, independență na
țională, democrație și progres social.

mai multe lupte de hărțuire în delta 
fluviului Mekong, trupele ameri- 
cano-saigoneze suferind pierderi. în 
regiunea platourilor, forțele patrio
tice au declanșat mai multe atacuri 
asupra unităților celei de-a 4-a di
vizii de infanterie americană, provo- 
cîndu-le pierderi' în oameni și ma
terial de luptă.

★
SAIGON. — în cursul anului 1969, 

peste 2 200 de soldați sud-vietnamezi 
din provincia Ca Mau au trecut de 
partea forțelor patriotice, anunță a- 
genția de presă Eliberarea. în pro
vinciile din Delta fluviului Mekong 
a sporit, de asemenea, numărul sol- 
daților care au dezertat din armata 
administrației saigoneze, trecînd de 
partea forțelor patriotice împreună 
cu armamentul și muniția cu care 
erau dotați.

0 nouă intîlnire 
chino-americană 

la Varșovia
VARȘOVIA 20. — Coresponden

tul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : Marți, 20 ianuarie, la sediul 
Ambasadei R.P. Chineze din Var
șovia a avut loc cea de-a 135-a în- 
tîlnire din cadrul convorbirilor 
dintre ambasadorii R.P. Chineze 
și Statelor Unite, între însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Am
basadei Republicii Populare Chi
neze în R.P. Polonă, Lei Yuan, șl 
ambasadorul S.U.A. în Polonia, 
Walter Stoessel Jr.

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Comitetul de coordonare, 
creat de C.C. al Partidului Comunist 
din Chile în vederea realizării uni
tății forțelor de stingă, a hotărît să 
continue convorbirile cu partidele și 
grupările de stînga în vederea pre
zentării unui candidat unic la ale
gerile prezidențiale ce vor avea loc 
în luna septembrie în Chile.

în acest scop, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Chile a ho
tărît să retragă candidatura pentru 
postul de președinte al țării a cu
noscutului activist pe tărîm politic 
și obștesc, Pablo Neruda. Intr-o de
clarație dată publicității de către 
Comisia Politică a C.C. al P.C. din 
Chile se arată că această hotărîre a 
fost luată „după o analiză temeinică 
a ultimelor evenimente din țară și 
cu acordul lui Pablo Neruda", pen
tru crearea unui front unic popular 
și ușurarea găsirii unui candidat unic 
al forțelor de stînga pentru funcția 
supremă a statului.

Conferință internațională
* 1 

cu prilejul centenarului 
nașterii lui V. I. lenin
PRAGA 20. — Corespondentul A- 

gerpres Eugen Ionescu transmite 1 
Marți au început la Praga lucrările 
conferinței științifice internaționale 
cu tema „Noțiunea leninistă a rolu
lui conducător al partidului — princi
piu fundamental al construcției so
cialiste". Conferința, care este orga
nizată de Școala politică superioară 
de pe lîngă C.C. al P.C.C., cu 
prilejul centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin, va dura patru zile. La 
lucrări participă cercetători științi
fici și activiști politici cehi și slovaci, 
precum și delegații ale școlilor su
perioare de partid din Bulgaria, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
Republica Socialistă România, Unga
ria și U.R.S.S. Delegația română este 
condusă de doctor docent Aron Pe
trie, prorector al Academiei de știin
țe social-politice „Ștefan Gheorghiu".

Conducătorul delegației române a 
prezentat un referat în legătură cu 
rolul conducător al P.C.R. în etapa 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

I

De pe fronturile de luptă

într-o declarație dată publicității 
de un reprezentant al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
se arată că, în ziua de 17 Ianuarie, 
avioane strategice americane de tipul 
„13-52“ au bombardat partea de nord 
a zonei demilitarizate, provocînd vic
time în rîndul populației locale. 
Zona demilitarizată a fost, de ase
menea, supusă bombardamentelor 
in zilele de 13 și 14 ianuarie. Gu
vernul R. D. Vietnam, se arată în 
declarație, condamnă în mod hotărît 
aceste acțiuni agresive și cere înce
tarea raidurilor aeriene, care consti
tuie atentate la suveranitatea ți 
securitatea R. D. Vietnam.

