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9HUNEDOARA (corespondentul „Scînteii"). — Dezvoltind continuu ritmul intens de producție cu care au inceput acest an, si- derurgiștii hunedoreni au înscris un nou succes in activitatea lor : in primele zile ale lunii mai a fost atins și depășit primul milion de tone de otel din cele 3 milioane cu care trebuie să contribuie Hunedoara in acest an ia dezvoltarea economiei naționale. In prezent, la oțelăriile combinatului hunedorean se produc, in total. 236 mărci de oțeluri, dintre care peste 100 de oțeluri speciale numai la oțelăria electrică.Se remarcă, de asemenea, faptul că, răspunzind cerințelor tot mai pretențioase și mai variate din diferite domenii de activitate, oțelarii hunedoreni au pus la punct tehnologia necesară și au elaborat anul acesta 5 noi mărci de oțeluri, destinate îndeosebi industriei petroliere, fabricării de țevi și altor necesități industriale.

Un grup de ziariști 
francezi

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pev ziariștii francezi Jean 
Griot, director adjunct al ziarului 
„Le Figaro", Michel P. Hamelet și 
Daniel Norman, de la același ziar.

La convorbire au participat to
varășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și tova
rășul Constantin Mitea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat zia
riștilor francezi un interviu îmhră- 
țișînd aspecte ale construcției so
cialiste în România și unele apre
cieri în legătură cu situația polrti- 
că internațională.

însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. A. U.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit în 
după-amiaza zilei de 12 mai pe 
însărcinatul cu afaceri ad-interim

al Republicii Arabe Unite la 
București, Fikry Mahanny Nakhla, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Ieri, la Palatul Consiliului de Stat, în timpul convorbirilor oficiale Foto : M. Andreescu

Combinatul industrial
IMPORTANT ORGANISM ÎN CONDUCEREA ACTIVI
TĂȚII ECONOMICE, ÎȘI AFIRMĂ AUTORITATEA Șl 
EFICIENȚA PE MĂSURA CREȘTERII INIȚIATIVEI 

PROPRII Șl RENUNȚĂRII LA TUTELĂ

la C.Â.P. 
din comuna 

Otopeni
în dorința de a cunoaște 

aspecte ale dezvoltării multi
laterale a României, președin
tele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, îm
preună cu soția, și celelalte 
oficialități zambiene au ple
cat în cursul după-amiezii de 
ieri într-o vizită prin țară.

Șeful statului zambian a 
luat mai întîi cunoștință de 
unele probleme ale organizării 
agriculturii noastre, vizitînd 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Otopeni, 
specializată în producerea de 
legume și zarzavaturi, una din 
principalele surse de aprovi
zionare a Capitalei.

La sosinea în această uni
tate fruntașă, înaltul oaspete 
a fost salutat de Nicolae Ște
fan, adjunct al ministrului a- 
griculturii și silviculturii, 
Gheorghe Ionescu, primarul 
sectorului 1 al municipiului 
București, de colectivul de 
conducere al unității. După 
datina străbună, bătrînul coo
perator Nicolae Mihai întîm- 
pină pe oaspeți cu pîine și 
sare, urîndu-le bun venit. Ti
nere cooperatoare le oferă 
flori.

In fața unei expoziții cu 
produse legumicole, oaspeții 
primesc ample explicații în 
legătură cu dezvoltarea aces
tui sector, cu profilul coope
rativei, organizarea producției 
și a muncii în legumicultura 
și în celelalte sectoare ale 
unității. Se subliniază că ave
rea obștească a cooperatorilor 
a ajuns în prezent la aproxi
mativ 29 milioane de lei și că 
anual aceasta crește cu 4—5 
milioane lei, în special pe 
baza dezvoltării sectorului 
legumicol.

Președintele cooperativei, 
Constantin Alexe, invită apoi 
pe înalții oaspeți să viziteze 
cîteva sere și solarii ale coo
perativei, care se întind pe a- 
proape zece hectare. Președin
tele Kaunda și specialiștii 
care îl însoțesc sînt plăcut 
impresionați de modul de or
ganizare a serelor, de varieta
tea și producțiile mari obți
nute în acest sector. Oaspeții 
se interesează de sistemele de 
încălzire termică a serelor, 
de soiurile autohtone folosite, 
producțiile obținute și valori
ficarea acestora pe piața in
ternă și externă.

(Continuare în pag. a VII-a)

Convorbiri oficiale 

româno — zambiene
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, marți dimineața, convor
birile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda.

La convorbiri participă din partea 
română Ilie Verdeț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Manea 'Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Cornel Burti
că, ministrul comerțului exterior, 
Bujor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Angelo Miculescu, ministrul agri
culturii și silviculturii^, Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor indus
triale, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Drînceanu, ambasado
rul României în Republica Zambia, 
și alte persoane oficiale române.

Vizitînd serele de la C.A.P. din comuna Otopeni

Din partea Republicii Zambia 
participă E. H. K. Mudenda, mi
nistrul dezvoltării și finanțelor, 
M. J. Chimba, ministrul îndrumă
rii naționale, H. Mulemba, minis
trul comerțului, A. I. Phiri, minis
trul informațiilor, M Ngalanda, 
ministrul protocolului și funcțiu
nilor de stat, P: Lusaka, ambasa
dorul Republicii Zambia la Mos
cova, și alte persoane oficiale zam
biene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda s-au informat reciproc 
despre activitatea și preocupările 
celor două state, au abordat în ca
drul discuțiilor o serie de proble
me privind stadiul actual și per
spectivele relațiilor româno-zam- 
biene, al colaborării dintre cele 
două țări.

S-a relevat cu satisfacție că re
lațiile de prietenie și colaborare 

dintre cele două țări evoluează fa
vorabil, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păci! și colaboră
rii internaționale în timpul dis
cuțiilor au fost evidențiate posibi
lități noi de intensificare a co
laborării româno—zambiene, reci
proc avantajoase, în domeniile e- 
conomic, cultural, tehnico-științi- 
fic, subliniindu-se că dezvoltarea 
multilaterală a cooperării între 
state constituie o premisă a pro
gresului omenirii, a cunoașterii și 
întăririi încrederii între popoare, a 
păcii și securității.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, o serie de 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

Organizarea conducerii industriei republicane pe cele trei verigi : mi- nister-centrală industrială-întreprin- dere, reprezintă o măsură esențială jn ansamblul programului de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, stabilit de Conferința Națională a Partidului Comunist Român. Creînd condiții pentru o mai mare suplețe în coordonarea activității productive, asigurînd o pronunțată extindere a competențelor, o lărgire a autonomiei și inițiativei întreprinderilor, ca și o îmbunătățire a formelor și metodelor de conducere, prin atragerea unor mase tot mai largi de salariați la elaborarea și adoptarea deciziilor, noua structură organizatorică a industriei exprimă, in fapt preocuparea consecventă a partidului nostru pentru adîncirea democrației socialiste în viața economică, pentru aplicarea realistă și creatoare a principiului fundamental al conducerii economice : centralismul democratic.Așadar, măsurile luate pe linia perfecționării conducerii economiei naționale au urmărit stabilirea unor noi forme organizatorice in care întreprinderile, ca celule de bază ale vieții economice, să se unească în centrale, combinate sau grupuri de uzine, constituind complexe de unități productive organic integrate, cu atribuții largi, direct răspunzătoare de îndeplinirea planului. Este cunoscut, de asemenea, că s-a avut în vedere apropierea activității de conducere de producție, degrevarea ministerelor și a altor organe centrale de o seamă de activități operative, în industria ușoară, cele 235 de unități productive au fost grupate în 2 centrale industriale și 44 de combinate. Criteriile după care s-au constituit centralele și combinatele au fost multiple. Evitînd schemele rigide, în această vastă și inedită acțiune am avut permanent in atenție necesitatea asigurării unui maximum de eficiență pentru fiecare dintre noile unități create. Păstrînd un profil industrial distinct (încălțăminte, tricotaje, confecții), am urmărit realizarea unui proces tehnico-econo- mic integrat, de genul filaturi-țesă- torii-confecții. După șapte luni de la constituirea noilor organisme economice, rezultatele generale bune obținute de fiecare dintre ele dovedesc viabilitatea noului cadru organizatoric creat, care face posibilă perfecționarea necontenită a activității productive.Cadrul organizatoric, ca atare, însă nu reprezintă decît punctul de plecare în transpunerea în viață a unor safcini cantitativ sporite și calitativ superioare care revin fiecărei trepte ierarhice : minister, combinat, fabrică. Degrevat de o serie de probleme practice, curente ale unităților economice, ministerul nostru are incomparabil mai mari posibilități decît înainte de a-și concentra atenția și forțele asupra problemelor majore pe care le implică dezvoltarea industriei, ușoare ; firește, aceasta nu diminuează obligația de a întări controlul asupra activității unităților subordonate, de a lărgi asistența lor tehnică și economică în vederea realizării în condiții optime a directivelor partidului și a sarcinilor care ne revin prin planul de stat. Exercitînd temeinic funcția de conducere, îndrumare și control, ministerul poate în prezent să se concentreze, într-o mă-
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Apreciem profund amabilul mesaj de felicitări și bune urări pe 

care Excelența Voastră ni l-a adresat cu ocazia celei de-a XXIX-a 
aniversări a Zilei Victoriei.

La rîndul nostru, transmitem călduroase urări de sănătate dum
neavoastră și de bunăstare poporului prieten român.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

Nicolae ENEA 
prim-adjunct 

al ministrului industriei ușoare

sură mult mal mare ca în trecut, asupra problemelor pe care le ridică fundamentarea realistă, științifică a proiectelor de plan, folosirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale, creșterea calificării cadrelor, introducerea și extinderea tehnicii noi, îmbunătățirea gestiunii eco- nomico-financiare.Atribuții și răspunderi sporite au fost conferite și întreprinderilor care, degrevate de unele activități, și-au orientat eforturile în exclusivitate spre realizarea planului de producție. Cum este și normal însă centrul de greutate al problemelor economi
In județul ilfov

PROBLEMELE AGRICULTURII 
ÎN DEZBATEREA ORGANIZAȚIILOR 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
în ultimele zile, în 30 de comune din județul Ilfov au avut loc adunări ale organizațiilor Frontului Unității Socialiste, în cadrul cărora s-au dezbătut prevederile programelor naționale de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor și de dezvoltare a zootehniei. Miile de participanți au dezbătut cu răspundere partea ce le revine din aceste programe, au făcut propuneri concrete pentru trecerea la înfăptuirea sarcinilor pentru acest an și pregătirile pentru lucrările viitoare.Proiectele de extindere a irigațiilor în județul Ilfov prevăd amenajarea, în următorii cinci ani, a 235 000 ha. împreună cu suprafața irigată existentă, aceasta va reprezenta 13,3 la sută din suprafața irigată a țării. Sutele de par

ticipanți la dezbateri, tineri și vîrstnici, membri ai diferitelor organizații componente ale Frontului Unității Socialiste, ocu- pîndu-se de sarcinile ce revin oamenilor muncii din comunele lor, au făcut propuneri concrete, valoroase, pentru traducerea în viață a programului stabilit.Programul de dezvoltare a zootehniei a constituit, de asemenea, o temă dezbătută eu mare interes. Pe lingă obiectivele zootehnice prevăzute în sectorul de stat al a- griculturii, un mare număr de cooperative agricole s-au angajat în construcția prin cooperare a circa 40 de complexe de mare capacitate, de tip industrial, și a unor ferme specializate pentru creșterea vacilor de lapte, îngrășarea taurinelor, mieilor, porcilor, creșterea păsări

ce s-a mutat la nivelul combinatelor industriale care, preluind o parte din vechile atribuții ale organelor ministerului, conduc și răspund de activitatea întreprinderilor subordonate, au sarcini importante în domeniul planificării și urmăririi producției, în domeniul aprovizionării și desfacerii, în organizarea producției, în activitatea de norrtiare și salarizare, în realizarea investițiilor.Esențial este că această deplasare către combinatele industriale a centrului de greutate al problemelor economice s-a soldat cu multiple avantaje. Dintre ele voi aminti, bunăoară, pe cele localizate în sfera aprovizionării cu materiale. Pînă la organizarea Combinatului textil de la Cisnădie, de pildă, firele de bumbac necesare unității erau aduse de la întreprinderile „Moldova“-Botoșani, „Bucegi“-Pucioasa, iar firele de vi-
(Continuare în pag. a III-a)

lor și a puilor de carne. Printre altele, s-a propus folosirea întregului număr de animale tinere pentru reproducție, extinderea mecanizării în munca de hrănire și îngrijire a animalelor, creșterea de către țăranii cooperatori a unui număr mai mare de porci și păsări în gospodăriile personale.în cadrul adunărilor s-au stabilit numeroase alte sarcini concrete pentru consiliile populare, sindicate, U.T.C., cooperația de consum și celorlalte organizații ale Frontului Unității Socialiste pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor ce revin satelor, comunelor, întregului județ din programul de dezvoltare a agriculturii și creșterii producției agricole stabilit de partid.(Agerpres)
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al progresului economic
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FAPTUL INSTRUIREA ACTIVULUI DE PARTID
o școală unde fiecare

participant se află la catedră
Paznicul
electronic
al mașinii dv.

Un grup de ingineri de la Fa
brica de elemente pentru au
tomatizări — Adrian Condor, 
Paul Gherșin și Nicolae Cara- 
gheorghe — a pus de curind la 
punct un dispozitiv electronic 
de protecție a automobilelor 
împotriva furturilor. Bazat pe 
circuite logice cu contacte și 
relee, dispozitivul reacționea
ză... gălăgios in momentul cind 
altcineva decit stăpinul mași
nii (recunoscut in baza unui 
cod) încearcă să deschidă por
tiera sau portbagajul. De ase
menea, contactul la motor nu 
poate fi făcut decit de pose
sorul autoturismului O dată 
declanșat, sistemul de alarmă 
nu încetează decit la coman
da proprietarului mașinii. Toa
te experimentările făcute pină 
acum au găsit paznicul elec
tronic la datorie. O invenție 
care, sperăm, se va materializa 
spre folosul posesorilor de 
toturisme și... dezamăgirea 
matorilor de plimbări cu 
șini ce nu le aparțin l

au- 
a- 

ma-

• • l-au
întîlnitPublicam în urmă cu cîtăva vreme, sub titlul „Dacă 11 întil- niți", o notă prin care solicitam concursul cetățenilor pentru depistarea lui Gheorghe Todea, născut Ia 17 mai 1906 cu domiciliul stabil în comuna Petreștii de Jos (Cluj). Infractor înrăit, cu numeroase antecedente penale, el fusese condamnat de Tribunalul municipiului Bucu-» rești la cinci ani închisoare pentru escrocarea mai multor persoane, dar era... de negăsit. După apariția notei în ziar, el a fost descoperit la Turda. In prezent își execută pedeapsa pronunțată de instanță.
încurcături
planificateCasierii din stația C.FțR. Constanța și funcționarii de la a- genția de voiaj din localitate iși propun să realizeze de la o vreme încoace cele mai năstrușnice (dar și cele mai neplăcute) întilniri între călători. Procedeul este simplu : vînd cîte două bilete pentru locurile rezervate. „Din greșeală'*  — spun ei, dacă unii pasageri revin și cer ulterior explicațiile de rigoare. Iar „greșelile" dumnealor nu prea cunosc limite. La trenul accelerat 8108 din 3 mai a.c., mai bine de douăzeci de locuri din vagonul 18 (vagon de clasa I) au fost vindute de două ori (18 tichete pentru... 9 locuri le avem la redacție). Aceasta, în vreme ce, pe diagrama conductorului de tren, multe din locurile respective erau... libere ! Cum să ne explicăm asemenea încurcături care, din păcate, sînt destul de frecvente la calea ferată ? Așteptăm răspuns din partea forurilor competente.
O să fie

lovituri, au lăsat

„nuntă” mare
Jn casa lui Ilie Rugină, din 

comuna Corbu (Harghita) — 
nuntă mare. Peste 200 de invi
tați. In toiul petrecerii au intrat 
insă in casă șl doi nepoftiți : 
Samoilă și Vasile Ciucan, care, 
din cîteva 
nunta fără lăutari. După aceea, 
au tăbărit pe gazde. Scoși in 
cele din urmă afară, cei doi 
huligani au început să arunce 
cu pietre în mașinile musafiri
lor, să lovească pe oricine le 
ieșea în cale. Intr-un tirziu, au 
ieșit in mijlocul șoselei, și, cu 
pari in mină, au oprit autobu
zul care mergea spre Borsec. 
Un scandal de pomină trebuia 
încheiat printr-b retragere de 
pomină. Au sechestrat autobuzul și l-au obligat pe șofer să-i du
că la locul unde se credeau in 
siguranță. Foarte curind Insă 
aveau să-și continue drumul pe 
altă rută. Ii așteaptă o „nuntă" 
mare în fața instanței de jude
cată.

Curcă

I 
I
I
I
I
I

și găinăriile |Ioan Curcă din Bălțătești, cu 
nu mai puțin de trei condam- I 
nări la activ, avea in fața con
sătenilor săi o firmă total com- I 
promisă. In ciuda acestei situa- , 
ții, consiliul de conducere al 
cooperativei agricole l-a numit | 
gestionar la magazinul coopera
tivei din piața... orașului Piatra 
Neamț. Pe considerentul că „i-a ] 
venit mintea la cap" și că „la 
oraș nu mai este deocheat". De 
curind a fost prins vinzind. , 
„pe cont propriu", mere, carne I 
de miel, ouă, fasole și alte pro
duse care nu proveneau de la 
C.A.P. Bălțătești. Acum cei din 
conducerea cooperativei agrico
le se miră de ce totuși Curcă 
nu s-a învățat minte. Nu cumva 
vor să-l încerce ca gestionar și 
după a patra condamnare ?

Rubricd redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
I

Documentele celui de-al X-lea Congres al P.C.R. stabilesc o limpede relație între datoria creșterii necontenite a rolului activului de partid in viața socială și gradul de competență, de calificare, nivelul calitativ la care iși îndeplinește acest rol. înfăptuirea programului adoptat de congres impune îndatoriri de mare răspundere tuturor celor ce muncesc în acest sector, chemați să dinamizeze eforturile organizațiilor de partid, ale maselor. Considerăm, așadar, că instruirea lor trebuie privită în contextul multilateralei activități de perfecționare a pregătirii politice, ideologice și profesionale a activiștilor, condiție esențială a îndeplinirii îndatoririlor lor sociale.Sint cunoscute multiplele forme de îmbogățire a cunoștințelor pe care le oferă munca de partid. Ceea ce mi se pare important de relevat este necesitatea de a le privi prin prisma eficacității lor, abordîndu-le într-o viziune dinamică, în spiritul novator propriu întregii activități a conducerii de partid. Cit privește instruirea activului de partid, principalul imperativ constă în a o privi prin prisma obiectivului ei fundamental : perfecționarea de ansamblu a muncii de partid, creșterea eficienței ei practice.Cîteva subiecte de reflecție apar în legătură cu ceea ce aș numi punctul de plecare. Pornim de la faptul că o Instruire aprofundată trebuie să-i pregătească pe activiști in vederea realizării exemplare a acțiunii inițiate. In același timp, avem în vedere necesitatea ca instruirea să conțină mereu elemente noi, să nu repete lucruri de mult cunoscute, așadar prin conținutul, ca și prin formele, prin modalitățile de desfășurare, să stirnească interesul viu al participanților. Și unde în alt loc putem găsi bogăția aceasta de nou decit în viață, decit pornind de la cerințele realităților ? De aceea, în centrul eforturilor pentru a ridica nivelul instruirii activului de partid situăm problemele de conținut, menirea lor fiind de a ajuta pe activiști să-și perfecționeze continuu activitatea consacrată îndeplinirii politicii partidului. Noul îl urmărim astfel in găsirea mereu a altor posibilități ca instruirile să aibă un bogat conținut, subsumat realizării obiectivelor curente sau de perspectivă. In luna martie a acestui an, de exemplu, în fața comitetului județean de partid a stat dezideratul concentrării tuturor eforturilor spre asigurarea îndeplinirii integrale a planului de producție trimestrial, obiectivele curente privind aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, pregătirea campaniei agricole de primăvară. De aceea, in instruirea din luna martie am căutat ca aceste probleme să ocupe un loc central : în acest scop, ne-am pregătit o bogată documentație de fapte, cum ar fi, printre altele, unele concluzii desprinse dintr-un studiu asupra muncii de partid în întreprinderile de mecanizare a agriculturii etc., am oferit participanților un șir de sugestii pentru ca. împreună, să selectăm ceea ce este mai important. Cu alte cuvinte, ideea care se desprinde privind o bună pregătire a instruirilor este prioritatea conținutului, capacitatea de a selecta cele mai importante probleme, de a stabili in mod judicios obiectivele fundamentale spre care să se îndrepte eforturile activului de partid.Un element al lui pregătirii de este perspectiva, privi dincolo de de a înțelege că sează unor cadre fecționare și, de avea o cît mai amplă toare viziune a acestei

stabilirii cadru- care ținem seama capacitatea de a instruirea imediată, pregătirea se adre- aflate aici, în plină per- datoria de a și pătrunză- perfecționări.
Am primit, recent, la redacție o scrisoare din partea Inginerului Remus Măerușan de la D.S.A.P.C. Iași, care tace o serie de observații in legătură cu amplasarea unor construcții turistice in Căldarea Bilei <lin munții Făgăraș. Deși in răspunsul semnat de Ing. Profir Negrea, vicepreședinte al O.N.T., gbiecțiilor expuse de eititorul nostru — obiecții reflectînd o explicabilă grijă pentru păstrarea nealterată a prețiosului nostru patrimoniu alpin și interesul cetățenesc larg de care se bucură problemele dezvoltării turismului in (ara noastră — li sc aduc lămuriri întemeiate pe principii unanim acceptate, considerăm că ele ar trebui să constituie, in continuare, subiecte de meditație pentru reprezentanții forurilor de resort. Aeeasta deoarece, după cum se știe, nu o dată aplicarea unor anumite principii s-a soldat cu rezultate nedorite și prea puțin scontate. O chibznire atentă ar fi cu atit mai utilă intr-un domeniu in care efectele sint, de cele mai multe ori, Ireversibile. Facem, deci, această invitație, publicind. față In față, cele două puncte de vedere.
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In numărul 8 380 din 29 martie 1970 al ziarului „Scînteia" am citit o informație prin care se anunța începerea executării de noi a- menajări turistice la Bîlea—Lac. Deși unele lucrări au și început,aș vrea să atrag atenția forurilor în drept asupra oportunității investiției sub actuala lor formă. U- nitatea peisagistică Căldarea Bilei este unică în țara noastră prin frumusețea sa. Pretutindeni, în țară și străinătate, această frumusețe este făcută cunoscută, prin pliante și fotografii, expuse la diversele standuri sau expoziții, constituind astfel unul dintre punctele de atracție ale turismului românesc. In această situație, este desigur normal să se asigure cele mai favorabile condiții de a vizita Căldarea Bilei. întrebarea este însă, cum ? Răspunsul subsemnatului : în așa fel, îneît cu o investiție minimă să se asigure o e- ficiență maximă și, ceea ce este mai important, să nu se altereze cu nimic frumusețea peisajului existent în Căldarea Bîlei.Ce se face în realitate ? Se construiește un hotel turistic pe malul lacului Bîlea, cu parcajele și anexele respective, se construiesc două teleferice, de lîngă lacul Bîlea pînă în șaua Caprei, respectiv în curmătura Bîlei — care desparte valea Bîlei de valea Doamnelor — cu stațiile respective de plecare și sosire. Realizind asemenea construcții și instalații în Căldarea Bîlei, permiteți-mi să întreb : ce mai rămine din frumu
sețea acestui loc ? Ce să mai ad
mirăm in Căldarea Bilei, parcaje
le de automobile, un hotel pe care 
l-am putea intilni in oricare altă 
parte, sau dezagreabilele teleferi
ce, ai căror stilpi și cable, în spe
cial, se integrează atit de greu

Constantin CRIȘAN, 
secretar al Comitetului judefean Cluj 

al P.C.R.

Aminteam la început că formele de studiu și instruire sini multiple — și ele izvorăsc din însuși caracterul dinamic, creator al politicii partidului nostru. Aș vrea să insist îndeosebi asupra uneia din ele, căreia ne străduim să-i acordăm un larg spațiu în practica noastră — și anume dezbaterea. Deseori am observat că o pregătire „papagalicească", repetarea mecanică a unor formule doar parțial înțelese se dovedește ineficientă. Am avut astfel prilejul să constatăm, de pildă, că unele hotărîrl de partid nu erau îndeajuns aprofundate, in sensul de a înțelege ce considerente au stat la baza adoptării lor, ce inițiative și măsuri sint necesare spre a le aplica. Ne-am pus întrebarea : cum a fost posibil acest lucru, cînd respectivele hotăriri au fost de mai multe ori studiate ? Răspunsul a venit din modul cum au fost studiate, și aceasta ne-a determinat să ne o- rientăm în mai mare măsură spre metoda dezbaterii. Așa că, in prezent, in mod diferențiat, în funcție de specificul activității, al zonei de desfășurare a muncii etc., organizăm, cu prilejul instruirilor, discuții urmărind aprofundarea documentelor de partid, prin dezbaterea lor. Are loc, în consecință, un schimb de «pinii și, în același timp, o mai judicioasă înțelegere a celor mai diverse probleme. Reluăm, în acest fel, hotăriri mai vechi, dar deplin valabile, planuri de măsuri ale comitetului județean și le discutăm în amănunțime, în funcție de contextul actual, și stabilim, totodată, de ce un obiectiv sau altul, nu s-a realizat, ce trebuie făcut spre a-1 înfăptui.Dar metoda dezbaterii a avut și un alt efect : întărirea combativității față de neajunsuri, a spiritului critic în general. Discutîndu-se, implicit se evidențiază neajunsurile și se ia a- titudine împotriva lor. Cu prilejul instruirii din luna februarie a.c., în urma abordării unor probleme privind structura și compoziția organizației județene de partid, nu ne-am limitat doar la prezentarea unor situații statistice. S-a creat cadrul u- nei discuții combative, s-au dezbătut experiențele pozitive ale unor organizații de partid din centrul universitar, preocupate a-și Întări rîndurile, s-au criticat tendințele de așteptare, de lipsă de coordonare și conducere a muncii de primire in partid, vădite la comitetele comunale de partid Co- jocna. Feleacu, Florești, Iara, Pe- trești etc., șubliniindu-se în același timp neajunsurile din activitatea instructorilor comitetului județean de partid care răspund de îndrumarea organizațiilor de partid respective.Prin dezbateri, discuții, are loc, implicit, un schimb de opinii, un transfer de experiență. In luna ianuarie a atestui an, la instruirea activului județean s-au dezbătut pe larg sarcinile stabilite de conducerea partidului. privind crearea condițiilor pentru îndeplinirea în termen a tuturor obiectivelor planului de stat din 1970, măsurile de îmbunătățire a organizării normării și retribuirii muncii In C.A.P. Aceasta a prilejuit o analiză a ceea ce am realizat și a ceea ce nu am realizat, a cauzelor ce au generat rămineri în urmă anul trecut, a metodelor ineficiente. Desigur, In contactul cu realitățile, instructorii și secretarii comitetelor de partid — mai ales cele comunale — întlmpină dificultăți pe care, uneori, nu le pot rezolva cu forțe proprii. Socotesc, de aceea, că instruirea poate fi și prilejul unui schimb de experiență intre reprezen-

UMANIZAM NATURA
sau alterăm peisajul ?

CONFRUNTĂRI ASUPRA AMENAJĂRII 
TURISTICE A CĂLDĂRII BÎLEA

în peisaj ? Deci dacă se distruge 
această unitate peisagistică, va 
mai suscita ea oare același inte
res pentru turiști ?Avînd în vedere toate acestea, încerc să schițez o soluție, care să răspundă scopului propus : a- sigurarea unor condiții favorabile de a vizita Căldarea Bilei, cu păstrarea intactă a frumuseților peisajului și micșorarea valorii investiției. Cum? Etapizarea lucrărilor propuse, în funcție de afluxul de vizitatori șl folosirea fiecărui mijloc de transport, acolo unde este cel mai eficient. Pentru a păstra intactă Căldarea Bilei și ținind seama eă la cote înalte timpul este mult mai puțin favorabil ca U cote medii (sus, temperatura este scăzută, ceața și ploaia sînt frecvente, lapovița în toiul verii nu este o raritate*  iar zilele

de în a- sătanții diferitelor organizații partid. Totodată, de citva timp, una din zilele afectate instruirii paratului și activului, obișnuim invităm conducători ai unor unități județene — UJCAP, Direcția agricolă, Uniunea județeană a cooperativelor de consum, Inspectoratul școlar, Direcția sanitară etc. Este, așadar, o ocazie de a primi explicații, de informare reciprocă și de a a- duce corecturi chiar muncii acestor unități și instituții.Prin natura ei, instruirea trebuie să fie, aș zice, un model de a pregăti comuniștii, un exemplu de urmat de către toate organizațiile de partid. Or, aceasta depinde, în mare măsură, de calitatea celor ce instruiesc, de efortul pe care-1 investesc spre a se pregăti ei înșiși, spre a nu se repeta, spre a nu considera că, în virtutea muncii de mai mare răspundere pe care o au, pot să se prezinte oricum în fața aparatului de partid. De aceea, secretarii comitetului județean de partid, încă în faza pregătirii instruirilor, caută ei mai intîi să aprofundeze problemele ce urmează a fi dezbătute cu aparatul de partid, se informează, pun în discuție felul cum se pot aplica, la realitățile concrete ale județului, documentele de partid.Sînțem preocupați ca, în viitor, să acordăm o mai mare atenție aportului instruirii la lărgirea orizontului politic și cultural al partid. Am dobindit pe care socotim util Numeroase expuneri ale politicii interne și a partidului nostru au fost prezentate de lectori ai C.C. al P.C.R. ; la instruiri s-au audiat conferințe ale unor oameni de știință și cultură clujeni sau din alte orașe ale țării. Intenționăm să continuăm practica de a invita să prezinte expuneri la instruiri specialiști reputați de la filiala Academiei, centrul universitar, institutele de cultură și artă.Deosebit de larga paletă a posibilităților de pregătire a aparatului și activului de partid este, desigur, o tot atit de diversă sumă de mijloace de a ne perfecționa stilul de muncă, de a întări rolul conducător al organizațiilor de partid din fiecare unitate. Este obiectivul căruia îi vom subordona toate eforturile noastre.

activului de o experiență s-o extindem, pe probleme internaționale

calificarea necesară,

Un îmbietor loc de popas pentru autoturiști : campingul și restaurantul „Arini'-Sebeș(Foto : Agerpres)
senine cu adevărat sint niște excepții), că frumusețea peisajului poate fi admirată numai pe timp frumos, aș propune să se renunțe la amplasamentul hotelului de lingă lac. în schimb, cred că ar fi mai bine să se construiască acest hotel la Bilea—Cascadă (imediat în amonte de actuala cabană) unde ar realiza și un cost mai scăzut.Dacă. în continuare, după aceste prime amenajări, afluxul de vizitatori. în special în timpul iernii, ar justifica amplasarea unui hotel la cote mai înalte, acesta s-ar putea construi fie in valea Doamnelor.

(excelentă pentru schi), fie pe versantul opus, pe malul lacului Capra. în primul caz, accesul s-ar face cu telefericul de la Bîlea- Cascadă, iar în al doilea — tot cu telefericul, din Valea Caprei, de la cantonul Piscul Negru.Aș vrea să fiu bine înțeles : mai întii se pune problema păstrării potențialului turistic al munților noștri și abia apoi punerea în valoare a acestui potențial, fără însă a-1 diminua cu nimic. In perimetre cum este cel de la Bîlea-Lac, pină și baterea unui cui ar trebui ho- tărită cu mult discernămînt. Sintem oare atît de risipitori incit să ne putem permite a distruge (și, pentru asta, să mai cheltuim și bani) frumusețea Căldării Bilea ? Rog deci redacția să ceară forurilor în drept să analizeze critic scrisoarea subsemnatului, spre a nu se ajunge

Legislația rutieră modificată si completată recent prevede ca, printre actele obligatorii, la bordul mașinii să se afle și dovada că autovehiculul întrunește condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice, eliberată de organizația socialistă care a efectuat verificarea tehnică. Măsura este binevenită, deoarece introduce un important element de ordine la capitolul de multă vreme deficitar al întreținerii autovehiculelor. Ea a fost primită cu deosebită satisfacție de toți factorii interesați — conducători de autovehicule, unitățile deținătoare și forurile lor tutelare, lucrătorii de miliție. „Introducerea dovezii obligatorii de stare tehnică este de mult așteptată — subliniază directorul general al Centralei transporturilor auto din Ministerul Transporturilor, ing. V. Mateevici. Vom fi foarte exigenți și nu vom permite circulația nici unui vehicul cu deficiențe tehnice. Sintem pregătiți și dispunem de dotarea necesară pentru a face prin unitățile noastre toate reglajele și atestările necesare, nu numai pentru parcul propriu de autovehicule, dar și pentru alți deținători din sectorul socialist. De asemenea, vom lua măsuri de a întări recepția și de a exclude pe cît posibil cazurile. încă destul de frecvente, cînd mașinile ieșite din reparații necesită remedieri". Conducătorii de autovehicule văd in noua prevedere obligații sporite din partea revizorilor tehnici și a șefilor de garaje și autobaze, adeseori înclinați să ceară efectuarea transporturilor tn orice condiții. Lucrătorii miliției apreciază că noua măsură va a- vea drept urmare o reducere simțitoare a numărului de accidente grave, fiind știut că aproape 5 Ia sută din totalul acestora au drept cauză defecțiuni tehnice. Este un procent îngrijorător, pe care, cu multă ușurință, unii conducători auto tind să-1 a- tribuie fatalității : „N-a mers frina, dom’le, ce să-i faci !“...Proiectul de îmbunătățire a actelor normative privind circulația pe drumurile publice a fost trimis spre avizare tuturor forurilor centrale interesate, cu multe luni înainte de a fi devenit lege, fiind deci cunoscut din timp. Era de așteptat ca o serie de măsuri să fi fost luate cît se poate de operativ. Singurul ecou pe care am reușit să-1 detectăm însă a fost

■linii i

în situația de a fi prea tirziu pentru evitarea erorilor, știindu-se că frumusețile naturale, o dată distruse, nu se mai pot reface.
Ing. Remus MAERUȘAN
D.S.A.P.C. lași

★Problema construirii de stațiuni turistice și a dezvoltării celor existente este foarte actuală în lumea întreagă. Specialiștii în turism pleacă de la ideea că tezaurele de frumusețe ale naturii trebuie popularizate și văzute de cît mai multi 

oameni, indiferent de,vîrstă și condiție fizică, și apreciază că unele amenajări, care să se încadreze perfect in peisajul natural, sint strict necesare. în acest scop — în țări cu turism dezvoltat — sînt a- menajate și puse în valoare o serie de monumente ale naturii. Amenajările făcute în aceste zone nu numai că nu au știrbit nimic din frumusețea naturală a a- cestora, dar s-au încadrat perfect in peisaj.Factorii care au determinat construirea unei stațiuni montane în Căldarea Bîlea sînt : necesitatea 
construirii unei stațiuni de munte 
in care posibilitățile de practicare a 
sporturilor de iarnă să fie prelun-/ 
gite la circa 7-8 luni pe an ; confi
gurația terenului permite amenajă
rile necesare practicării acestor 
sporturi ; amplasarea acestei sta- 

dispoziția dată de conducerea Centralei transporturilor auto ca nici o mașină să nu circule cu defecțiuni tehnice. De altfel, în subordinea centralei amintite se află numai o parte a parcului republican auto, iar sondajele pe drumurile publice, în autobaze, coloane, garaje, demonstrează că între un sfert și o treime din autovehiculele controlate se află într-o stare tehnică necorespunzătoare. „In cursul anului trecut au fost verificate aproximativ 59 000 de autovehicule, fiind găsite cu defecțiuni peste 17 300 — arată inginer- maior C. Grigore din Inspectoratul general al miliției. In aproape 9 000

Cinci la sută
fatalitate

Se impune aplicarea fermă a noii legislații rutiere pentru 
a bara accesul pe drumurile publice a autovehiculelor 

aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare

de cazuri am fost nevoiți să ridicăm certificatele de înmatriculare, deoarece defecțiunile nu puteau fi înlăturate pe loc. S-au aplicat aproape 14 000 de sancțiuni șoferilor și persoanelor care au trimis în cursă mașinile într-o stare necorespunzătoare, semnînd în foile de parcurs că sînt într-o stare tehnică bună."Nici în acest an situația nu se prezintă mai bine. La parcul de mașini care deservește diferite șantiere, ca și în unitățile agricole controlate, procentul autovehiculelor care circulă cu diferite defecțiuni tehnice este și mai mare, ajungînd uneori pînă la aproape patruzeci la sută. Cum se explică o asemenea stare de lucruri ? In multe unități ale economiei naționale care dețin un număr redus de autovehicule se perpetuează un provizorat dăunător : salariații meniți să asigure stareatoare a parcului și să răspundă de ea, ori tehnică corespunză-

țiuni la circa 2-4 ore de mers cu 
autoturismul față de marile orașe 
(București — 4 ore ; Sibiu — 1 oră; 
Brașov — /*/•  ore etc.), asigură 
in permanență afluxul de turiști.Pentru punerea în valoare a Căldării Bîlea este necesar în primul rind să se creeze un acces ușor. Pentru turiștii care nu posedă autoturisme sau pentru perioadele de eventuale inzăpeziri, accesul în Căldarea Bîlea va fi asigurat prin două tronsoane de teleferice. Primul tronson va avea traseul cabana Bîlea-Cascadă — Bîlea-Lac, iar al doilea tronson — cabana Bîlea-Lac — Valea Capra. In acest fel, se va asigura accesul în Căldarea Bilea pe orice timp, atît dinspre Arpaș cit și dinspre lacul de baraj Argeș. în ceea ce privește traseul primului tronson al telefericului, aducem la cunoștință cititorilor că, la o lungime de 3,6 km, linia se va sprijini numai pe patru piloni, dintre care doi în amonte și doi piloni în aval de cascada Bîlea. Acest traseu a fost ales de specialiști cu o înaltă competență și cu experiență în realizarea unor asemenea lucrări. Instalațiile telefericelor — care se pot număra cu sutele în țări cu tradiție turistică — vor fi astfel construite îneît să se integreze perfect în cadrul peisagistic natural. Cabinele viu colorate, plutind lin între cer și pămînt, vor completa în mod fericit verdele pădurilor sau albul zăpezii.Nu cunoaștem pe ce se întemeiază afirmația — dacă nu este o simplă presupunere — că stațiunea Bilea va fi neeficientă economic. Ținem să anunțăm pe această cale că decizia de a amplasa aici construcțiile despre care discutăm s-a luat pe bază de studii și calcule concrete, elaborate de specialiștii români, în colaborare cu specialiști străini. în ceea ce privește spațiile de cazare de tipul hotelurilor, al refugiilor. al caselor de odihnă și amplasamentul lor, în prezent se întocmește un studiu de amenajare a zonei Bilea de către specialiști din diferite institute de proiectări ca : D.S.A.P.C. Brașov. D.S.A.P.C. Sibiu' I.S.P.F. București. Studiul amănunțit al acestei lucrări va asigura realizarea stațiunii Bîlea în condiții optime și competitive pe plan internațional, fiind prima stațiune de munte de înaltă altitudine din țara noastră