★
SAIGON. — Trupele Guvernului 

Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au lansat în 
ultimele 24 de ore numeroase acțiuni 
ofensive asupra unor obiective stra
tegice amencano-saigoneze. Printre 
acestea se numără atacul asupra 
instalațiilor militare din capitala 
provinciei Co Cong, bombardate cu 
mortiere. ,

Au fost înregistrate, de asemenea,

V

I

In Okinawa au avut loc luni grave incidente între muncitorii de la bazele 
S.U.A. di'.i această insulă, aflafi în grevă, și soldați americani. în cursul 

ciocnirilor au fost rănite zece persoane

S.U.A Critici împotriva
uriașelor cheltuieli militare
Congresul S.U.A. și-a reluat activitatea

agențiile de presă
A patra sesiune a Comi

siei pentru articole manu
facturate de pe lîngă Organizația 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), și-a des
chis marți lucrările la Palatul Națiu
nilor din Geneva. Pe ordinea de zi 
figurează probleme privind eliminarea 
obstacolelor tarifare și netarifare, 
practicile comerciale restrictive și 
încurajarea accesului produselor ma
nufacturate și semifinite ale țărilor în 
curs de dezvoltare în țările industria
lizate. Găsirea de posibilități în ve
derea liberalizării comerțului cu pro
duse manufacturate și semifinite ale 
țărilor în curs de dezvoltare constituie 
obiectivul principal al sesiunii. Parti
cipă delegați ai celor 45 de țări mem
bre ale comisiei, printre care și Româ
nia.

Conferința Asociației a- 
mericane de luptă împotri
va fascismului și rasismu
lui, la care au luat parte 150 de repre
zentanți ai diferitelor organizații pro
gresiste din S.U.A., a luat sfîrșit la 
New York. Participanții au subliniat 
intensificarea periculoasă a activității 
forțelor reacționare din S.U.A. într-o 
rezoluție adoptată de delegați se arată 
că peste 400 de organizații ultrareac- 
ționare desfășoară în S.U.A. propa
gandă profascistă, rasistă și antisemită.

rarea în domeniul producției de auto
turisme de tipul „Moskvici-412". Pro
tocolul prevede, de asemenea, posibi
litatea dezvoltării colaborării între 
firma franceză de stat „Renault" și 
organizațiile sovietice de resort în do
meniul producției de autocamioane.

Marți seara, ambasadorul Va
lentin Lipatti, delegatul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia la UNESCO, a prezentat 
in ședința plenară a Academiei 

; diplomatice internaționale din 
Paris comunicarea : „Programul 
de cooperare europeană al 
UNESCO". Vorbitorul a înfățișat 
principalele realizări ale aces
tui program și perspectivele sale. 
El a evocat pe larg contribuția 
României la îndeplinirea pro
gramului amintind inițiativele 
guvernului român in cadrul co
operării europene și regionale, 
în Balcani, cit și diversele ac
țiuni concrete întreprinse de Co
misia națională română pentru 
UNESCO. De asemenea, el a a- 
mintit coordonatele politicii ex
terne a României, pusă in slujba 
păcii și cooperării europene și 
internaționale.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Libanului, Kamal 
Jumblatt, a .convocat luni seara o 
reuniune a Consiliului securității in
terne pentru a examina consecințele 
atentatului pus la cale de persoane 
neidentificate în apropierea unui spi
tal și a unei școli din cartierul evre
iesc din Beirut. Marți, o delegație 
a șefilor forțelor de securitate din 
Liban, condusă de Kamal Jumblatt, 
a prezentat comunității evreiești din 
Beirut „regretul guvernului libane» 
în legătură cu acest atentat" — in
formează agenția Reuter.

Organizația palestineană de rezis
tență „Al Fatah", ale cărei coman
douri își desfășoară activitatea pe 
teritoriul libanez, denunță și con
damnă, la rîndul său, atentatul cri
minal pus la cale împotriva școlii 
și a spitalului din cartierul evreiesc 
din Beirut — a declarat un purtător 
de cuvînt al acestei organizații, citat 
de agenția France Presse.