Ing. Profir NEGREA 
vicepreședinte al Oficiului 
Național de Turism
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ori pur și simplu lipsesc cu de- săvîrșire. Este situația din numeroase unități mici, întreprinderi ale industriei locale, a unor șantiere etc. Chiar și în unitățile socotite bine încadrate cu personal calificat — I.C.A.B., I.T.B., întreprinderea de utilaj transporturi din Capitală, unitățile I.T.A. din Pitești, Craiova, Suceava, numeroase unități care deservesc șantierele județene de drumuri etc. — îndatoririle de întreținere corectă sînt privite ca o sarcină profesională secundară. Verificările înainte de plecarea în cursă a vehiculelor se execută superficial sau întimplător, iar reviziile tehnice „ se fac deseoriprevăzut de kilometri parcurși, ci atunci cînd defecțiunile fac de-a dreptul imposibilă circulația.O verigă importantă în sistemul întreținerii și al exploatării în bune condiții tehnice a parcului de autovehicule reprezintă u- zinele de reparații — U.R.A. — unde se execută reparațiile capitale. Ele și-au îmbunătățit în ultimii ani activitatea, reducînd la mai puțin de jumătate numărul căderilor în termen de garanție și al remedierilor ulterioare. Cu toate acestea, procentul căderilor este încă destui de ridicat și calitatea unor crări lasă de dorit. datorită fie unui control încă superficial, fie refolosirii unorpiese nerecondiționate sau cu uzură ridicată. La U.R.A.-Obur, de pildă, uzină bine cotată în ș^ițorul de reparații și unde se- execută chiar și «onstrucții de vehicule noi, lipsește o instalație de decapare. Ca urmare, vopsitoria caroseriilor aflate în reparații nu este nici estetică, nici trainică. O instalație magnetică pentru depistarea fisurilor invizibile cu ochiul liber stă Acoperită de praf, ca dovadă că este folosită doar la zile mari.în autobaze, în uzinele de reparații, la direcția de aprovizionare-des- facere din Ministerul Transporturilor, drept principală cauză a stării tehnice necorespunzătoare a autovehiculelor ne este prezentată situația deficitară în sectorul pieselor de schimb. „Unele lipsesc aproape cu desăvîrșire, altele se remarcă prin calitatea lor necorespunzătoare, de- terminînd consumuri exagerate — constată Grigore Ieftimie din direcția Ministerului Transporturilor care coordonează aprovizionarea cu piese de schimb. Este o problemă mai veche, nerezolvată încă de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Am inițiat realizarea de piese în cadrul unor uzine de reparații, întreprinderi ale industriei locale și chiar ateliere UCECOM. Nu este rău că asemenea unități degrevează industria republicană, numai că adeseori producția lor are un caracler improvizat, se realizează în condiții tehnice improprii, fără respectarea tehnologiilor obligatorii, uneori chiar și din materiale necorespunzătoare, ceea ce exercită o influență dăunătoare asupra calității. Unele contracte încheiate cu importanți furni- zori de piese și subansamble se ” rează parțial și neritmic, cu i zieri de multe luni de zile".Urmările : crește în permanență procentul de autovehicule imobilizate din cauza lipsei de piese de schimb — de la 1,6 la sută in 1968, la 2,4 la sută anul trecut, pentru a ajunge la 2,9 la sută în primul trimestru al a- cestui an ! Aproape trei mașini la fiecare sută stau din acest motiv, iar un număr de trei-patru ori mai mare sînt mobilizate pentru reparații, a căror durată ar fi simțitor redusă dacă s-ar dispune de piese de schimb suficiente și de bună calitate. Dacă ținem cont și de faptul că o imobilizare de 2—3 luni costă statul echivalentul valorii unei mașini noi. in timp ce costul pieselor necesare pentru o reparație capitală și pentru întreținerea curentă s-ar putea recupera prin reducerea numai cu o săp- tămină a imobilizării vehiculului respectiv, importanta unei juste corelări a producției de autovehicule eu cea a pieselor de schimb devine evidentă. Instaurarea unul climat de exigență și disciplină, înlăturarea deficiențelor organizatorice în exploatarea și întreținerea parcului auto, executarea unor reparații de bună calitate și înlăturarea deficitului de piese de schimb vor crea condiții propice pentru aplicarea generală, eficientă a prevederii legale cu privire la documentul de bord care atestă starea tehnică a autovehiculului. Urgența și hotărîrea sînt principalele trăsături ale măsurilor ce se Impun.
Al. PLAIEȘU

MAMAIA '70 

PRIMII OASPEȚI 
AI LITORALULUICONSTANȚA (corespondentul „Scînteii"). — La Mamaia au sosit zilele acestea primele grupuri de turiști de peste hotare, marcînd deschiderea sezonului estival. Pentru a-i primi cît mai bine, „perla" litoralului și-a adăugat noi construcții — hoteluri, restaurante, spații comerciale și de agrement. A fost dat în folosință hotelul Picadilly și 5 minihoteluri, însumînd laolaltă 800 de locuri. De asemenea, a fost terminată construcția u- nui mare restaurant în zona Aurora și a două restaurante cu autoservire în zona nordică a stațiunii unde se amenajează două campinguri cu 20 000 de locuri. Spațiile comerciale, a căror lipsă a fost resimțită anul trecut, s-au extins cu 4 200 metri pă- trați. S-au dat în folosință și două grădinițe de copii. Pentru agrement, turiștii vor avea Ia dispoziție, începînd de anul a- cesta o piscină la Clubul Mediteranean, o grădină vieneză, un nou club, două debarcadere și terenuri de sport. Automobiliștf- lor le este înlesnită circulația de o autostradă în lungime de 4 kilometri, care străbate stațiunea. Prin noile investiții. Mamaia își mărește capacitatea de cazare la 48 000 de locuri. Se estimează că în 1970 aici își vor petrece vacanța peste 300 000 de turiști din țară și de peste hotare.
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Este un fapt recunoscut : maramureșenii sînt vechi crescători de animale, iar rasa Brună de Maramureș s-a creat în această parte a țării, unde pajiștile naturale ocupă aproape jumătate din terenul agricol. Concentrarea creșterii animalelor în ferme mari ale cooperativelor agricole a conferit tradiției, experienței dobîndite, ‘în cursul anilor, dimensiuni noi, mult mai ample și mai bogate in semnificații. Sectorul zootehnic al cooperativelor a- grL 'e din județ s-a dez- voltaw mereu, ajungînd ca, la începutul lunii aprilie a.t., să numere 26 194 de bovine, dintre care 11 579 de vaci și juninci, peste 82 800 de ovine. Cu atît mai mult cu cit efectivul de animale este în continuă creștere, iar sarcinile ce revin județului Maramureș din Programul național privind dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere sînt mari, se impune — ca o problemă de stringentă actualitate — asigurarea fermelor și brigăzilor zootehnice cu cadre care să posede bogate cunoștințe și deprinderi practice, pasiune și dragoste pentru profesia de crescător de animale. Unde s-a rezolvat această problemă, producția și veniturile din zootehnie sint în continuă creștere.— Am reușit, în bună măsură, să stabilizăm oamenii — ne spunea tov. Alex. Șuta, șeful fermei de animale de la cooperativa agricolă din Seini. Unii dintre ei lucrează în acest sector de șapte-opt ani, și-au dezvoltat experiența. Eliminarea fluctuației, cointeresarea și stimularea îngrijitorilor, asigurarea unor cîștiguri constante au avut repercusiuni pozitive în mai multe direcții. S-a fă "ut disciplină, ordine în ajare și îngrijirea ani- delor. Fixarea sarcinilor precise pentru fiecare îngrijitor, pentru fiecare lot de animale, combaterea neglijenței au condus la întărirea simțului de răspundere. O dată cu aplicarea noilor măsuri privind normarea și retribuirea muncii s-a înregistrat o depășire a producției de lapte : în martie cu 2 329 de litri, iar în aprilie cu peste 2 400 de litri. în primul trimestru, față de aceeași perioadă a anului trecut, se constată o creștere a producției de lapte cu 14 000 de litri. Realizăm astfel venituri și retribuim bine îngrijitorii. La noi, un îngrijitor bun poate realiza lunar pînă la 1 600 de lei.într-adevăr, șeful fermei de la cooperativa agricolă din Seini e un om inimos, cu inițiativă, care se zbate pentru a pune la punct lucrurile, a elimina neajunsurile din zootehnie. Este preocupat, între altele, de dezvoltarea și asigurarea unei balanțe furajere echilibrate, de îmbunătățirea potenția

lului biologic al animalelor, fiind ajutat, în această acțiune, și de medicul veterinar Trifu Cristea. Paralel, șeful fermei caută îngrijitori noi — cei mai buni cooperatori din comună — pentru zootehnie, fiind sprijinit, în acest sens, de consiliul de conducere al cooperativei.In cursul investigației, toți interlocutorii au fost unanimi în a aprecia că esențial pentru perfecționarea activității în zootehnie, pentru creșterea producțiilor de carne, lapte, lină, ouă este — pe lingă asigurarea bazei furajere — permanentizarea îngrijitorilor de animale, ridicarea nivelului lor de cunoștințe. Teoretic, lucrurile sînt clare,

torilor din zootehnie, pentru că nu realizează cîștiguri mulțumitoare.La Șomcuta Mare se prevede ca, în viitorul cincinal, să se construiască un complex pentru creșterea a sute de vaci ; în acest scop se vor aloca 5 500 000 de lei. Gîndindu-ne la aceste perspective, credem că se impune luarea unor măsuri urgente pentru eliminarea lipsurilor semnalate, cunoscute de altfel și de organele agricole județene. Ferma de animale de la Șomcuta Mare trebuie încadrată cu cei mai buni cooperatori, dornici de a-i reda numele. Nu e o treabă ușoară, care se poate rezolva cît a-i bate din palme. Dar nici consiliul de
Cauze ale fluctuației 

îngrijitorilor de animale 
din cooperative agricole 
ale județului Maramureș

lesne de Înțeles. Cum se acționează însă practic pentru realizarea acestor deziderate ?— Nu avem suficientă forță de muncă în sectorul zootehnic — ne mărturisește medicul veterinar Va- sile Dușinschi, șeful fermei de la cooperativa agricolă din Șomcuta Mare. Am preluat ferma la începutul lui februarie. Avem 483 de bovine, dintre care 209 vaci și juninci și circa 1 200 de oi. Din cauza lipsei de furaje, producțiile sînt toarte scăzute. îngrijitorii nu-și realizează planul, nu cîștigă, ne părăsesc...Doar 30 la sută dintre îngrijitori au o pregătire, o experiență pe care se poate conta ; restul sînt bă- trîni, „prinși" ca să suplinească lipsa torței de muncă. Există, aici, un întreg lanț de neajunsuri, veriga cea mai slabă constituind-o absența furajelor. De ani de zile se discută despre baza furajeră, se fac studii. balanțe furajere, care rămin însă simple petice de hîrtie. Organele agricole județene „indică" ce să se cultive în cooperativă ; or, în această situație, îngră- dindu-se inițiativa proprie a consiliului de conducere, a specialiștilor din cooperativă, nu se întrezărește ieșirea din impas. Animalele trăiesc doar din rații de întreținere. într-un asemenea cerc vicios se circumscrie și „fuga" îngriji-

conducere nu poate sta pasiv, indiferent, așteptînd ca timpul să rezolve totul.O situație asemănătoare am întîlnit la brigada zootehnică de la cooperativa agricolă din Cicîrlău. Aici, îngrijitorii de animale sînt din alte localități, devin „angajați" ai cooperativei. Comuna numără aproape 5 000 de suflete. Să nu e- xlste oare forță de muncă, oameni care să dorească să lucreze în zootehnie 1— Uite, n-am găsit — ne spune Ioan Verdeș, președintele cooperativei agricole. Sătenii noștri, fiind a- proape de oraș, preferă minele, șantierele...Adevărul este că țăranii din Cicîrlău sînt buni crescători de animale. Colin- dînd satul, am văzut în multe ogrăzi animale frumoase, bine întreținute, productive. Faptul că nu vin la cooperativă să se ocupe de creșterea animalelor se datorește slabei preocupări a consiliului de conducere pentru asigurarea bazei furajere, lipsei de stimulare și cointeresare a îngrijitorilor.Așa se face că, Intr-un județ cu vechi tradiții în zootehnie, unde ponderea venituților realizate din a- cest sector este de aproape 40 la sută din totalul veniturilor bănești ale cooperativelor, s-a ajuns la o asemenea situație. Ce trebuie să se întreprindă pentru re

zolvarea problemei îngrijitorilor de animale în cooperativele agricole ? Consemnăm opinia dr. Emilian Breteanu, director adjunct, și ing. Vasile Mureșan, inginer principal, de la Direcția agricolă județeană, a ing. Grigore Pop, de la Uniunea județeană Maramureș a cooperativelor a- gricole de producție. „Greutăți mari — ne-au mărturisit interlocutorii — se întîmpină în asigurarea cu cadre de îngrijitoriîn cooperativele din zonade deal și premonta-nă, unde sînt planificatevalori mici în bani și produse pentru o normă convențională, care se reduc și mai mult prin reținerea procentului de 20 la sută pentru garantarea realizării planului și a impozitului provizoriu stabilit. Așa sînt cooperativele agricole din Su- ciu de Sus, Suciu de Jos, Ulmeni și altele, unde a- vansurile acordate sînt mici. Aceste stări de lucruri determină și în prezent fluctuații mari în forța de muncă din zootehnie.Principiile care stau la baza organizării muncii în zootehnie prevăd ca cei care lucrează in acest sector să fie retribuiți după cantitatea și calitatea muncii prestate. Dar, în cadrul a- cestei retribuții trebuie să se aibă în vedere condițiile specifice, diferențiate, în care se lucrează în cooperativele de deal și premon- tane. Diferențiată trebuie, deci, să fie și încadrarea îngrijitorilor. Interlocutorii noștri ne-au declarat că a- ceasta nu se poate realiza, deoarece aplicarea categoriilor de normare nu este lăsată în competența organelor agricole județene, care cunosc cel mai bine, mai amănunțit condițiile, specificul cooperativelor. Ei au subliniat că ar trebui să se studieze posibilitatea încadrării îngrijitorilor de vaci și a celor de oi într-o categorie superioară care ar însemna un ciștig în plus, ceea ce i-ar cointeresa mai mult să sporească producția.Permanentizarea oamenilor în zootehnie constituie o problemă care trebuie rezolvată cît mai urgent de către organele agricole. A devenit absolut necesar să se ia măsuri hotărîte, urgente — atît de către consiliile de conducere, cît și de către organele agricole județene și centrale pentru a se asigura stabilitatea oamenilor, ca cei mai buni cooperatori să lucreze în fermele de animale, în brigăzile zootehnice. Numai cu cadre permanente, cu bogate și temeinice cunoștințe se vor putea realiza marile sarcini reieșite din Programul național privind dezvoltarea zootehniei.
Vasile GAFTONE 
corespondentul 
„Scînteii"

Recoltarea lucerne! la I.A.S. Mogoșoaia, județul Ilfov Foto : Agerpree

CONTRASTE

• Serviți garnituri

„la masa
tratativelor"!

(Urmare din pag. I)

Studiem,

organizăm, 
dar muncim 

tot ca înainte
OPINII, DOAR ÎN APARENȚĂ CONTRADICTORII, PRIVIND ACȚIUNEA DE 
ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII ÎN UNITĂȚILE 

GRUPULUI INDUSTRIAL DE PETROCHIMIE DIN BORZEȘTI

Multă vreme, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii — declanșată in urmă cu trei ani — s-a aflat în centrul preocupărilor specialiștilor din unitățile componente ale Grupului industrial de petrochimie de la Borzești. Anul trecut, de pildă, au fost efectuate nu mai puțin de 113 studii privind îmbunătățirea structurii organizatorice a grupului și a unităților sale, precum și a organizării producției și a muncii. Aplicate In procesul de producție, multe dintre măsurile practice — care au concretizat concluziile acestor studii — și-au dovedit din plin eficiența. Izopropilbenze- nul și alfametilstirenul din stratul de hidrocarburi de la instalația de fenol, bunăoară, care pînă nu de mult se ardeau, sînt recuperate în prezent, ca urmare a aplicării unui asemenea studiu efectuat de către specialiștii uzinei de cauciuc sintetic. Se obține, în felul acesta, o economie anuală de peste 13 milioane lei. Datorită unor analize amănunțite, cadrele necesare la capacitățile de producție recent intrate în funcțiune — instalațiile de stiren și polistiren, instalația de perclorvinil și Stația de producere a frigului — au fost asigurate prin redistribuirea personalului de la alte instalații.Trebuie spus însă, cu toată claritatea, un lucru : de cîtva timp se constată o diminuare a eficienței acestei activități indispensabile perfecționării mecanismului producției. O serie de studii de organizare n-au dus, practic, la nici o Îmbunătățire a activității economice. Firesc se pune Întrebarea : de ce și-au cheltuit energia specialiștii care le-au elaborat ? Ing. Walter Graef, șeful serviciului organizarea producției și a muncii, susține că cei 22 de salariați ai acestui serviciu sînt nevoiți să se ocupe mai mult de problemele normării muncii, pentru elaborarea și urmărirea aplicării studiilor de organizare superioară a producției și a muncii rămînîndu-le prea puțin timp.Ing. Victor Adomnica, secretarul comitetului de partid a) grupului, este, însă, de altă părere :— Activitatea de organizare științifică a producției și a muncii a devenit necores-
■ ■ ■ ■ b o o

De aproape trei ani, 
la uzina „Electropu- 
tere“ din Craiova s-au 
ivit unele neajunsuri 
in ce privește calitatea 
garniturilor de cauciuc 
folosite la etanșarea 
transformatoarelor de 
forță. Acestea trebuie 
să reziste atit lo tem
peraturi scăzute și lo 
temperaturi ridicate, 
cit și in medii cu pro
duse petroliere. Pentru 
înlăturarea defecțiuni
lor calitative ale aces
tor garnituri, intre uzi
na din Craiova și Fa
brica de articole teh
nice din cauciuc Bra
șov au început tratati
ve pentru a se ajunge 
la realizarea unor pro
duse de bună calitate. 
Deși a trecut atita vre
me, nici pină in pre
zent nu s-a ajuns la 
o înțelegere. Reprezen
tanții fabricii din Bra
șov susțin că pot asi-

gura calitatea cores
punzătoare a garnitu
rilor dacă uzina „Elec- 
troputere" ii va pune 
la dispoziție matrițele 
necesare. Reprezentan
ții uzinei „Electropu- 
tere" susțin că fabrica 
furnizoare impune 
condiții neacceptabile. 
Și in timp ce repre
zentanții celor două 
întreprinderi se intil- 
nesc și incheie „minu
te" care nu duc la nici 
o rezolvare, uzina cra- 
ioveană continuă sd 
fabrice transformatoa
rele cu garnituri de 
proastă calitate, cu 
toate consecințele eco
nomice negative ce de
curg de aici. Se știe, 
cauciucul este elastic. 
Oare din acest motiv 
problema stabilirii mă
surilor necesare pentru 
ridicarea calității gar
niturilor se amină la 
nesfirșit ?

o Lapte... de Segarcea

gonie de la întreprinderea „Indepen- dența“-Craiova, de la Fabrica de postav Buhuși. Urmărind simplificarea relațiilor de aprovizionare, în scopul creșterii operativității și diminuării costurilor, astăzi toate aceste semifabricate se produc chiar în cadrul unităților care alcătuiesc structura combinatului. Efectul economic este apreciabil. înainte, pentru fiecare tonă de fire de bumbac care se aducea de la Botoșani, de exemplu, se cheltuiau în plus cu transportul și manipularea circa 350 de lei, cheltuială inexistentă în prezent. în același timp, a crescut și răspunderea conducerii combinatului pentru ridicarea calității acestor semifabricate, deoarece în noile condiții nu se mai poate arunca vina, în eventualitatea unor abateri de la normele de calitate, asupra întreprinderilor furnizoare. înainte de organizare, Fabrica de confecții din Brăila se aproviziona de la țesătoriile din Galați (adică de la 30 km distanță) cu numai 4 la sută din necesarul său de țesături, restul fiind adus de la Iași. București sau tocmai de la Arad. Astăzi, aceeași fabrică, Încadrată în Combinatul textil Galați, își asigură 66 la sută din necesarul de țesături chiar în cadrul combinatului respectiv.Prin desființarea fostelor direcții generale din cadrul ministerului, noile organisme au dobîndit autonomia deciziilor, dreptul nemijlocit de conducere a proceselor tehnico- economice, cu toate răspunderile pe care le comportă noul lor statut juridic. Rezultatele tn acest sens sînt vizibile mai ales pe planul eficienței economice. La lansarea planului de muncă și salarii pe anul curent, bunăoară, la combinate și la Întreprinderile cu gestiune economică proprie s-a avut în vedere creșterea apreciabilă a productivității mtfncii, de la trimestru la trimestru.

Fiind mai aproape de „pulsul" producției și cunoscînd mai bine rezervele interne care pot fi mobilizate și valorificate, combinatele au identificat resurse suplimentare pentru depășirea, încă din trimestrul I a.c., a nivelului planificat de creștere a productivității muncii.Desigur, relevînd aceste aspecte pozitive, nu putem trece cu vederea că in Îndeplinirea unor sarcini deosebit de importante, unele întreprinderi și chiar combinatele industriale.

runte, care cad In competența lor directă și pe care le pot rezolva cu maximă operativitate.Mă folosesc de acest prilej pentru a sublinia că toate aceste combinate, care se situează pe linia minimei rezistențe, trebuie "să înțeleagă bine că, in actualele condiții organizatorice și de remunerare a muncii, sub nici o formă nu mai poate fi acceptat „jocul" cu sarcinile de plan, nu mat poate fi admisă situația ca întreprinderile care lucrează necorespunzător să trăiască pe seama celor care sint

COMBINATUL 
INDUSTRIAL

în loc să folosească din plin toate prerogativele ce li s-au acordat pentru a obține rezultate pe măsura posibilităților și condițiilor organizatorice de care dispun, continuă să solicite ajutorul ministerului ori de cite ori se poticnesc într-o acțiune sau altă. Așa, bunăoară, cînd și-au dat seama, spre sfirșitul primului trimestru, că realizarea unor indicatori ai planului este incertă, fără a analiza dacă în unitățile componente s-a întreprins tot ce este posibil pentru realizarea planului, conducerile unor combinate au Început să solicite insistent diminuarea acestuia. Nu este lipsit de interes să remarc faptul că aceste unități fac parte tocmai dintre cele care, în mod sistematic, cer ajutorul ministerului chiar și pentru rezolvarea unor probleme mă-

animate să valorifice superior întreg potențialul de care dispun. în fiecare unitate productivă există suficiente resurse care, bine fructificate, pot să asigure îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor planificate.Deși mult îmbunătățit, așa cum am arătat, mecanismul aprovizionării și desfacerii nu a atins acea funcționare pe care o dorim și căreia cadrul legislativ îi oferă condiții de realizare dintre cele mai bune. Recenta lege a contractelor economice, desființînd repartizarea centralizată a fondului de marfă, stimulează dezvoltarea raporturilor directe între unitățile industriale, în dubla lor calitate : de producători și beneficiari. Or, tocmai în acest domeniu se impune o activizare mult mai intensă a combinatelor industriale,

precum șl o intrare mult mai rapidă în problemele comerțului exterior, domeniu în care, de asemenea, noile organisme economice au fost învestite cu importante atribuții. Asigurarea cu comenzi pentru acoperirea planului de export este acum o sarcină directă a centralelor și combinatelor. în acest sens, ele trebuie să prospecteze piețele externe, să asigure o producție competitivă, să ia toate măsurile necesare pentru realizarea, in cele mai bune condiții, a contractelor externe încheiate.Autoritatea și răspunderea centralelor și combinatelor trebuie să sporească simțitor, în cel mai scurt timp, și in domeniul îmbunătățirii calității producției. Noua lege privind asigurarea și controlul calității produselor stabilește sarcini precise, care revin, in acest domeniu, pe toată filiera — de la întreprindere pînă la minister. Țin să subliniez însă că în fiecare combinat industrial respectarea condițiilor tehnice de fabricație trebuie să fie susținută de o puternică activitate de cercetare științifică — domeniu în care de asemenea, startul este relativ lentDacă ar fi să cuprind într-o succintă concluzie cele spuse pînă acum, aș sublinia că structura organizatorică necesară pentru perfecționarea întregii activități productive a fost pe deplin creată. Diviziunea muncii între diferitele organisme de conducere a industriei noastre este cit se poate de rațională, de profitabilă pentru fiecare organism în parte. Fructificarea avantajelor ce le oferă acest cadru nou depinde numai de priceperea noastră, a celor care lucrăm tn industria ușoară, și mal ales de rapiditatea șl răspunderea cu care vom acționa într-un domeniu sau altul. Tocmai de aceea, acum, la început de drum, nici un efort nu trebuie precupețit pentru ca intrea- ga activitate să se desfășoare in concordanță cu nevoile economiei naționale, cu cerințele ridicării continue a eficienței economice.

punzătoare. De foarte multe ori forțele a- cestui serviciu sînt irosite cu lucruri mărunte, pierzîndu-se în schimb din vedere problemele majore pe care le ridică producția, organizarea muncii. Cum s-ar spune, din cauza copacilor nu se mai vede pădurea.Făcînd această afirmație, secretarul comitetului de partid ne-a relatat diferite a- mănunte cu privire la unele probleme deosebit de importante, a căror soluționare este tărăgănată, însă, de mai multe luni. Una dintre acestea privește aprovizionarea cu materii prime a locurilor de muncă și transportul interuzinal. în urma analizării datelor principale ale problemei, comitetul de partid a recomandat serviciului amintit — încă la jumătatea anului trecut — să studieze amănunțit posibilitățile de soluționare. Au trecut, de atunci, mai multe luni, dar concluziile investigațiilor întreprinse încă nu au fost definitivate. Ca atare, aprovizionarea locurilor de muncă și transportul intern continuă să se desfășoare defectuos, cu o mare risipă de forță de muncă. Personalul serviciului de organizare și-a pierdut, în schimb, vremea elaborînd studii pe teme minore, cum ar fi, de pildă, eliberarea materialelor igienico-sanitare, plata alocațiilor pentru copii și eficiența deplasărilor cu... microbuzul.Chiar și atunci cînd sînt Întreprinse studii pe teme majore, aplicarea lor în viață este tărăgănată mult timp, în mod nejustificat. Inginerii Gheorghe Atanasiu și Mihai Harnagea s-au ocupat, timp de o lună de zile, de îmbunătățirea operațiunilor de încărcare-descărcare, transport și depozitare a detoxanului. S-a împlinit un an de la formularea unor propuneri interesante, dar aplicarea lor a fost amînată din lipsa unui proiect de execuție. Un alt caz : în prezent, la uzina chimică se aruncă o mare cantitate de acid clorhidric. Valorificarea acestuia, prin creșterea capacității de fabricare a clorurei de calciu, ar duce la obținerea unei producții suplimentare în valoare de 3,4 milioane de lei anual. S-a elaborat și un studiu pe această temă, dar aplicarea lui cine știe cît va mai întirzia, întrucit numai întocmirea proiectului de execuție urmează să dureze circa 6 luni. Nu mai punem la socoteală timpul necesar pentru procurarea și montarea utilajelor.Este de necrezut, dar unor studii efectuate In anii precedenți li s-a pierdut, pur și simplu, urma. Este cazul celui privind reducerea manipulărilor și înlăturarea degradării butoaielor in secția clorură de var, prin a cărui aplicare se preconiza o eficiență anuală de peste 100 000 lei. După ce a fost avizat de consiliul tehnico-științific și s-a întocmit și proiectul de execuție, acest studiu a fost dat uitării.Ar mai fi de consemnat o observație. în planul de activitate al serviciului organizării sînt incluse teme a căror soluționare se știe prea bine că nu este posibilă decît peste cîțiva ani. Este cazul folosirii raționale a apelor de răcire și reducerii debitelor de apă reziduale la uzina de petrol. In colaborare cu Institutul de proiectări instalații petroliere din Ploiești, pe această ternă s-a elaborat un studiu în 3 variante. Aplicarea uneia dintre ele va fi posibilă însă abia după realizarea unei mari investiții, prevăzută a se executa în anii următori. Firește, nu e rău ca specialiștii să se ocupe și de rezolvarea unor probleme de perspectivă, dar aceasta nu In dauna problemelor urgente ale producției.Din păcate, consiliul de administrație al grupului nu analizează cu discernămîntul cuvenit planurile de activitate ale serviciului organizarea producției și a muncii, temele abordate, nu urmărește pas cu pas cum sînt transpuse în practică soluțiile preavizate. Insuficienta preocupare in această direcție a consiliului de administrație rezultă și din faptul că de Ia înființarea grupului și pină acum, analiza activității de organizare științifică a producției și a muncii nu a figurat niciodată pe ordinea de zi a ședințelor acestui organ de conducere colectivă. Este deci cazul să le reamintim membrilor consiliului de administrație că organizarea mai bună a producției și a-muncii trebuie să constituie o preocupare permanentă, că studiile nu se elaborează de dragul de a le elabora, sau pentru a le raporta forurilor de resort superioare, ci pentru a determina obținerea unor rezultate e- conomice tot mai bune în practică.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

I.A.S. Segarcea este 
cunoscută îndeosebi 
pentru calitatea vinu
rilor sale, care la mul
te concursuri naționale 
fi internaționale, au 
fost distinse cu di
plome și medalii. To
tuși, in balanța econo
mică a întreprinderii, 
producția de cereale 
șl zootehnia se situea
ză pe prim plan. Fer
mele zootehnice ale 
I.A.S. Segarcea au in 
prezent, pe lingă un 
mare număr de ovine 
și porcine, 1 286 vaci, 
de la care se obține o 
mare producție de 
lapte. Pe primele 4 
luni ale anului a fost 
livrată o cantitate de 
10 750 hl lapte-marfă, 
cu 650 hl mai mult de-

cît prevederile planu
lui. In această perioadă 
s-a realizat o producție 
medie pe cap de vacă 
furajată de 955 l lapte- 
marfă, față de 900 litri, 
cit era prevăzut. Cele 
mai bune rezultate au 
fost obținute de către 
lucrătorii de la ferma 
nr. 8 Portărești, con
dusă de inginerul 
Virgil Panduru, care 
de la un efectiv de 467 
vaci a realizat o pro
ducție medie de 1 146 
litri lapte de fiecare 
vacă furajată, avind 
condiții create să de
pășească cu mult pro
ducția medie anuală 
stabilită. 
Segarcea 
concurează 
tura.

Deci, la 
zootehnia 

cu viticul-

«Cînd e calitatea,

nu e cantitatea
și viceversa!

In nota intitulată 
„tn așteptarea mărți
șorului", publicată la 
această rubrică la 15 
ianuarie, se arăta că 
conducerea carierei 
Cuciulat din cadrul 
Centralei minelor de 
fier și nemetalifere 
Cluj nu își respectă o- 
bligațiile contractuale 
față de Uzina de pro
duse sodice din Ocna 
Mureș. La acea dată, 
cariera din Cuciulat 
înregistra o restanță 
de citeva mii de tone 
calcar, ceea ce pertur
ba activitatea uzinei 
din Ocna Mureș. Care 
sint in prezent relații
le dintre cele două u- 
nități ? „Nu sintem 
mulțumiți de această 
colaborare. Furnizorul 
ne creează in conti
nuare greutăți" — ne-a 
răspuns tovarășul Spi
rea Diaconu, directo
rul comercial al uzi
nei din Ocna Mureș.

De data aceasta nu se 
mai pune acut proble
ma respectării con
tractului sub raport 
cantitativ. Nemulțu
mirea beneficiarului 
este provocată insă de 
nerespectarea de către 
furnizor a indicilor de 
calitate a materiei pri
me livrate. Granulația 
calcarului este total 
necorespunzătoare, in 
plus, procentul de ar
gilă depășește mult pe 
cel admis. Consecințe
le folosirii unei ase
menea materii prime? 
In primul rind, se de
pășesc simțitor con
sumurile specifice de 
cocs, calcar și alte ma
teriale. Desigur, pre
țul de cost al produc
ției a sporit și el. Ce 
părere are Centrala 
minelor de fier și ne- 
'metalifere Cluj ? Sin
gură, cantitatea poate 
suplini și calitatea 
producției ?

9 Gemenele și Albina
La Gemenele, jude

țul Brăila, a fost pre
văzută amplasarea u- 
nei ingrășătorii inter- 
cooperatiste pentru 
30 000 miei. După ce 
s-a pierdut un timp 
prețios și a fost întoc
mită documentația 
tehnică, s-a constatat 
ceea ce se știa de 
mult, că localitatea 
Gemenele se află si
tuată la o extremitate 
a județului. Impedi
mentul consta in dis
tanța mare de trans
port al furajelor con
centrate din cooperati
vele agricole asociate. 
Șl cit de simplu era 
să se vadă de la bun 
început acest lucru ! 
Apoi, de la Gemenele 
opțiunile s-au transfe
rat la Albina, care pre
zintă citeva 
substanțiale, 
unei magazii 
depozitarea 
rilor

avantaje 
existenta 

pentru 
nutrețu- 

concentrate, a 
unui șopron pentru fl- 
nuri și a unei instala
ții de măciniș și a- 
mestec, indispensabile 
pentru prepararea hra
nei mieilor din ingră- 
șătorii. Veți spune, 
poate : „mai bine mai

tîrziu decît...*  Este 
insă nevoie să se re
cupereze timpul pier
dut. mai ales că Banca 
Agricolă, pentru a pu
tea deschide finanța
rea, nu admite docu
mentația tehnică în
tocmită pentru alt am
plasament. Banca are 
obiecții și asupra con
sumului de metal pre
văzut, care nu este în 
concordanță cu in
strucțiunile In vigoare. 
Din aceste motive s-a 
hotărit și schimbarea 
soluției de execuție, 
inlocuindu-se schele
tul de țeavă metalică 
cu elemente prefabri
cate din beton armat. 
După noua soluție și 
noua documentație 
este nevoie de un sin
gur lucru : să se treacă 
la lucru spornic, cu a- 
tit mai repede cu cit 
graficele de execuție 
prevăd ca popularea 
cu miei a îngrășători- 
ilor să înceapă spre 
sfirșitul lunii mai a.c. 
Or, graficele nu mai 
pot fi reînnoite. Pen
tru că nu mai este 
timp de pierdut. Mieii 
așteaptă.
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’ERSONALITATEA TEATRULUI
>E DEFINEȘTE PRIN IDEILE 
PENTRU CARE MILITEAZĂ

De obicei, discuțiile cu privire la 
ientarea și conținutul unei stagiuni 
•cute se poartă abia la începutul 
igiunii următoare, cînd, practic, 
și se emit idei și sugestii prețioase, 
! nu mai pot fi luate in considera- 
• decît cu dificultate, repertoriile 
nd definitivate, pregătirile pornite, 
cepind cu această convorbire — 
care am solicitat opiniile unui cu- 

scut regizor — căreia ii vom adău- 
alte convorbiri cu oameni de tea- 

i, menite să o completeze, să o 
boguțească pe cea de față, ne pro

blem o dezbatere a unor probleme 
z actualei stagiuni. Așadar :
— Ce părere aveți, tovarășe Crin 
•odorescu, despre acest sezon tea- 
11 1969—1970 ?— Deși bogată în titluri, ritmică, tuala stagiune — și cea bucureș- anâ în special — nu a excelat, după irerea mea, in evenimente teatrale oate chiar nici cit cea precedentă), orice caz, ea nu a oferit publi- lui acel eveniment teatral unic, uit așteptat. Răminem încă debitori iblicului nostru cu marea piesă de tualitate, cu conflicte și caractere iternice, reprezentativă pentru so- statea noastră contemporană, sem- ficativă pentru problematica ei so- ală și morală.Nu am avut nici valorificări, pli- ! de profunzime, ale unor texte ndamentale din trecutul — mai a- ■opiat sau mai îndepărtat — al cul- rii noastre naționale ; nici spectacle care să redescopere — în lumi- i unei gîndiri proprii, originale, nu imai a unui înveliș „epatant" — arile opere universale.Cele cîteva succese înregistrate (cu ccepția interesantei lucrări a lui . R. Popescu pe scena Teatrului din g. Mureș) sînt de alt ordin : ele archează fie o înnoire de limbaj, e o revifiere a atmosferei teatrale, laducind publicul „la casă" (Ceea ce răși nu e deloc neglijabil). Cu toate :estea, hotarul mijlociu — nu nu- ai al aspirațiilor, dar nici al posibi- tăților noastre efective — nu a fost, t in alte dăți, depășit.
— Credem totuși că s-ar putea ex- 
nde numărul „excepțiilor" acestei 
agiuni. E drept, nu pînă la stadiul 
; „regulă". Admițind, totuși, că reă- 
tările excepționale nu pot fi apa- 
ijul oricărei stagiuni — cum opre
ați realizările ei din această zonă e mijloc ?— Teatrul ca artă în genere e o are de excepție, deci aici „obiș- uitul" ca să fie valoros trebuie să e „excepțional". Voi accepta totuși isocierea sugerată ca premisă de lu- •u, de discuție. Așadar, o dată cu isența unor țișniri impetuoase, pe tăsura acumulărilor noastre de ta- ■nt și experiență se mai observă și iște oscilații prea mari, niște inegn- tăți de nivel prea discrepante, atît 1 ceea ce privește valoarea literarăideologică a pieselor, cit și va- >area artistică a spectacolelor. A- îasta face, din păcate, ca atît. colec- vele artistice cit și publicul specta- >r să nu se mențină la un nivel escind de tensiune spirituală.Cultura este un proces progresiv antinuu (și cea teatrală cu atît mai lult), cerînd permanent solicitări și forturi neîntrerupte. Or. dacă slă- im aceste solicitări, dacă obișnuim tît artiștii cit și spectatorii cu efor- iri artistice și intelectuale mai scă- ute, dacă ne lăsăm prea mult în oia succeselor minore, facile și co- îode — afectăm nu numai asupra rezentului artistic, ci și asupra vii- irului. Cultura este o investiție pe armen lung, ale cărei roade se văd p timp. Ceea ce contează aici nu sînt cumulările materiale, ci cele morale, 

porul de spiritualitate. Dacă ne-am îsa absorbiți numai de rezultatele mediat vizibile și am restringe mun- a de îndeplinire a planului cultural umai la realizarea indicilor imediați - atunci cu „Puricele in ureche", Doamna de la Maxim", „Floarea de actus", „Boeing-boeing", „Bărbatul u trei neveste", „Domnișoara din .ighișoara", „Trei fete de măritat". Comedia întrebărilor". „Cursa de oareci" (și lista nu e completă nici •entru București) am face un exce- ent plan de casă si ne-am con- idera achitați de orice datorie. Dar i întreagă generație ne-ar acuza mai irziu că am ținut-o tocmai în mo- nentul decisiv al formării ei intr-o vaziune voioasă, departe de tensiu- îea etică și intelectuală a epocii.Nu ne ‘ vom putea îndeplini arcinile din ce în ce mai mari, lai complicate, pe care le re- ■lamă construirea unei societăți mo- lerne. a societății noastre socialiste, arcini asupra cărora s-a pronun- at cu magistrală competență, cu idînc realism, în atîtea rînduri, con- iucerea partidului, nu ne vom putea ifirma cu demnitate prezența în con- •ertul națiunilor, dacă hrana spiri- uală a unei generații 6-ar reduce ■xclusiv la haz. divertisment și mușcă ușoară !Efortul intelectual, ca și cel etic sste o chestiune de deprindere și căile educării lui sînt multiple. Obișnuința de „a pune probleme" și de a e frămînta pentru găsirea de solu- ii, privirea critică și luciditatea, leiluzionarea și autoexigență (ca și ilte trăsături din aceeași familie) — apanaj, dintotdeauna, al marelui teatru, sînt coordonate de bază ale spiritului modern, ale înarmării morale strict necesare pentru a face față cerințelor lumii contemporane.De altfel, cele rriai bune tradiții ale culturii noastre teatrale atestă acest indemn către profunzime și efort.

t
18,00 Microavanpremiera zilei.
18,05

18,30

18,55
19,00

Ex-Terra ’70 — emislune-
concurs pentru școlari.
Actualitatea muzicală : Sta
giunea Studioului de concer
te al Conservatorului „Cl- 
prian Porumbescu" ; Tineri 
interprețl pe scenele de con
cert ale Capitalei ; Știri și 
informații muzicale din țară 
și de peste hotare.
Anunțuri — publicitate.
Telejurnalul de seară.