★
Comentînd întrevederile dintre o- 

ficialitățile de la Beirut și liderul 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, ministrul de 
interne al Libanului, Kamal Jumblatt, 
a declarat că acestea au fost consa- 

■ erate în esență situației din interio
rul taberelor de palestineni situate 
pe teritoriul libanez — transmite a- 
genția France Presse. „în momentul 
de față, a spus Jumblatt, colaborăm

cu organizațiile de 
derea găsirii celor 
dalități de normalizare a situației în 
cele 15 tabere. Autoritățile libaneze 
doresc soluționarea tuturor proble
melor și dificultăților întîmpinate de 
organizațiile de guerilă". Cît despre 
acestea, a adăugat ministrul libanez, 
„ele sînt dispuse să ia în considerare 
situația Libanului și existența dife
ritelor curente și opinii care se 
nifestă în această țară".

★
Congresmenii americani Peter 

linghuysen, Edward Derwinski 
Sherman Lloyd, aflați într-un turneu 
de informare în mai multe state din 
zona Mării Mediterane, au fost pri
miți luni de președintele Libanului, 
Charles Helou. în cursul întrevede
rii, precizează agenția Reuter, au 
fost abordate o serie de probleme 
referitoare la evoluția situației din 
Orientul Apropiat. Au fost exami
nate, totodată, șansele unei soluțio
nări pașnice a conflictului i„l—11----
arab.

rezistență în ve- 
mai bune mo-

ma-

Fre-
Și

israeliano-

★
CAIRO. — Ministrul de 

Iordaniei, Abdel Moneim 
reîntors la Amman după o vizită ofi
cială întreprinsă în R.A.U. în cursul 
acesteia, el a fost primit de pre
ședintele Gamal Abdel Nasser, căruia 
i-a înmînat un mesaj din partea su
veranului iordanian, Hussein.

externe al 
Rifai, s-a

paris ÎNTREVEDERE 
POMPIDOU-U THANT

A fost evocată problema ajutorului 
pentru populația din Nigeria

PARIS 20 
gerpres Al. 
Secretarul 
U Thant, care se află la Paris 
după o scurtă vizită făcută în Ni
geria, a fost primit marți la Pala
tul Elysee de președintele Franței, 
Georges Pompidou, după care a 
avut o întrevedere la Ministerul 
Afacerilor Externe cu J. Lipkovski,

— Corespondentul A- 
Gheorghiu transmite : 
general al O.N.U.,

transmit

Tensiune între 
Spania și Anglia

Înaintea proiectatelor 
manevre navale britanice 

din apropierea 
Glbraltarului

MADRID 20 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Spa
niei, Gregorio Lopez Bravo, a pri
mit luni seara pe ambasadorul 
Marii Britanii la Madrid, John 
Russel. în cadrul întrevederii, mi
nistrul de externe spaniol i-a fă
cut cunoscut ambasadorului brita
nic „nemulțumirea" guvernului 
spaniol față de intenția Marii Bri
tanii de a organiza manevre mili
tare în apropierea coastelor Gi- 
braltarului. în cercurile britanice 
autorizate se relevă că Anglia a 
informat guvernul de la Madrid, 
despre aceste manevre, cu mult 
înainte și că ele nu au nimic co
mun cu problema apărării Gibral- 
tarului. Instalațiile militare ale co
loniei britanice, s-a anunțat la 
Londra, nu vor fi folosite decît 
numai pentru aprovizionarea și în
treținerea navelor britanice.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Congresul S.U.A. și-a reluat luni ac
tivitatea după vacanța de iamă. Li
derul democraților din Senat, Mike 
Mansfield, a cerut punerea imediată 
la vot a unui proiect de lege con
troversat privind cheltuielile destina
te învățămîntului, care se află sub 
amenințarea veto-ului președintelui 
S.U.A. în decembrie, anul trecut, Ca
mera Reprezentanților, dominată, ca 
și Senatul, de democrați, a propus ma
jorarea cu peste un miliard de dolari 
a sumelor destinate învățămîntului, 
majorare calificată de președintele Ni
xon drept inflaționistă. Alocațiile pen
tru învățămînt nu constituie singu
ra problemă ce va da naștere la con
troverse dintre democrați și republi
cani, care, prin tratarea acestor pro
bleme, vor încerca să acumuleze a- 
vantaje politice în vederea alegerilor 
legislative din noiembrie. Printre a- 
cestea, problema războiului din Viet
nam ocupă un loc de frunte; Co
misia pentru probleme externe a Se
natului va începe peste cîteva săptă- 
mîni audieri în legătură cu o serie 
de rezoluții, dintre care multe chea
mă la retragerea totală a trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud.