Dascălii întru teatru al generației mele — Camil Petrescu, Ion Sava, Ion Marin Sadoveanu — ne-au cultivat spiritul viu al unor înalte țintiri, sforțarea ambițioasă înspre orizonturi superioare. De aceea, cînd văd cum uneori ne declarăm satisfâ- cuți că ne-am cheltuit forțele în realizări minore, încerc un sentiment de mîhnire !Nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Cred că divertismentul se află la locul lui la teatre precum „C. Tănase" sau „Ion Vasilescu". Mă surprinde și nemulțumește însă să văd uneori o sărăcie de aspirații, o modestie de gindire la acele teatre care au dovedit cîndva că pot mai mult.Și pentru a fi „concret" (și a vorbi despre situațiile pe care le cunosc) mi se pare de neînțeles cum un tea-
Interviu cu regizorul 
Crin TEODORESCU

tru ca „Teatrul Mic" — care reușise în cițiva ani să-și formeze un public pentru un repertoriu de problematică — să se lase în repetate cazuri ușor atras pe panta preferințelor pentru piese nesemnificative, pier- zindu-și astfel publicul cu atita efort închegat, risipindu-și zestrea spirituală acumulată.Poate constitui, de asemenea, pentru mulți o enigmă faptul că un teatru cu atit de puternică concentrare de torțe regizorale și scenografice, cu atît de puternică afluență de talent actoricesc cum este teatrul „Bu- landra" să prezinte. în ultimele stagiuni, atît de mari discrepanțe și In ceea ce privește orientarea repertoriului, și în ceea ce privește nivelul calității spectacolelor. Această ete- rogenie — și în programul estetic și în calitatea finalizării lui — nu poate fi explicată prin „cauze obiective". După cum iarăși nu se poate explica prin aceeași categorie de cauze faptul că teatrul „Bulandra", cu cadre artistice și tehnice de o asemenea valoare, scoate o singură premieră- eveniment pe stagiune.
— Care ar fi aceste cauze de ordin 

„subiectiv" la care v-ați referit de 
cîteva ori pînă acum ?— Fără a pretinde că epuizez toți factorii analizei, socotesc că una din „hibele" principale se află în faptul că nu întotdeauna colectivele noastre sint „direcționate" de o clară orientare programatică, de o gindire artistică bine articulată. Dovadă : preferințele repertoriale oscilante, accidentale. datorate întâmplării. informațiilor de hazard („ce s-a mai tradus „ce se mai joacă pe alte scena ?“ ș.a.m.d.). dificultăților organizatorice etc. Or, de ceea ce avem noi nevoie este Un repertoriu rezul
tat din opțiuni lucide de program 
estetic, filozofic, social-politic, un 
repertoriu rodit de o gindire tea
trală activă, creatoare. Noi. creatorii, beneficiem dn platforma elaborată de partid, platforma culturii noastre socialiste. cu înaltele ei meniri și funcții educative și active, de stimulare, aprofundare și înălțare a conștiințelor. Datorită politicii culturale consecvente a partidului, teatrele dispun azi de o bază de repertoriu mult lărgită și diversificată. Ciștigurile noastre importante obținute în ultimii ani pe baza acestei platforme s-au realizat prin promovarea celor mai bune texte ale dramaturgiei originale inspirate din actualitate, a celor mai bune lucrări ale țărilor socialiste și ale literaturii progresiste mondiale. De asemenea, arta spectacolului a cunoscut în acești ani succese unanim recunoscute prin repre- , zentații lucrate în viziuni regizorale pe cit de valoroase pe atît de diferite ca factură, dar tonte izvorîte din a- ceeași angajare formă în slujirea ideologiei noastre socialiste.In fața teatrelor, chemate să aplice creator principiile politicii culturale a partidului, se pune problema ijnor opțiuni repertoriale clare și curajoase, totodată, și a unei valorificări și mai strălucite — prin spectacole — a acestor opțiuni.Fiecare teatru trebuie să manifeste — printr-o continuă inițiativă — gradul său de conștiință In îndeplinirea funcției sale sociale specifice ; să facă efortul de a răspunde și mai bine imperativelor maiore ale fiecărei etape de dezvoltare. în acest sens — aș zice — fiecare teatru are obligația de onoare de a-și constitui o personalitate artistică distinctă.Experiența concretă a demonstrat că personalitatea unui teatru, valoa
rea sa specifică le dă nu suma 
aritmetică a talentelor sale, ci numi
torul comun al unei gîndiri identice, 
al unui comun crez estetic, filozofic, 
social-politic. Toate exemplele de reușită in acest domeniu verifică a- ceastă axiomă de bază a celei mai colective dintre arte, arătînd că nu
mai o angajare estetică, etică, politică 
bomună face posibilă o fuziune spi
rituală optimă și declanșează ener
giile colective cele mai înalte. Numai o astfel de angajare fermă a teatrului va duce la dorita stimulare a unei dramaturgii naționale reprezentative. Reprezentativă pentru realitatea noastră de acum și de aici, a cărei trăsătură dominantă e uriașul

19.20
19,«5

10,10

Cabinetul economic TV.
Plimbare pe Lotru. Reportaj 
TV de Romulus Vulpescu. 
Imaginea Boris Ciobanu.
Tele-cinemateca : „I vitello- 
nl“. Un film de Federico 
Fellini. In distribuție : Al
berto Sordi, Franco Fabrlzzi, 
Franco Interlenchi, Leonora 
Ruffo.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Masă rotundă : C. Dobrogea- 

lui tn 
Partici- 
Z. Or-

nu-Gherea și locul 
cultura românească, 
pă : George Ivașcu, 
nea, Gh. Stroia.

22,35 Imagini sonore... Iși dau 
concursul Mihaela Mihai și 
Sile Dinlcu.

23,00 închiderea emisiunii. 

*

*

*

efort colectiv de construire a unei societăți noi. Aprofundarea, analiza complexă a acestui proces — și nu simularea mimetică a unor procedee și situații generate de realități străine — constituie, firește, cea mai fertilă sursă de inspirație.Trebuie recunoscut că In ceea ce privește forța (abșolut necesară unei activități teatrale creatoare) dobîndi- tă prin coeziunea internă a colectivelor — mai avem încă multe de făcut. Este uimitor cît de puțin timp se consumă (vorbesc din experiența concretă, cunoscută in importante colective) pentru elaborarea unei 
gîndiri artistice proprii care să mo
bilizeze și să anime colectivul, pentru elaborarea unui program concret, 
emanînd din platforma generală co
mună, care să-i fixeze cu precizie 
telurile, condițiile organizatorice și 
materiale necesare atingerii lor. La aceasta contribuie și o situație în prezent nesatisfăcătoare 1 consiliile artistice (foruri consultative, cu avize neobligatorii) și-au anemiat activitatea pină aproape de evaporare, iar comitetele de direcție (prevăzute cu hotărîri executorii) nu au luat încă ființă. De aceea, sste necesar să se treacă cît mai neîntîrziat în viață indicația partidului de a se înființa astfel de comitete : aceasta va însemna atit adîncirea procesului de democratizare preoconizat de partid, cît și îngrădirea arbitrarului și subiectivității fatale deciziilor unei singure persoane (și e știut cît pot fi artiștii de „subiectivi") ; va constitui, totodată, nucleul unde se va frămînta și cristaliza în timp orientarea programatică a teatrului — orientare care, în mod firesc, trebuie să se situeze în cadrul angajării politico-ideologice unitare promovate de partid, să răspundă dezideratelor majore care se pun în fața instituțiilor noastre culturale.în acest sens cred că este necesar ca profundele prefaceri pe care le cunoaște lumea contemporană. ca schimbările de optică și mentalitate — și in primul rînd importantele mutații în ceea ce privește modul de a regîndi relațiile umane determinate de dezvoltarea socialismului — să-și găsească o materialitate teatrală capabilă să le semnifice. Este clar că teatrului, pentru a putea semnifica noile realități complexe ale unei lumi în mers, în schimbare — nu-i mai sînt suficiente semnele e- laborate in secolul trecut, îi trebuie semne noi. Această muncă de elaborare a unor noi semne teatrale devine deci, dintr-o preocupare de „formă", de „înveliș", o problemă de „fond", de „miez". Ea nu este o chestie de modă, de snobism, de mimetism (cum o mai practică, din păcate, unii dintre noi ; ca și dintre critici, să fim drepți !). Este o problemă foarte gravă, de răspundere, fiind în fond problema nr. 1 a artei noastre : aceea a găsirii unui limbaj modern, original, nu copiat mecanic de la alții. adecvat semnificării realităților noastre proprii, exterioare și interioare. Această muncă trebuie, deci, să devină o muncă organizată, responsabilă. colectivă (nu intîmplătoa- re. anarhică, individuală). Ea nu trebuie să piardă din vedere funcția de limbaj a semnelor teatrale elaborate, adică necesitatea de a realiza o comuniune cu publicul căruia i se a- dresează.Iată. deci, că un program teatral este atît o problemă de estetică, cît și de sociologie, că depinde atît de potențialul de gindire al colectivului de artiști, cît și do cel al publicului lor. E rezultanta conjugării acestor forțe intelectuale, a stimulării lor reciproce. Și aici, chestiunea diversificării nu e numai dorită, dar e și posibilă și mai ales necesară. In acest sens, socotesc, vom putea răspunde nobilei .meniri pe caro teatrul o are în viața spirituală a țării noastre socialisto.

Natalia STANCU

In concepția partidului nostru, eforturile destinate educației socialiste se concretizează deopotrivă în activitatea instructivă proprie in- vățămintului public, în activitatea de creație științifică și artistică, in activitățile cultural-educative desfășurate de așezămintele culturale etc. Că fundamentarea științifică este astăzi necesară și in acest din urmă domeniu e mai presus de orice îndoială. Tot așa cum este aproape de la sine înțeles că încercările in planul acestei fundamentări se cer depășite. iar deficiențele existente — remediate. Se pune insă intrebarea : cum, in ce fel ? Răspunsul indică necesitatea dezvoltării științifice a activității culturale de masă, adică a pedagogiei și psihosociologie! acestei activități.Experiența acumulată pe parcursul unui sfert de veac de culturalizare socialistă a maselor în țara noastră este deosebit de întinsă. Pentru generalizarea acestei experiențe depun în ultima vreme eforturi susținute filozofi, sociologi. psihologi, pedagogi și alți activiști pe tărîmul științei sociale. Mărturie in , acest sens stă faptul că numai în ultimii trei ani au apărut la noi — cu privire la practica și teoria acestui domeniu al vieții spirituale — mai multe studii și monografii decît in întreg deceniul anterior. Și totuși, teoria și metodica activității cultural- educative de masă se află incă in urma practicii așezămintelor de cultură. De aceea și o parte din temeiurile muncii culturale concrete de masă depuse de comitetele de cultură și artă, de sindicate, de alte instituții și organizații sînt incă de ordin pur empiric, practicist.Bineînțeles, capacitatea activistului cultural — în prelucrarea propriei experiențe sau a bogatei experiențe acumulate de instituțiile noastre culturale de masă — nu este deloc de subapreciat. Dimpotrivă, aici rezidă o comoară de „înțelepciune practică". Pornind de la a- ceste considerente, organele județene au inițiat în ultimii ani. chiar înaintea unor departamente centrale, laboratoare de cercetare și stagii speciale de ridicare a nivelului profesional și teoretic al activului cultural (directori de cluburi, de case de cultură și cămine, bibliotecari, instructori etc.). In plus, organizarea unor sesiuni științifice consacrate problemelor activității culturale de masă constituie, de asemenea, o cale de exprimare a eforturilor activului cultural lo- 

într-o singură sală de expoziție — parcă tot clocotul celor 260 de zile și nopți e- roice, zile și nopți în care poporul nostru a străbătut una din cele mai glorioase perioade din istoria sa de lupte pentru libertate, independență și suveranitate națională, zile și nopți in care 170 000 de fii ai țării s-au jertfit pentru eliberarea patriei și a altor țări europene de sub ocupația fascistă. Din zilele fierbinți ale lui August ’44, de la izbînda insurecției organizate și conduse de partidul comuniștilor și pînă la 9 Mai 1945, filele istoriei înregistrează contribuția României la victoria definitivă asupra fascismului.Desprindem din expoziția deschisă în aceste zile la Muzeul Militar Central, din primele file ale marii epopei, un mesaj emoționant : „Muncitori, muncitoare, țărani, patrioți, cetățeni !In ziua de 6 septembrie 1940, Antonescu și legionarii au vîndut Ardealul și au dat țara pe mina hitleriști- lor.în ziua de 6 septembrie 1944, partidul comunist vă cheamă la luptă :Pentru eliberarea Ardealului ;Pentru stîrpirea rămășițelor hitleriste... ;Pentru nimicirea fiarei hitleriste la ea acasă !Strîngeți rîndurile pentru atacul hotărîtor. Victoria contra forțelor întunericului este în fața noastră. s-o cucerim sub steagul lui HORIA și TUDOR".La chemarea partidului, poporul întreg a răspuns ca un singur om. Iată în i- magini plecarea spre front a unui grup de tineri voluntari mobilizați de

Foto : Gh. Vințilă
teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert de muzică precla
sică italiană dat de Orchestra 
„Camerata**  a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu^. Dirijor : 
Dumitru Pop — 20.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) . Idiotul — 
20; (sala Studio) : Al patrulea a- 
notimp — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra1' (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Puricele în ureche — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii $1 
iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : O lună la țară — 20.
• Teatrul Giulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 10 ; O poveste cu 
cîntec — 15; (sala din str. Aca
demiei) : Guliver în țara păpuși
lor — 17.

• Eliberarea (seria a II-a) : PA
TRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Castelul conclamnaților : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20.45.
• Pentru țară șl rege : CAPITOL 
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
REPUBLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 
16.15; 18,45; 21,15.
• Prieteni rără grai : FLOREAS- 
CA — 9,30.

ei doar in condițiile în care problemele dezbătute sint reale și abordate cu spirit metodic, iar soluțiile preconizate — orientate spre ridicarea eficienței muncii culturale concrete. Problematica dezbătută în sesiunile de care ne ocupăm a fost deosebit de variată ; chiar prea variată : 2B de teme în orașul Gh. Gheorghiu-Dej, circa 90 teme la Piatra Neamț, 12 teme la Tg. Mureș. Situația, deși explicabilă prin dorința unor activiști culturali de a birui handicapul in 

care ne aflăm în ce privește dezbaterea acestor probleme, nu poate fi totuși acceptată, deoarece orice sesiune — pentru a fi cu adevărat științifică — reclamă concentrarea dezbaterilor pe o anume temă, aleasă cu grijă dintre cele mai importante.Oricum, tn ciuda dispersării tematice, în sesiunile amintite s-au pus in discuție probleme importante ale muncii cultural-educative de masă. In orașul Gh. Gheorghiu-Dej s-a discutat, printre altele, despre necesitatea evitării paralelismului și a concentrării acțiunii așezămintelor culturale, cu referire concretă la o localitate urbană de tipul orașului respectiv. La Piatra Neamț, dezbaterile și-au fixat în obiectiv „diviziunea" răspunderilor educative ale organizațiilor de masă și obștești în dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, iar sesiunea de la Tg. Mureș a fost axată. în principal, pe dezbaterea metodicii educației cultural-științifice

• Bănuiala : FEROVIAR — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL

cal in direcția fundamentării științifice a propriei activități. Asemenea sesiuni au fost organizate, spre pildă, anul acesta de către Comitetul județean pentru cultură și artă Bacău, în orașul Gh. Gheorghiu- Dej (avind drept preocupare „Dinamica procesului social-cultural în noile centre urbane ale socialismului"), de Comitetul județean Neamț al P.C.R. (despre „Aspecte ale experienței organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității poli

Contribuții la fundamentarea 

științifica a activității 
culturale de masa

tico-educative și culturale în scopul dezvoltării conștiinței socialiste a maselor") și de Comitetul pentru cultură și artă al județului Mureș (despre „Conținutul și metodica răspin- dirii cunoștințelor cultural-științi- fice").Pozitiv s-a dovedit faptul că in aceste sesiuni, alături de specialiști, cercetători, profesori universitari, au prezentat comunicări și referate și unii activiști culturali din județe. Organizatoric a apărut, deci, posibilă conlucrarea „teoreticienilor" cu „practicienii" in scopul generalizării experienței activității cultural- educative de masă. Sub raportul eficienței efective însă trebuie remarcat că sesiunile n-au fost scutite nici de improvizații „teoretioo-abstracte" de redusă valoare aplicativă, nici de rapoarte de anchetă, simple dări de seamă, cu slabă valoare de generalizare (cum am semnalat mai ales la Tg. Mureș). Or, sesiunea științifică își poate dezvălui plenar virtuțile

U.T.C. ; iată pe muncitorii de la A.S.A.M.-București montind avioane pentru bătălia antihitleristă. In jurul unui avion, multe femei muncitoare — mame, surori. soții ale celor plecați. Și iată primele mărturii ale eroismului și sacrificiului,

sergent Gheorghe Gheorghiu iși notase primele sale impresii de luptător : „tn acest moment se aud bubuitul tunurilor și aruncătoarelor și lătratul mitralierelor. De-abia așteptăm să intrăm și noi în luptă. Vom arăta dușmanilor de

Eftimie Croitoru, căzut e- roic pentru salvarea podului de la Tiszalbk ; o scrisoare adresată părinților de Constantin Godeanu, membru al C.C. al U.T.C.,, înainte de a fi fost răpus în luptele din Cehoslovacia ; casca perforată de schije a unui

File din măreața
9

carte a victoriei
însemnări pe marginea Expoziției jubiliare 

„Contribuția României la lupta 
dusă împotriva fascismului"

iată armele și obiectele ce au aparținut marilor dispăruți. Sub vitrinele de sticlă, aceste obiecte, încălzite în urmă cu 25 de ani de miinile, de trupul, de sînge- le unor inimi care nu mai bat, au căpătat acum o altă temperatură — solemnă și emoționantă — temperatura mesajului lor istoric....lin carnet, un repertoar pentru adrese, rămas deschis, pentru totdeauna, la fila dintre literele B și C, un carnet in care elevul-

ce sintem in stare... Sînt la vreo 6 km". însemnările se opresc aici. Un glonte a străpuns filele carnetului o dată cu inima tînărului erou, în lupta de la Pru- nișor-Arad, o inimă oprită parcă simbolic la fila dintre B și C, la pragul dintre Bărbăție și Curaj, la primele pagini ale glorioasei cărți ce avea să se încheie cu cuvîntul VICTORIE....Un livret militar stropit de singe, livretul lui

ostaș necunoscut ; medalii și distincții românești, sovietice și cehoslovace a- cordate unor viteji care nu au pregetat in fața jertfei supreme. Iar alături de aceste obiecte, din care iradiază sensurile incandescente ale eroismului pus în slujba triumfului libertății, se înșiruie imaginile unei epopei glorioase : o grupă de cercetași călări traversează Mureșul ; drapelul patriei flutură In piața din centrul orașului

• Teatrul de stat din Constanța 
(în sala Teatrului de comedie) : 
Bliss — o familie trăznită — 20.
• Teatrul de stat din Sibiu (în 
sala Operei Române) : Richard al 
III-Jea — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
naseM (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
• Teatru] de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața... o come
die ! — 19,30
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

cinema * •

• Al 8-lea : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : FESTI
VAL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20.
• Helga : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Simpaticul domn R : VITAN
- 15,30; 18, la grădină — 19,45.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
GRIVIȚA — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• Graiul animalelor ; Orchestra 
cubaneză de muzică modernă : 
TIMPURI NOI — 9—21 in conti
nuare.
• Parada comediei (Stan șl 
Bran) : CINEMATECA (sala U- 
nlon) — 10; 12; 14.
• Răzbunătorul : BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, ME
LODIA — 8,30; 10,30; 12,30; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,45, MODERN — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Operațiunea Leontine : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21. FAVORIT — 10; 15,30; 
18: 20,30, STADIONUL DINAMO
— 20.
• In fiecare seară Ia ora 11 : 
înfrățirea intre popoare 
— 15,30; 17,45, VIITORUL — 16; 
18; 20.
• Nu fi trist : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Cu mine nu, madam 1 : DA
CIA — 8,30—20,30 în continuare.

a maselor prin universități populare și muncitorești, accentele fiind puse pe problemele legate de tehnica e- valuării efectelor acestei munci educative.De aici, o primă concluzie : sesiunea științifică, pentru a se dovedi fructuoasă, trebuie să reprezinte încununarea unor ample investigații locale sociologice, psihologice, etnografice, folclorice etc., realizate asupra unor arii de cercetare bine circumscrise.

O a doua concluzie desprinsă din desfășurarea celor trei sesiuni științifice este că orice abordare unilaterală sau de suprafață se dovedește dăunătoare. Știința activității culturale de masă e multidiscipli- nară și preocupată ca îndărătul aparențelor superficiale să depisteze veritabilul conținut. In a- cest sens concepția despre desfășurarea unor investigații (sociologice etc.) în plan local se cere. în bună măsură, întregită. Spunînd aceasta ne gindim la faptul că unele investigații, realizate în special de activul cultural din județul Neamț și puse la baza referatelor prezentate, au dovedit că investigatorilor le-a lipsit uneori o precisă metodologie și teorie de cercetare. în acest caz, investigația era axată doar pe un așa-zis chestionar sociologic, neglijîndu-se alte metode și tehnici. De aceea, credem că numai inițierea activelor culturale județene în tehnicile cercetării sociologice (realizabilă prin prac

Cărei, localitatea prin e- liberarea căreia se in- făptuia, la 25 octombrie1944, eliberarea întregului teritoriu al României; Ordinul Comandamentului suprem al Armatei Sovietice prin care se acordă Diviziei 1 infanterie „Tu- dor Vladimirescu" titlul „Debrețin" ; ostași români și sovietici cooperînd în luptele de stradă desfășurate în Budapesta ; forțarea rîului Morava, sub focul artileriei inamicului ; un țăran ceh rănit primește îngrijiri din partea solda- ților români ; scrisori de mulțuyiire adresate de autoritățile cehoslovace și maghiare unităților românești, pentru ajutorul acordat populației civile. Imagini de luptă, de încleștare pe viață și pe moarte cu trupele hitleriste, imagini ale frăției de arme româno- sovietice, mărturii ale recunoștinței popoarelor eliberate se întrepătrund cu figurile eroilor dispăruți, printre care chipul adolescentin al sergentului Elena Chiriță, căzută în luptele pentru eliberarea Budapestei.Chipuri și imagini ale jertfei și ale victoriei, împletite cu chipuri și imagini ale celor ce luptau între hotarele patriei împotriva reacțiunii, pentru victoria democrației și a progresului, pentru înscrierea României pe drumul socialismului. O fotografie simbolică încheie filmul marii e- popei : eroii războiului antihitlerist trec pe sub Arcul de Triumf, în dimineața zilei de 23 August1945, prefigurînd marșul plin de eforturi către o altă victorie, către triumful o- rînduirii socialiste.
Paul DIACONESCU

SIOR — 9,45; 12,15; 14,45; 17,30;
20, TOMIS — 9,30—15,30 In conti
nuare; 18, la grădină — 20, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Program de desene animate t 
DOINA — 10.
• Tatăl meu, căpitanul : DOINA
— 11,30; 13,30.
• Vă place Brahms 7 : DOINA —
16; 18,30; 20,45.
• Fuga buiestrașulul : LIRA —
15,30; 18. tv
• Ghici cine vine la cină 5 g
GRĂDINA LIRA — 20.
• Asterix șl Cleopatra : VOLG
— 16; 18,15; 20,30.
• Colonia Lanflerl : MOȘILOR — 
15,30; 18.
• Tarzan, omul Junglei : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Iubita Iul Graminla : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18, Ia gră
dină — 20,15.
• Cînd se arată cucuveaua : CO- 
TROCENI — 15,30.
• O tntîmplare : COTROCENI —
18; 20.
• Splendoare tn Iarbă : GIU
LEȘTI — 15,30; 18: 20,30, FLAMU
RA — 15,30; 18; 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20.
• Winnetou tn Valea Morțll t 
FLAMURA — 11.
• Corabia nebunilor : LUMINA
— 9—17,15 tn continuare; 20,15.

ticarea unor stagii sau cursuri conduse de specialiști) va putea ridica investigațiile de teren la nivelul exigențelor unor asemenea activități.în încheiere, la considerațiile făcute vom adăuga încă un aspect, nu cel din urmă ca importanță. La Piatra Neamț, ca și în orașele Gh. Gheorghiu-Dej și Tg. Mureș, sesiunea științifică a avut ca „auditoriu" aproape întreg activul cultural local. De menționat în mod special prezența (și parțial participarea efectivă) a principalilor factori locali de partid și de stat. în acest fel, problemele dezbătute, soluțiile preconizate au fost comunicate nemijlocit forurilor care răspund pe plan local de procesul cultural-educativ. Fiindcă, in ultimă instanță, indicatorul decisiv al eficienței activității cultural-educative pe plan local nu-1 constituie numărul de sesiuni științifice, de laboratoare de cercetare, ci creșterea culturală efectivă. De aceea, prim- planul investigațiilor științifice privind activitatea culturală de masă, preocuparea fundamentală va trebui să o constituie îmbogățirea continuă a conținutului acesteia, asigurarea unei eficiențe educative maxime fiecărei acțiuni. Pentru aceasta, pornind de la considerentul că activitatea culturală este o parte componentă importantă a muncii politice de masă, se impune cu necesitate orientarea ei în funcție de cerințele spirituale ale fiecărei colectivități, asigurarea unei înalte valori educative. Prin complexitatea sa, - prin rolul ce-i revine, activitatea culturală de masă se cere apreciată după influența pe care o are, după forța cu care contribuie la mobilizarea oamenilor muncii în îndeplinirea obiectivelor economice, a sarcinilor mari ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. O atenție deosebită se cere acordată conceperii în perspectivă a activităților cultural- educative, avînd in vedere specificul colectivităților umane cărora li se adresează, preocupările și cerințele spirituale ale acestora. Acțiunile inițiate trebuie să constituie mijloace puternice de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, să contribuie la educarea lor în spiritul concepțiilor științifice, la înlăturarea unor concepții mistico- retrograde, a oricăror influențe străine concepțiilor noastre despre lume și viață.
H. CULEA
cercetător la Institutul 
de filozofie
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OMUL FA ȚA IN FA ȚA CU EL INSU$I...
Acest om crede în faptă. Se numește Fejer Acațiu și e dascăl de gimnastică și geografie la Micfalău, _ sat din secuime, așezat lingă Olt, in acolada Carpaților. Oltul-tinăr, Oltul-copil, a- bia pogorît din gurile de piatră ale Hășmașului Mare, de la izvoare, se joacă frumos în va’ra acestui sat, curge limpede, in volute mari, făcind din plaiul-te- rasă un ținut de basm. Aici trăiește și muncește omul- faptă. omul-acțiune, omul- inițiativă. E scund, îndesat. noduros, bine legat in mușchi, craniu mare, osos, ochi cu lumină intensă, verde-oțelie, figură uscă- țiv-lemnoasă. marcată de austeritate și deciziune Deviza omului meu : nimic nu-i imposibil, trebuie doar să vrei.Să explorăm mediul, ambianțele, ecoul de faptă, spre a-1 descoperi — în cele din urmă — pe om. Aduc în scopul acesta argumentele : apa, echipa, piatra, stadionul, bicicletele, deci o excursie pentagonală printre elemente și ipostaze materiale, din care se vor constitui, promit, liniile de portret ale acestui HOMO FABER.APA. Satul se culcă pe un imens fagure de ape minerale, aliat de forță și vigoare longevivă al țăranilor de aici. Dascălul cultivă în școlari bunul obicei (rămas din străbuni) de a bea. din motive de sănătate, numai și numai din apele ferugi- noase pe care le oferă, darr ?, subsolul (cele de supraiață sînt leșietlC- calcaroase). „Prin copil acționezi asupra părintelui" și-a zis dascălul pornit la drum lung. Azi tot satul bea numai apă minerală ; dar aceasta e numai un „adjuvant" Ia ceea ce per- formează dascălul de gimnastică, plinele ducației practică puține rănești cru fixă și inele, alcătuite din ștreanguri și curele de har- nașament Sugestia de sănătate e mereu prezentă in apa feruginoasă pe care o bea satul ; dascălul nu face decit să dea o dimensiune umană acestui simbol, să-1 profeseze perseverent și metodic.ECHIPA. Impresionează la Fejer Acațiu capacitatea de a fi constructor de colectivități în acțiune. Din două vorbe, un joc mucalit și o pildă bine plasată, el dobîndește o structură de voință unită, o echipă, forță potențială cu care mută munții. Salul. împrejurimile, poartă din plin marca de noblețe a acestei capacități, operă cîntărind în plantații de arbori, amenajări de șosele, bază sportivă, piramide de f: vechi, exercitarea unui, de profesiuni. Școala asta, a „praxei", se conjugă bine cu cealaltă, a instrucțiunii publice. Un lanț de zece generații școlare nutresc gîndul nostalgic de a fi trecut prin această școală paralelă, de a fi a- vpt drept învățător, părinte și prieten pe omul despre care vorbim.Pe muntele Brădet. din preajmă, se află o casă de pădurar, care este sediul de vară și, totodată, locul de cantonament al echipe’. Aici se pun la cale expediții geografice, de alpinism, de cicloturism ; se doarme pe priciuti, nouă ore de somn, cu deșteptarea în inijitul de zori, la cinci, pe cîntec de pitpalac, iarbă înrourată și exercițiul fizic numit „salutul soarelui". Expediționarii se gospodăresc singuri, taie lemne, bat corturi, fac de pază, gătesc ; viața de campament, cu marșuri de rezistență, ascensiuni și muncă pădu- rărească îi bine dispune, le oțelește trupurile în creștere, le dă sentimentul na-

turii patriei. Zeci și zeci de fii ai satului ajunși la școli înalte șl in profesiile dorite își aduc aminte cu e- moție de acest cuib natal, unde s-au călit bărbătește, s-a pregătit pentru asprimile vieții ; poștașul nu prididește să aducă teancurile de scrisori cu care îl cinstesc foștii „aventurieri" pe dascăl.Mi se arată fotografia unui adolescent. „E singurul care m-a scos din pepeni ș> singurul pe care l-am bătut zdravăn în cariera mea", imi spune Fejer

ale duratei. In carierele de la poalele Baraoltului pătrunzi ca in niște „uzine sub cerul liber", stup industrial dotat cu utilaj modern, concasoare, larg e- vantai de benzi transportoare. schelărie metalică.STADIONUL. Un amfiteatru al sporturilor, croit după exigențe olimpice, împodobește satul. E opera născută din nimic, prin voința și truda „clanului". Nu demult aici era cimp deschis, pășteau oile. „Vom avea stadion aici, cu terenuri de fotbal, volei, piste

dești dreptul de a te urca in „turn". Cine n-ar voi să poată manevra cifrele de scor, decupate din furnir, să le vinture. în timp ce stadionul fierbe și tu il poți savura privindu-1 prin ferestruica ovală, de la înălțime ? ! E metereza celor silitori și harnici. S-o stă- pînească sănătoși.BICICLETELE. Vehiculul pe două roți, hulit pe nemerit, aproape izgonit din timpul acesta, ocupă un loc aparte in viața dascălului ; e un aparat de exercițiu gimnastic. de

VOCAȚIA
TINEREȚII

cristalizată
într-un stil de viață

reportaj de Pop SIMION

Multe dintre disci- sportului și ale fizice moderne la Micfalăll. sînt curțile unde ziua de debutează la
e- s» Nu ță- lu-bară

Acațiu. „Din ce am vrut să ________ ,ca deobicei, dincolo de minele Bălan, peMare ; jos era vară, iulie, sus viscolea, iarnă in toată regula, înaintau greu, cind apare băiatul cu pricina. Eugen Varga. își pierduse încălțămintea. Unde, cînd, cum ? Nu știa. Umbla desculț prin stratul de zăpadă, ca lina mieilor. ExpedițlO- narii s-au oprit, întreaga tabără a căutat încălțămintea vreme de o oră și jumătate, cind urmă surpriza : cățărat pe o stîncă, păgubitul sta destins, iși legăna picioarele in gol și șe hlizea mînzește. Iși dosise singur incălțămintea să se distreze. Urmă bătaia ruptă din cer : înșelarea bunei credințe a colectivului este cea mai ticăloasă faptă a cuiva. Omul cu pățania se află azi la una din centralele de pe Argeș ; in fiecare an, matematic. îi trimite descălului cite o scrisoare, semn de respect, de bună purtare și prietenie.PIATRA. Carierele de bazalt de la poalele Bara- oltului sint (de aproape un secol) șantierele satului, industria acestuia. E amănuntul care i-a dat linie de destin așezării Micfalău. Tineretul citește ca intr-o carte, învață — ce ? — despre vîrsta pămintului. sarabanda exploziilor, dansul mărunțit al ciocanelor, care taie, sculptează, macină, prefac, dezlănțuind simfonii în fabuloasa orgă de piatră. Acesta e unul din motivele pentru care tinerii vin aici cu interes și persuasiune. pornire firească de a „fura" cîte ceva din meseria plină de noblețe și necunoscut. AI doilea motiv, nu mat puțin important. este acela de a veni cit mai des în mediul muncitoresc. unde are loc. ca într-o retortă, fuziunea frățească dintre românii, secuii și italienii (neam de pietrari) satului.Semnele acestei crări se pot g: rate materiei, li porți, în stîlpi și columne, in ciubuce și brîuri de piatră, In formele expresive

motiv ?“ știu. Suiseră,Hâșmașul

conlu- [ăsi transfe- In arcuri de

de alergări, tribune cu gra- dene, tabelă de marcaj, vestiare, club, arbori decorativi", a zis omul-faptă. Lumea Timpul vedind șantier pus peStadionul pentru care s-au cheltuit efort colectiv, idee, ambiție, zbucium și vis, e gata. Sediul asociației sportive Sătești e un edificiu durabil, unde ai cele de trebuință ; măruntele amenajări, mobilierul desperecheat. zugrăveala, tîmplări- tul sînt munca sportivilor înșiși (portarul echipei de fotbal este un vestit vopsitor cu bidineaua). La fundamentul acestor construcții se află zidită cîte o sticlă cu „semn", are înăuntru un sul de hîrtie care menționează numele și prenumele lucrătorilor voluntari, data și alte semnalmente ale timpului in care au operat ; sînt „punțile de memorie" pe care le aruncă in timpul necunoscut ; 35 600 de arbori au fost plantați să decoreze aceste arene ale tuturor sporturilor. Smicelele de puiet erau mlădii, drepte ca luminarea ; care cum trecea se simțea obligat să-și reteze cîte o codirișcâ de bici, ceasta : școlarii coltat o ’ smiceles-au înființat la grajdurile cooperativei agricole, zi- cind către căruțași : „poftim. luați codiriști pe cinste, fiți sănătoși, dar nu ma’ scoateți briceagul cînd treceți pe lingă stadion". Leacul a fost desăvîrsit.Se plantează acum brîu de pini și spiniș salcîm. care vor ocroti dionul de ravagiile mirului, vîntul de miazănoapte. care bate în forță și viscolește rău : sporturile de iarnă nu trebuie să sufere. Vara. Ia rădăcina a- cestor perdele forestiere iși fac cuib cintezoii. Tot aici se află „turnul", cum e numită tabela de marcaj, prepeleac ingenios, înălțat pe labe metalice. E o aleasă cinste să dobîn-

1-a crezut nebun, lucra pentru el. do- contrariul. Un vast al tineretului s-a picioare.

Soluția a fost dascălul a suit în pădure, au mare cantitate de corn, cu care

sport complet, și (v-ați gîndit oare ?) mod de a protesta contra exploziei agresive a mașinismului, care il moleșește pe om, îi dă lingoarea unor comodități inutile. Sportul cu pedale iși extinde, in această viziune, rolul educator, devine stare polemică, dizolvă prejudecăți. Este motivul pentru care institutorul nostru dezvoltă în școlari gustul expedițiilor pe bicicletă, rulează în turul județelor (au parcurs 33 din cele 39). se aventurează pe itinerarii care deschid ap .- tit și stîrnesc senzație.Mica nebunie s-a iscat firesc pe un teren propice ; comuna are circa două mii de locuitori și peste o mie de biciclete. Dascălul n-a făcut decît »ă folosească a-

ceastă stare favorabilă, să-i confere dimensiunea vocației, astfel că excursioniștii pe bicicletă au devenit repede prizonierii propriei lor curiozități ; se oferea prilejul ca științele naturii și geografia să poată fi pipăite pe viu, evenimentele de istorie a patriei puteau fi localizate în spațiu, monumentele de civilizație și cultură românească puteau fi vizionate la fața locului. Flora și fauna, bătăliile voevodale, vetrele de civilizație dacică, rîurile și depresiunile țării, munții și destinul nou al orașelor devin din reci discipline de invățămînt niște realități vii cu înalte virtuți educative.De-aici Încep evadările pe trasee extinse, ambițioșii bicicliști iau calea Europei ; echipa a rulat în ultimul „cincinal velociped" circa 10 000 de kilometri, abor- dind în itirierariul lor de patru reprize țări ca Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Austria. Un joc al cifrelor : zestrea de efort muscular al drumurilor parcurse în acești ani se cifrează la peste 2 milioane de rotări de pedală... Rulează în lanț indian. cu pătura și cortul strînse pachet, pe portbagaj, dorm în căpițe de fin, in cringuri sau la maluri de apă, mănîncă „din traistă", rustic, gătind hai- ducește, la foc de tabără. Inhalează circa un milionaer peInhalează circa un de metri cubi de din natura țărilor unde trec, aducînd cu ei (și in ei) nu știu cit soare și ce rezerve de bună dispoziție. Spre a reuși în a- Cest maraton, cicloturiștii fac alergări în forță, box, cățărări, handbal, exerciții de perspicacitate, fotbal, studiu istorico-geografic, examene de circulație internațională. marșuri pe ploaie și frig, învață fraze uzuale străine, dorm sub cerul liber, deprind ocupații pe care le are de îndeplinit fiecare in caravană.N-am făcut decît să înfățișez pe dascălul de gimnastică și geografie în cinci dintre dimensiunile sale firești, rezumabile astfel : un om care are STIL DE VIAȚA. Stil determinat de o reală VOCAȚIE A TINEREȚII La ora cînd apar a- ceste însemnări Fejer Aca- țiu este în febra examenelor, își încheie studiile de institut, se pregătește pentru profesorat. Se conturează o nouă dimensiune a „vrăjitorului". Que vadis. homo faber ?