★
Luînd cuvintul în cadrul unei 

reuniuni a Clubului național al pre
sei, senatorul George McGovern, u- 
nul dintre posibilii candidați din 
partea Partidului democrat la vii
toarele alegeri prezidențiale din 
S.U.A., s-a pronunțat în favoarea a-

bandonării proiectelor privind siste
mul antibalistic „Safeguard", rache
tele cu focoase nucleare multiple, 
bombardierul AMSA și „celelalte noi 
arme inutile". în soopul reducerii u- 
riașului buget militar, el a cerut, de 
asemenea, readucerea trupelor ame- 

. ricana dislocate l-n Europa.

Colaborare U.R.S.S.-Fran- 
ta în domeniul producției 
de automobile. In unna convor
birilor purtate la Paris între N. D. Ko
marov, locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S., și P. Dreyfus, 
director general al regiei uzinelor 
„Renault", între cele două părți a fost 
semnat un protocol privind colabo-

Ancheta asupra atenta
telor teroriste de Ia Milano 
Și Roma a ^ost extinsă 5' în Fran
ța, informează agenția de presă ita
liană ANSA. Poliția italiană a cerut 
Interpol-ului să ancheteze unele 
cercuri din Franța care au avut le
gături cu persoanele aflate în prezent

în detențiune la Roma, sub acuzația 
de asociere și complicitate la înfăp
tuirea atentatelor.

Un acord de colabora
re tehnico-ștîințifică între 
R.A.U. și R. D. Germană a 
fost semnat la Cairo. Acordul stabi
lește principiile rezolvării problemelor 
legate de planificarea științifică în cele 
două țări și folosirea rezultatelor cer
cetărilor științifice în economie. Tot
odată, se prevede efectuarea de schim
buri de delegații științifice și organi
zarea în cele două țări a unor semi- 
narii științifice comune.

A noua sesiune a Consi
liului P.N.U.D. (Programul Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare) și-a în
ceput lucrările la New York. în prima 
ședință, Woldeimere Naorf (Olanda) a 
fost ales în unanimitate președinte al 
consiliului. Actuala sesiune este con
sacrată examinării unor proiecte de 
investiții, totalizînd 96 milioane do

lari.

Un avion „Boeing 707", 
care a decolat de Ia Madrid 
spre New York, a fost de
viat de la ruta sa de un grup de 
trei indivizi în stare de ebrietate, care 
au amenințat o însoțitoare de bord cu 
moartea, în timp ce avionul survola 
Oceanul Atlantic. Cei trei pirați ai 
aerului au obligat echipajul să ateri
zeze pe aeroportul canadian Gander, 
unde au fost apoi arestați de poliție.

secretar de stat, In lipsa Iui 
Maurice Schumann,, aflat în pre
zent la sesiunea Consiliului Minis
terial al C.E.E. de la Bruxelles.

în cursul acestor întrevederi a 
fost evocată pe larg problema aju
torului pentru populația din Nige
ria, care a avut de suferit de pe 
urma războiului, respectiv chestiu
nile legate de protecția populației 
Ibo și a trimiterii de ajutoare. 
U Thant a înfățișat, cu această 
ocazie, președintelui Pompidou, 
impresiile sale culese în timpul 
călătoriei în Africa. Presa france
ză relevă în această ordine de 
idei declarațiile făcute de U Thânt 
la sosirea șa la Paris, în care își 
irianifestă satisfacția față de trata
mentul acordat populației Ibo din 
Biafra, de către autoritățile fede
rale nigeriene.

★
înainte de a părăsi Franța, U Tte.nt 

a răspuns Ia întrebările puse de- z t- 
riști în legătură cu problema nige- 
riană. El a declarat că are deplină 
încredere în faptul că guvernul fe
deral va coopera cu Națiunile Unite 
și cu instituțiile sale specializate in 
operațiunea de ajutorare a populației 
civile.

★
CIUDAD DE MEXICO — Președin

tele Federației Mondiale a Crucii 
Roșii, Jose Barroso Chavez, a anun
țat, in cadrul unei conferințe de pre
să, că un număr de 234 000 de refu- 
giați aflați în zonele nigeriene devas
tate de război au trecut în grija a- 
cestui organism. In afară de aceasta, 
a adăugat Chavez, Federația a pus ia 
dispoziția Crucii Roșii nigeriene 20 000 
de tone de alimente, 300 de vehicule 
și mai multe milioane de dolari. El 
a menționat, de asemenea, că guver
nul de la Lagos a remis Crucii Roșii 
nigeriene 3 100 000 de dolari, sumă 
destinată ajutorării persoanelor ce au 
avut de suferit de pe urma războ
iului.