Cînd incompetența
mai este și agresiva
Zeci și zeci de exemplare și variante ale unuia și aceluiași memoriu circulă de aproape un an prin dosare, sertare și mape ale celor mai diverși oameni ; foruri de partid și de stat sint ciclic asediate de aceste hîrtii pe care un ins și-a așternut „durerea", prin care el aduce la cunoștință „călcarea In picioare a demnității sale de om" și ii numește pe cei care „abu- zînd de funcțiile lor au dat frîu liber necinstei și nedreptății și caută și azi să ascundă adevărul" (am citat din memorii) ; de un an de zile, zeci și zeci de oameni se ocupă — care cîte un ceas, două, care cîte două săptămîni în șir — cu ceea ce numim curent „rezolvarea problemei"....Și nimeni n-o rezolvă. Adică n-o rezolvă așa cum dorește semnatarul memoriilor. Fiindcă semnatarul n-are dreptate. Și atunci el o ia de la capăt. Dansul hîrtiilor începe din nou. într-o variantă revăzută și adăugită ; revăzută, în sensul că elementele limpezite sînt din nou. cu bună știință, încurcate, și adăugită. In sensul că șirul „abuzivilor" se lungește și cu ultimul care a cercetat și nu l-a dat dreptate semnatarului.Neretezată din rădăcină, practica memoriilor neîntemeiate va prolifera pînă tn anul 1980 și numărul de ore'om pierdute se va ridica, probabil. la zeci de mii. Ne luăm noi sarcina să punem stop pe magistrala memoriilor lui Gheorghe Lefter, fost inginer-șef la Uzina de prelucrare a maselor plastice — București.Iată-1 în fața noastră și iată-i memoriul. După ce expune faptele (le vom expune imediat și noi) pune — oral și în scris — cîteva întrebări. Semnatarul arată, nici mal mult, nici mai puțin, că, in cazul său, au fost încălcate Statutul P.C.R., indicațiile Congresului, că este împiedicat să ducă o viață de partid ; tn ultimă instanță, „în cazul său" „nu s-a manifestat rolul de conducător al partidului". Lucruri a căror gravitate ni se pare inutil de demonstrat : este mai mult decît evidentă. De toate aceste abuzuri, ca și de multe altele — ne spune Gheorghe Lefter — au cunoștință multe cadre cu munci de răspundere. Și nu se ia nici o măsură. Să cercetăm, deci...

HM

■

j

pregătesc o nouă și captivantă expediție pe aojă roțiFoto : Gh. Cucu

ț n 1960, absolventul Facultății de I chimie a Universității, Gh. ■ Lefter, este angajat ca inginer la Uzina de prelucrare a maselor plastice — București, după ce în șase ani trecuse prin șapte întreprinderi. Urcă scara ierarhică, șl în 1965 este numit inginer-șef al uzinei. Muncește cum muncește, și cu data de 15 iunie 1969 este eliberat din funcție ca necorespunzător și transferat ca inginer principal la uzina „Danubiana". Motivele expuse în decizia semnată de adjunctul ministrului industriei chimice, Gheorghe Caranfil, stipulează că eliberarea din funcție se face întrucît Gh. Lefter a dovedit „lipsa aptitudinii de conducător de uzină ; pregătire slabă în ceea ce privește organizarea și nesatisfăcătoare pe linie tehnică ; neabordarea problemelor de dezvoltare a uzinei pe plan tehnic, de îmbunătățire a tehnologiei ; lipsă de colaborare cu membrii comitetului de direcție” și altele.Bineînțeles, toate acestea au fost expuse, cum se vede, sintetic ; nu este rostul unei decizii emise de un ministru să detalieze pe 15 pagini culpele unul salariat. Expunerea lor cu amănunțime s-a făcut însă într-un document care stă la temeiul deciziei susamintite, un referat pe mai bine de 12 pagini, exclusiv fapte concrete, întocmit de directorul uzinei, inginerul Mihai Lucaci (astăzi director în Centrala industrială anvelope și mase plastice cu sediul în București). Ulterior, mai multe colective competente au cercetat, punct cu punct, aceste fapte și le-au găsit întemeiate.Se ridică Insă o întrebare mai mult decît firească ; a fost nevoie de patru ani pentru ca directorul uzinei și direcția generală să-și dea seama de toate cele arătate ? Ce alte măsuri au fost luate înainte ? Răspunzînd, dezvăluim o împrejurare care depășește limitele cazului nostru.Cine l-a promovat inginer-șef pe Lefter in 1965 ? Mihai Lucaci. Cine propune scoaterea lui ? Mihai Lucaci. De ce peste patru ani și de ce, mai ales, după patru ani de tăcere ? Ne-o spune însuși directorul în referat : „Nu am ridicat pînă in prezent problema necompetenței sale pentru a nu crea animozități în uzină și pentru că eram angajat (în sensul de „legat" — n.n.) prin propunerea de numire a sa pe care tot eu am făcut-o". Mai limpede nici că se poate.Intîlnim aici o gravă prejudecată. X ajunge la concluzia că subordonatul Y trebuie promovat și face propuneri în consecință. Opinia lui X este ascultată și Y este promovat. Trece o vreme și X este primul pe care viața il aduce să constate că Y nu se dovedește a fi la înălțimea noii sarcini. Și aici începe eroarea. In loc să meargă la superiorii săi și să spună deschis, bărbătește. că s-a pripit, că a greșit atunci cînd a socotit că Y este apt pentru o funcție mai înaltă, el preferă să se prefacă a nu băga de seamă deficiențele șl începe să cocoloșească lipsurile lui Y. In ultimă instanță, cine iese păgubit din această slăbiciune ? însăși' munca, însuși sectorul de activitate încredințat lui Y. Tn cazul de fată, Y este Gheorghe Lefter. Acționînd așa cum a acționat, directorul și-a asumat o importantă responsabilitate.Pînă la urmă — căci viața are legile ei de fier — a fost adus să facă ceea ce ar fi trebuit să facă măcar cu trei ani în urmă : să ceară eliberarea din funcție a lui Lefter. A ajuns tot acolo, dar pe ce căi întortocheate și în ce condiții... Sesizînd precaritatea întregii situații, conducerea Ministerului Industriei Chimice, concomitent cu sancționarea lui Gh. Lefter, l-a sancționat, pe bună dreptate, cu mustrare eu avertisment pe Mihai Lucaci „pentru tolerare conștientă a acestor deficiențe și nelua- rea unei atitudini hotărîte .și principiale” Conducerea ministerului consideră, de asemenea, că se încarcă de o parte din vină și direcția generală de resort, care, timp de mai mulți ani. deși cunoștea oarecum, din sesizări atît verbale cît și scrise, situa-
a

cînd. ca urmare a unui șir de cercetări stirnite de memoriile sale, tovarășul ministru adjunct Gh. Caranfil. alte cadre din conducerea ministerului, activiști de partid — o adevărată concentrare de forțe — au discutat ceasuri nenumărate cu el pînă spre miezul nopții. („O ședință mal mare decît o ședință de colegiu, cînd se discută planul cincinal" — ne-a spus zimbind amar un factor de răspundere din minister). Astăzi, în memorii (nenumărate, fiecare urmat de o recercetare amănunțită) Lefter continuă să susțină Că nu I s-a spus nimic și prezintă lucrurile, așa cum arătam la început, ca grave încălcări ale conceptelor fundamentale ale vieții de partid și de stat. Incompetenței i se adaugă deci și demagogia.i se adaugă deci
Cu Gh. Lefter alineat din „Cum poate în față citesc un memoriul său : fi explicată situația că de circa 9 luni de zile (asta era în aprilie — n.n.) nu sînt chemat la nici o ședință de partid a organizației din care fac parte ? Nu demonstrează oare acest fapt pe deplin (s.n.) că lanțul nedreptăților continuăGrav. Ia să vedem :— Unde lucrați și de— La întreprinderea

și abuzurilorcînd ?_____  _______ de industrie locală „Victoria", de Ia 20 august ’69.— Și nu Sînteți chemat la ședințele de partid ?— Acolo nu...— Care „acolo" ?— Acolo, la mase plastice.— Dar din ce organizație de partid faceți parte ?—Uzina de mase plastice.— Tovarășe Lefter, sint obligat să vă atrag atenția că vă faceți vinovat de încălcarea unei prevederi statutare. Statutul partidului e limpede : un membru de partid face parte din organizația de partid a locului său de muncă. De ce nu v-ați făcut formele de trecere dintr-o organizație în alta ?— Nu le-am făcut. Așa am considerat eu...— Dar, dragă tovarășe, aici nu • „pe consideratele" ILa care tov. Lefter, crezlnd că eu n-am priceput, întărește :— Așa am interpretat eu statutul IRugăm organizația de partid da la „Victoria" să ia neîntîrziat în dezbatere cazul acestui membru de partid care, „interpretind statutul", nesocotește, cu bună știință, îndatoririle elementare pe care le incumbă această calitate a sa și care, după ce singur se pune în afara vieții de partid, intreabă în memorii, pe ton demagogic „ce atitudine trebuie să iau ca membru de partid față de nedreptatea care mi s-a făcut ? Ce comportare trebuie să am în ședințele de partid, dacă eventual voi mai fi invitat la ele ?“ Să-l invite și să-l întrebe comuniștii de la„Victoria“ de ce refuză de aproape un an să-și facă mutarea și cum explică împrejurarea că în tot acest răstimp cotizația de partid și-a achitat-o prin soție — de parcă... dar ne oprim aici.
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Dintre scrisorile primite la redacție, unele ridică probleme de viață complicate în fața cărora condeiul se oprește reflexiv. Nu grosimea plicului (cîteodată un întreg dosar) șl nici meandrele cazurilor cu zeci de personaje și o veritabilă substanță roma- neseă determină gradul de dificultate în relevarea adevărului. Nu, raportul este departe de a fi direct proporțional. Zeci de pagini. cu o epică dintre cele mai stufoase și contradictorii. iși află adesea sigiliul clar al unei precise inca- drări și soluționări legale. Tn schimb, alte mesaje, simple in aparență, se refuză unei soluții tranșante. De obicei, ele fac parte din sfera mai delicată a relațiilor afective, a legilor nescrise — zise și ale omeniei.Așa sint cele citeva așternute de Gh, C. București, suflet de zbuciumat, traumatizat o împrejurare pe i el Însuși o declanșat-o, a- semenea ucenicului-vrăji- tor, și care ne cere o soluție. O ieșire din impas. O salvare.Povestea lui e următoarea. Căsătorit cu 12 ani în urmă („o dragoste adevărată cum credeam că puțini oameni o au"), și-a înjghebat încetul cu încetul un cămin „și eram foarte mulțumit de realizările noastre dobîndite cu sudoare, muncind in timpul liber, noaptea. în concediu, pentru a face ceva pentru noi și pentru copilașul nostru L, care întărea mai mult fa-

milia noastră". Cel ce a curmat această fericire a fost el, semnatarul : datorită unui abuz in serviciu (nu se precizează ce), este judecat și suferă o condamnare de trei luni.Drama se declanșează după ispășirea pedepsei. Soția, influențată de părinți. intentase între timp acțiune de divorț, iar acum

lasă să vorbesc cu copilul, il ține inchis in casă cînd vin eu de Ia serviciu, eu aș — vrea să-l plimb, să-1 duc la un film, să merg cu el printre oameni... Sînt momente grele pentru mine, le suport și caut să fiu tare, altfel voi pierde încrederea in mine însumi, voi decădea, ajungînd un om de nimic".

gul acestui „așa încît" se oprește omul care a creat o situație a cărei "este. Nu vrea să la o cale juridică, nu vrea măcar — cerîndu-ne sfatul — să i se dezvăluie identitatea. Iși dă seama și-i este teamă d,e orice acțiune care ar putea rupe definitiv puntea construită cu 12 ani In urmă, de orice lnterven-

victimă recurgă cămin, nu putem ști ce s-a petrecut în sufletul femeii căreia el i-a înșelat încrederea. Atunci cînd el — soțul și tată] — a căpătat brusc chip de infractor. Iată deci paradoxul : omul care a călcat legea are a- cum temeiuri legale de partea »a, dar el iși caută liniștea pe terenul legilor

SE MAI GĂSEȘTE 0 UNDĂ DE CĂLDURĂ
W

filedin om de care IN VATRA STINSĂ ?
—acum, cînd Gh. C. ne trimite rindurile sale deznădăjduite — el este un „paria" in propriul său cămin. Tolerat mtr-o săliță de trecere. Repudiat și izolat. Și. în primul rlnd, i se taie orice legătură cu băiețelul său de vîrstă preșcolară. Tata nu există ! „Cu ce drept imi interzice să intru in casă, doar sint soțul ei prin lege, imi interzice să-i aduc copilului alimente, vrea numai bani, să-i dau ei banii în mină ; nu mă

Ce-i de făcut T Simplu — va spune oricine, chiar lipsit de cunoștințe juridice — Gh. C. nu are decît să acționeze pe cale legală. Divorțul nu e pronunțat (și e discutabil dacă s-ar pronunța pe temeiul sus-amin- titei condamnări), copilul nu poate ti înstrăinat de părintele său, părintele nu poate fi expulzat din sau izolat in propriul cămin. Așa încît...Dar tocmai aici, în pra

ție brutală care l-ar putea îndepărta pentru totdeauna de familie și de cămin (recitiți primele sale rinduri transcrise mai sus). Nutrește încă speranța de a aprinde o scinteie de căldură și înțelegere în vatra ce pare .stinsă a unor inimi apropiateDar este intr-adevăr a- cest om o victimă ? Nu putem ști ce s-a petrecut atunci, atunci cind fapta Iui a prefăcut în țăndări fericirea și pacea acestui

nescrise, ale omeniei care i se refuză Cine are aici dreptate ? Cum poate fi rezolvată această deloc simplă dilemă ? Pe ce căi ?Nu ne îndoim că și de astă dată, ca și tn alte cazuri de viață de o anume complexitate. înțelepciunea și răbdarea sfetnicii cei punsul la mai înainte singurul motiv care Îndemnat, cu permisiunea semnatarului, să a-
se vor mai buni, întrebările nu este

dovedi Răs- de insă ne-a

ducem faptele in forul o- piniei publice. Oare întrevede infractorul sau viitorul infractor toate consecințele faptei pe care o pune la cale ? Cîteodată, cu prilejul anchetelor noastre sociale, am auzit astfel de Indivizi rostind cu cinism : „Știam că o să mă aleg cu x luni sau y ani de închisoare". Limitarea la sancțiunea penală este marea eroare din calculul lor și constituie, pe lingă Infracțiunea propriu-zisă. tm- potriva societății, o altă dovadă a abdicărit de la umanitate. Căci In afară de cele „x luni sau y ani" dintr-un penitenciar există un echivalent de suferință și dezonoare care se abate a- supra familiei, a prietenilor, a colegilor.O delapidare, un abuz tn serviciu lovesc în interesele societății; indirect ne lezează pe fiecare dintre noi. iar direct știrbesc o părticică din efortul general. Totodată, aceeași delapidare. același abuz aprind rușinea în obrazul unor copii, întinează bătrinețea unor părinți, pustiesc inimi, cămine. Cînd il vine mintea răscolește — adesea zadarnic — în cenușa unor vetre stinse.Iar atunci răsar rindurile deznădăjduite Gh. C în punct de niciodată ziu, dar...

ția. „a evitat discutarea deschisă faptelor cu Lefter Gh“.Totul e bine — zice o vorbă ctnd se termină cu bine. Dacă termină.. Fiindcă munca a ciștigat, dar cineva, un ins, a pierdut. (Aici am putea face o digresiune, nu lipsită de interes, despre „stilul în care știi să pierzi", dar spațiul nu ne îngăduie. Poate cu alt prilej... Să a- mintim doar, în treacăt, că putem înțelege mîhnirea lui Gh. Lefter a- tunci cînd a fost înlocuit ; ceea ce nu putem înțelege este incapacitatea sa de a depăși prin chibzuință, prin rațiune supărarea). Și cel care a pierdut, Gh. Lefter, adoptă dintre toate atitudinile posibile, pe cea mai ignobilă : începe să inunde cu memorii de rea credință toate forurile, pînă la cele mai înalte. Principala sa aserțiune : nu știe pentru ce a fost înlocuit. Nimeni nu-i spune: a întrebat pe toată lumea și nimeni nu i-a spus. Fals ! I s-a spus în comitetul de direcție în ziua cînd a fost eliberat din funcție : i s-a spus de către director; și, mai cu seamă. i s-a spus în ziua de 7 iulie 1969

se

Am evocat scurtul episod de mai sus pentru că el pune în lumina cea mai crudă atît realitatea de fapt, cit și prăpastia ce se cască intre adevărul ei și cascada da neadevăr ce scaldă memoriile lui Gh. Lefter. Și cu acest prilej, dorim să aducem in discuție un aspect mai general al problemei.Cele mal diverse foruri primesc cele mai diferite memorii. Bună parte dintre ele sesizează stări de lucruri necorespunzătoare, interese legitime încălcate, nedreptăți, abuzuri. Fiecare este urmat de o cercetare atentă, competentă, sub semnul grijii față de om, de nevoile sale. Dacă se dovedește întemeiat — și cele mai multe sînt in această situație — se face lumină și ordinea este instaurată.Iată însă că printre ele se strecoară și unele ca ale lui Gh. Lefter, memorii făcute cu rea credință, întemeiate doar pe convingerea, infantilă in ultimă instanță, că cineva îl va crede pe cuvînt și, fără nici o cercetare, va ordona ca petiționarul să fie satisfăcut integral. (Altă explicație ne vine greu să găsim). Dar lucrurile nu se întîmplă ca în basmele cu Harun al-Rașid. Se cercetează. Știți ce are de pierdut falsul nedreptățit ? Nimic.Și fiindcă Gh. Lefter tot s-a specializat în întrebări retorice, hai să-i punem și noi una : „Ce-ar fi, cetă- țene Lefter, dacă v-ați trezi chemat într-o zi la administrația financiară și vi s-ar spune ; „Cercetarea memoriilor dv. neîntemeiate a costat 80 zile/om. A 100 let/zi face 8 000 lei. Ii puteți achita integral sau tn rate Ce-ar fi, cetățene Lefter ’ Ați mai pune oamenii pe drumuri ? Și, fiți atent : vi s-au calculat numai pagubele directe ; cele rezultate din faptul că în acest timp oamenii nu au făcut alte treburi pentru care sînt salarizați, pagubele Indirecte, nu vi s-au socotit".Invităm respectuos Ia meditație și pe alți profesioniști ai memoriului tendențios.

veștejesc și simțăminte, infractorului de pe urmă
ale căutarea sprijin, nu este
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Fizica nucleară ocupă un loc de frunte în știința românească. Produ
cerea și aplicațiile practice ale radioizotopilor, gamadefectoscopia, un larg 
sortiment de aparatură electronică sau nucleară de concepție originală, 
precum și alte rezultate nemijlocite ale investigării tainelor atomului iși 
găsesc tot mai multe utilizări în celelalte domenii ale științei, în cele mai 
diverse ramuri ale economiei. Programul Nuclear Național a deschis noi 
perspective de dezvoltare pe acest tărîm, astfel îneît, în următorii ani, 
Institutul de Fizică Atomică din București — principala unitate științifică 
a Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară — își va păstra și ac
centua poziția de „pion înaintat" al științei românești. Cu ocazia 
recentei sale vizite la I.F.A., tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor obținute de colectivul institutului în 
activitatea de pînă acum, a făcut o serie de recomandări prețioase privind 
cercetările viitoare, accelerarea ritmului de introducere a energiei nucleare 
în diferite ramuri ale economiei naționale. Cu acest sarcinile institu
tului au fost definite din nou, cu deplină claritate. :e ne-am propus
să prezentăm în pagina de față, la un interval de timp atît de scurt de la 
amintita vizită, sînt problemele pe care le ridică înfăptuirea acestor sarcini, 
modul în care înțelege colectivul I.F.A. să le soluționeze și să se achite de 
îndatoririle ce-i revin.

propulsor
al progresului

Certificatele de maturitate

ale utilizării tehnicii nucleare
In secțiile Institutului 

de Fizică Atomică (I.F.A.), 
ideile cele mai abstracte 
se materializează, teoria 
se îmbină armonios cu 
practica, cercetarea teore
tică se contopește cu cea 
experimentală, știința și 
tehnica se întrepătrund 
și se influențează in per
manență una pe alta. Iată 
de ce nicăieri nu i 
mai pregnant ca aici 
racterul de forță de 
ducție al științei, 
atmosferă de muncă efer
vescentă, cercetarea 
ne în mod firesc modela
re și apoi realizare prac
tică.