KOLN

Negocieri anevoioase la Bruxelles. Consiliul Ministerial al 
C.E.E., cu participarea miniștrilor de externe, de finanțe și ai agriculturii din 
cele șase țări membre, și-a continuat lucrările în vederea „punerii la punct" a 
acordului realizat la ultima reuniune ministerială de anul trecut privind finan
țarea Pieței comune agricole. în cercurile informate se afirmă că negocierile sînt 
anevoioase. Agenția France Presse apreciază că progresele înregistrate în cele 
două zile de dezbateri sînt extrem de mici. Un eșec al acestora — relevă agen
ția — ar risca să pună în cauză rezultatele obținute în ultimul timp.
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BONN 20. — Corespondentul 
Agerpres Mircea Moarcăș trans
mite : La Kbln a avut loc des
chiderea Expoziției internaționa
le bienale de mobilă, la care par
ticipă firme din 25 de țări, prin
tre care și din România. Un nu
măr de 11 întreprinderi româ
nești producătoare de mobilă 
prezintă garnituri complete de 
sufragerii, dormitoare, camere de 
zi, mobilier de birou. La festivi
tatea de inaugurare a expoziției, 
printre persoanele oficiale pre
zente se aflau și ambasadorul 
României la Bonn, Constantin 
Oancea, precum și ing. Gheorghe

Lazăr, adjunct al ministrului in
dustriei lemnului.

Intr-o convorbire avută cu di
rectorul general al expoziției, 
Carl Ferdinand von der Heyde. 
acesta ne-a declarat: „Vă rog să 
adresați prin intermediul presei 
române caldele mele felicitări tu
turor firmelor producătoare de 
mobilă din România, ale căror 
exponate sint prezentate astăzi 
aici. Față de anul 1962, primul 
an al participării României la 
această expoziție internațională, 
succesele înregistrate sint impre
sionante. Ele vin să oglindească 
procesul rapid de industrializare 
a României".
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Ninsori abundente au căzut în ultima săptămină în regiunea orașului Flens
burg din R. F. a Germaniei. Pentru descongestionarea drumurilor și a auto
vehiculelor Înzăpezite sînt folosite buldozere. In automobilele surprinse 

de viscol au murit două persoane

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova au luat sfîrșit lucrările ce
lei de-a șasea sesiuni a Comitetului 
mixt interguvernamental sovieto-iu- 
goslav de colaborare economică. 
După cum precizează agenția TASS, 
comitetul a adoptat recomandări cu 
privire la dezvoltarea relațiilor eco
nomice pe termen lung între cele 
două țări pe baza principiilor avan
tajului reciproc și a respectării in
tereselor partenerilor.

Comitetul a constatat că schimbul 
de mărfuri dintre Uniunea Sovietică 
și Iugoslavia s-a dezvoltat cu succes 
în anul care a trecut, ajungînd la 400 
milioane dolari, și a subliniat necesi
tatea de a se depune eforturi pentru 
dezvoltarea lui în continuare.

Cu ocazia lucrărilor celei de-a șa
sea sesiuni a comitetului, s-a hotâ- 
rît să se înceapă la 26 ianuarie la 
Belgrad tratative pentru încheierea 
unui protocol cu privire la schimbul 
de mărfuri dintre cele două țări pe 
anul 1970. O mare importanță s-a a- 
cordat, după cum subliniază agenția 
citată, problemelor legate de înce
perea tratativelor pentru încheierea 
unui acord comercial pe termen 
lung, care să reglementeze relațiile 
dintre cele două țări pe perioada 
1971—1975, tratative care trebuie să 
fie definitivate pînă la sfîrșitul anu
lui în curs.

Delegațiile participante la lucrările 
sesiunii au semnat un protocol care 
stabilește noi domenii de colaborare 
între Uniunea Sovietică și Iugosla
via. cum sînt metalurgia, prelucrarea 
petrolului, industria cauciucului și 
cea constructoare de mașini.
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