Colectivul institutului, 
compus din aproape 2 000 
de salariați, iși desfășoară 
activitatea in șapte secții 
cu profil diferit — fizica și 
tehnica reactorilor, materia
le nucleare, izotopi stabili 
(cu sediul la Cluj), radia
ții și plasmă, tehnici nu
cleare, fizică teoretică si 
energii mari, reacții nucle
are la energii joase și me
dii — precum și intr-un 
puternic sector de proiecta- 
re-producție. Aceste secții 
sînt alcătuite din zeci de 
laboratoare și ateliere in 
care fizicieni, chimiști, ma
tematicieni, ingineri de di
verse specialități, maiștri 
și muncitori efectuează cer
cetări sau elaborează pro
dusele finite ale cercetări
lor — aparate, tehnologii 
sau materiale — de care au 
nevoie beneficiarii din cele 
mai diverse domenii.— Realizările de pînă astăzi ale institutului — ne

apare 
! ca- 

pro- 
Intr-o

devi-

spune directorul I.F.A., PROF. UNIV. IOAN URSU, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nu
cleară — înfăptuite în cadrul propice creat de statul nostru socialist, sînt o continuare firească a rezultatelor obținute sub îndrumarea directă a academicianului Horia Hulubei, în prezent ministru consilier la Consiliul de Stat, marea lor majoritate, reprezintă contribuții originale valoroase la dezvoltarea fizicii atomice, la utilizarea cuceririlor ei în industrie și în alte sectoare de activitate. împreună cu diferite institute de cercetări tehnologice și de proiectări, am obținut cîteva rezultate importante în realizarea unor prevederi ale Programului Nuclear Național : rezolvarea unor probleme privind îmbunătățirea funcționării și creșterea siguranței în exploatare a reactorilor, simplificarea proiectării și a controlului acestora, elucidarea unor aspecte ale funcționării reactorilor nucleari din a doua generație, comportarea materialelor nucleare în cîmp de radiații, retratarea combustibilului nuclear, reacțiile nucleare și interacțiunea radiațiilor cu materia. Aproape că nu există sector al economiei care să nu beneficieze de aparatură, instalații, radio- izotopi și metodici produse sau puse la punct in institutul nostru. Au fost

In ele

Institutul
de Fizică Atomică
un pilon trainic 
în îndeplinirea

PROGRAMULUI
NUCLEAR NATIONAL

economic

por- la de Nu- aur“

inițiate, de asemenea, anumite cercetări care asigură menținerea fizicii și a tehnologiilor nucleare în actualitate și ale căror rezultate vor alcătui un tofoliu științific aflat dispoziția Comitetului Stat pentru Energia cleară. „Fondul deal rezultatelor cercetărilor de pînă acum constituie o bază trainică pentru abordarea unor noi sarcini înscrise în Programul Nuclear Național.Sarcina de bază a oolec- tivului nostru — ne-a spus în încheiere directorul institutului — a fost cît se poate de clar definită de secretarul general al partidului : „să lichidăm intr-un timp cit mai scurt rămîne- rea in urmă în ce privește folosirea energiei nucleare in scopuri pașnice in diferite domenii de activitate". Aceasta înseamnă realizarea întocmai a Programului Nuclear Național, introducerea și extinderea folosirii energiei nucleare la scară industrială. Activitatea noastră va fi strins legată de vaste lucrări de investiții. Avem obligația să asigurăm acestor investiții o eficiență maximă, in așa fel incit construirea o- biectivelor energetice nucleare să se desfășoare în cele mai bune condiții și să se întemeieze, într-o măsură cit mai mare, pe propriile noastre forțe, pe propria noastră inteligență și capacitate tehnică creatoare.
De la laserul românesc

h eficiența reactorilor

reactorilor Ini- furnizarea cit date necesare și construcției autohtoni.

... SECȚIA „FIZICA ȘI 
TEHNICA REACTORILOR 
NUCLEARI". Reactorul și 
celelalte instalații ne sînt 
prezentate de DR. IONEL PURICA, șeful secției :— în subunitatea noastră se fac în prezent cercetări pe ansamble subcri- tice și reactori de putere zero. Ne vom orienta însă din ce în ce mai mult spre reactorii nucleari e- nergetici. Obiectivul nostru principal este asigurarea utilizării cît mai e- ficicnte a portați și mai multor proiectării reactorilorO sarcină de mare răspundere și deosebit de mobilizatoare este studierea reactorilor de tip avansat (rapizi), care — deocamdată — nu sînt accesibili comercial (funcțional și ca preț de cost), dar care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt de mare interes pentru dezvoltarea de perspectivă a energeticii românești. Desigur, în acest domeniu are o mare pondere cooperarea internațională, dat fiind că nici țările care dispun de tehnologii avansate nu-și pot permite încă să elaboreze — fiecare pe cont propriu — prototipuri comerciale.Faptul că avem un ciclu de cercetare prea mare a fost pe bună dreptate criticat de secretarul general al partidului. Mă refer la timpul care trece de la punerea problemei și pină la utilizarea practică a rezultatelor cercetărilor întreprinse. Exigențele Programului Național Nuclear vor determina, desigur, o schimbare a Situației. Consider că trebuie depuse e- forturi susținute îndeosebi pentru simplificarea procedurii de aprovizionare cu materiale, aparate și instalații din import, pentru locuirea într-o măsură mai mare a acestora materiale și aparatură digenă.

... SECȚIA „RADIAȚII 
Șl PLASMA". Ne amintim 
că, la numai un an de la 
apariția primului laser cu 
gaz (S.U.A., 1961), a fost 
realizat și aici un 
cu heliu-neon. (Din 
pină in 1968, acest tip de 
laser s-a perfecționat șt 
s-au realizat noi tipuri :

molecular cu bioxid de car
bon, ionic cu argon ioni
zat și laserul cu sticlă do
pată cu neodim). în ceea 
ce privește plasma, in acest 
domeniu al fizicii se ur
mărește, pe plan mondial, 
revoluționarea energeticii 
prin utilizarea energiei 
termonucleare controlate, 
în locul celei nucleare. Ne 
aflăm, deci, intr-o secție 
a cărei activitate nu poate 
fi decît strins legată de în
făptuirea Programului Nu
clear Național.— Construcția noilor tipuri de laseri — ne-a spus PROF. UNIV. ION AGAR- BICEANU, membru cores
pondent al Academiei, șeful 
secției — a permis efectuarea unor cercetări fundamentale și tehnologice deosebit de interesante, vrea să subliniez deosebit faptul că tat în permanență cupare utilizarea in diferite conomiei : 1968, industriei și toarelor de cercetări

Aș în mod a exis- o preo- pentru realizărisusținulă acestor domenii ale e- începînd din ' ’ labora-_____ ...________________ din învățămîntul superior le-au fost livrate diferite tipuri de laseri. în industrie, a- ceste dispozitive sînt folosite cu succes la crarea materialelor dure, la efectuarea cizie superioară microsuduri și măsurători, în fizică, chimie, gie, laserii dau bilitatea realizării cercetări de mare nătate și actualitate. Și nu trebuie uitat nici faptul că dezvoltarea, în continuare, a telecomunicațiilor va fi tot mai strîns legată de realizările din acest domeniu.Mi se pare deosebit de semnificativ faptul că, în acest an, cercetările noastre din domeniul laserilor sînt finanțate aproape în întregime de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Pe baza contractelor încheiate. în laboratoarele noastre se execută o serie de laseri de putere, cu largi aplicații industriale. în afară de laserii pro- priu-ziși, în Institut vor fi construite și instalații mal complexe, avînd în componența lor laseri. Sperăm că, în viitor, vom fi solicitați de tot mai mulți beneficiari dornici să utilizeze în scopuri productive radiațiile laserilor. Căci

iectări electronice". Ală
turi de tratatele volumi
noase de fizică sau mate
matici, nenumărate schițe 
de circuite electronice și 
montaje. Cițiva cercetă
tori compară diferite so
luții întilnite în literatu
ra de specialitate, in le
gătură cu tema care-i preo
cupă : „Sursă de înaltă 
tensiune pentru alimenta
rea detectorilor cu semi- 
conductori". Totul — stu
diu, prototip și proiect de 
execuție — se face aici, ln-

unui 
de 
la 

toa- 
de

montajul 
asistenței 
in ex-

tr-o sală alăturată se lu
crează la realizarea 
numărător electronic 
mare viteză. In alta, 
montaj, se face ultima 
tetă a numărătorului
particule „Numeport 537“.

... „SERVICIUL DE VA
LORIFICARE $1 APLI
CAȚII INDUSTRIALE ALE 
TEHNICILOR NUCLEA
RE". Specialiștii de aici 
se ocupă cu adaptarea 
paraturii de tehnică 
cleară la condițiile 
crete de utilizare ale

et
nii- 

con- 
be-

neficiarilor, cu 
și acordarea 
tehnice necesare 
ploatare. Abia întors de 
la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, unde a veri
ficat instalațiile de nivel 
fix cu radioizotopi ale bun- 
cărelor stației de dozare 
de la aglomeratorul nr. 
2, tehnicianul electronist 
Gheorghe Trușcă, pre
gătește o nouă comandă, de 
data aceasta pentru Com
binatul chimic din Rim- 
nicu-Vilcea.

Contractul economic

și simbioza cercetării

fundamentale cu cea aplicativă

se piardă In rezolvări mărunte, neesențiale. Socotesc că cercetările fundamentale de fizică atomică trebuie orientate îndeosebi spre dezvoltarea cercetării aplicative, care permite renunțarea la preluarea — cu intîrziere — a unor rezultate străine, sau la achiziționarea — cu mari eforturi valutare — a unor soluții obținute în alte țări.Cercetarea fundamentală trebuie să se desfășoare și în condițiile autofinanțării pe bază de contracte economice cu beneficiarii. După părerea mea, esențialul constă in contractarea, de către ministere și Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară, a unor cercetări fundamentale de fizică nucleară. in așa fel incit pe această bază să se creeze condiții de dezvoltare a u- nor cercetări aplicative de înaltă eficacitate, minți, ca

există și situații cînd rezultatele cercetării fundamentale pot fi aplicate imediat în producția materială. Este cazul dispozitivelor cu semiconductori, al termali- zării neutronilor, al fizicii iradierii, toate cu aplicații directe în proiectarea și în exploatarea centralelor nucleare.
Am consemnat — în a- 

ceeași ordine de idei — și 
opinia DR. MARIUS PE- TRAȘCU, director adjunct 
științific :— Cercetările reacții nucleare joase și medii,rezum doar la acest domeniu, au un caracter pronunțat fundamental : obținerea de noi date în legătură cu structura nucleului atomic și interacțiunile nucleului și radiațiilor de tip nuclear. Ele au dat însă o serie de rezultate cu aplicații practice deosebit de importante. S-au

secției de la energii ca să mă

Și aș a- argument, că

bunăoară, la punct finețe, de E5
PUS, tehnici de înaltă cum ar fi elaborarea spectrometre cu mare tere de rezoluție, au perfecționate metodele de studiu ale spectrometriei gama, realizări extrem de utile în rezolvarea Unor probleme ale economiei naționale. Dezvoltarea spectroscopiei gama cu detectori ' cu germaniu, de pildă, a permis un progres esențial în analiza nedistructivă a purității materialelor nucleare.în 1971, la noi va fi instalat un accelerator de particule de tip „Van de Graaf-tandem", una dintre cele mai perfecționate instalații de studiu al structurii nucleare. Acest lucru ne va permite să ne menținem în prima linie a cercetărilor fundamentale, să ne sporim contribuția la patrimoniul științei nucleare românești.

O caracteristică esenți
ală a revoluției tehnico- 
științifice contemporane 
fiind intercondiționarea ști
inței și industriei, stimu
larea lor reciprocă perma
nentă, o sarcină deosebit 
de importantă a conduce
rii institutului este îndrumarea cercetărilor științifice spre satisfacerea cerințelor dezvoltării economiei. 
Despre acest aspect ne-a 
vorbit mai intii ACAD. ȘERBAN ȚIȚEICA, vice
președinte al Academiei, 
director adjunct științific al 
I.F.A.— In zilele noastre, cînd știința a pătruns adînc în industrie și, în general, în economie, cînd activitatea ei este planificată ca oricare activitate productivă, corelarea judicioasă a cercetărilor fundamentale, aplicative și pentru dezvoltare are o covirșitoare însemnătate. Problema stabilirii proporției optime între cele trei categorii de cercetări ne preocupă, de aceea, în mod deosebit. Avem în perma-

noastră activitate : planul tematic al institutului a fost revizuit și axat integral pe direcțiile prioritare ale Programului Nuclear Național, pe valorificarea în economie a rezultatelor de pînă acum ale cercetării. Tematica noastră pe 1970 face obiectul unor contracte economice a căror respectare va a- duce contribuții concrete la realizarea programului de proiectare, instalare și exploatare a centralelor atomo-electrice, la asimilarea tehnologiilor de fabricare a combustibililor nucleari pe bază de materiale indigene, la executarea în țară a unor echipamente nucleare specifice.în atenția noastră stă în prezent indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu de a organiza mai bine legăturile dintre unitățile de cercetare și producție, de a trece mai rapid de la prototipuri la producția industrială, incit tot ce se reaii-

pretare, duca la descoperirile spectaculoase care formează „nervul" revoluției tehnico-științifice. Pe plan mondial, printre realizările de ultim moment ale fizicii teoretice se numără contribuțiile la dezvoltarea teorie} mai multor corpuri, extrem de utilă în studiul stării condensate și al nucleului, cercetările privind mecanismele de reacție și modelele nucleare, clasificarea particulelor elementare și descrierea reacțiilor nucleare la energii mari. Țelurile finale, de utilitate practică, ale acestor cercetări sînt ușor de presupus și chiar de întrezărit. Secția noastră a înregistrat și ea succese în dezvoltarea teoriei mai multor corpuri (cu a- plicații în fizica păturilor subțiri), în studiul reacțiilor de transfer, în elaborarea unor calcule de nivele nucleare, în aplicarea metodelor de algebre de cu- renți la studiul particulelor

Valoarea atomului

să sporească avuția națională
îndeplinirea sarcinilor în

scrise in Programul Nuclear 
Național pune in fața insti
tutului și nenumărate pro
bleme organizatorice. Des
pre acestea ne-a vorbit mai 
ales DR. VASILE DRAGA- NESCU, șef de laborator, 
secretarul comitetului de 
partid al institutulut :— Imediat după definitivarea Programului Nuclear Național s-a trecut la o mai rațională organizare a secțiilor, la coordonarea și corelarea judicioasă a planurilor de cercetare ale a- cestora, precum și la gestiunea economică proprie, cu alte cuvinte — la autofinanțare. întregul nostru colectiv e pe deplin conștient că, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu,

dezvoltarea, în continuare, a acestui domeniu depinde in mare măsură tocmai de orientarea beneficiarilor, de problemele' pe care ni le vor propune spre rezolvare.
... SECȚIA „TEHNICI 

NUCLEARE". Nu demult, 
in laboratorul de accelera
tori liniari de particule 
a fost încheiată construc
ția unui asemenea accele
rator. La solicitarea noas
tră, DR. ING. ION TEO- DOIÎESCU, șeful laborato
rului, ne furnizează amă
nunte privind această reali
zare :— Pentru a construi un dispozitiv care să constituie începutul introducerii tehnicii iradierii in industrie, am pornit de la modelele prezentate în mod amănunțit în literatura de specialitate. Ulterior, am adoptat anumite soluții constructive proprii. în prezent ne preocupă elaborarea și punerea la punct a unor metode care să permită introducerea acestui gen de aparate in producție, căci gama de utilizări industriale a acceleratorilor liniari este extrem de largă. în industria chimică și petrochimică, rolul presiunilor și al temperaturilor înalte va putea fi preluat cu timpul — în condiții economice deosebit de avantajoase, date fiind substanțialele simplificări care pot fi aduse pe această bază instalațiilor — de radiații. în medicină, respectiv în tratamentul cancerului, fascicolul de e- lectroni emis de un accelerator de 10-30 MeV se anunță a fi mai eficace decît razele X sau gama.

Vizităm, în continuare, 
laboratorul de radiospec- 
troscopie al secției. Săli- 
bibliotecă, săli-laborator, 
săli-atelier. Se studiază po
sibilitățile de producere 
— la scară industrială — 
a unor contori a căror so
luție constructivă se ba
zează pe utilizarea des
cărcărilor în gaze, se exe
cută un spectrograf nece
sar Institutului politehnic 
din Capitală pentru cer
cetarea proprietăților ma
terialelor de construcții. 
Altă realizare 
contorii pentru 
turi înalte folosiți in 
rotajul radioactiv (la pros
pecțiunile petroliere). Tre
cem, apoi, în „Atelierul 
de studii, cercetări și pro-

Sala reactorului nuclear de la I.F.A. Foto : D. Stănescu

laser
1962

în- tot cu in-

biolo- posi- unor însem-

prelu- foarte cu pre- a unor

recentă 
tempera- 

ca

nență în vedere faptul că ceea ce astăzi reprezintă cercetare fundamentală — urmărind descoperirea noi fenomene și legi naturii, fără a avea în dere raportul imediat noilor cunoștințe cu voile practice ale societății — miine trebuie să devină cercetare aplicativă sau pentru .dezvoltare. Și, după cum se știe, cercetarea aplicativă vizează rezultate cu utilizare imediată, legînd cercetarea fundamentală de cea pentru dezvoltare și furnizîndu-i acesteia din urmă cunoștințe precise. La rîndul eî, cercetarea pentru dezvoltare slujește punerii la punct a posibilităților de fabricare a unor bunuri destinate pieței, creării și proiectării unor tehnici și dispozitive noi, superioare celor existente.— Orientarea a cercetărilor 
ne-a spus in 
ING. MIHAI BALANESCU, 
directorul tehnic al institu
tului — este evidentă : spre cerințele majore ale economiei. Criticile și indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 au determinat începutul unui reviriment în întreaga

de ale veal ne-

eenerală noastre — 
continuare

zează ca rezultat al cercetării științifice să poată fi valorificat la maximum. Sarcinile concrete care ne-au fost încredințate și reglementarea pe bază de contract a relațiilor dintre cercetare și industrie au determinat o orientare consecventă a cercetărilor de fizică atomică spre cerințele producției.Prezența în institut a u- nor specialiști care au lucrat anterior în industrie favorizează mult canalizarea eforturilor cercetării spre rezolvări aplicabile în economie. Consider, de a- ceea, că asemenea oameni trebuie să existe, cu timpul, în toate secțiile și colectivele institutului.
Pornind de la cele de mai 

sus, i-am solicitat unui 
teoretician prin excelență, — DR. DOCENT ARETIN CORCIOVEI, șeful secției 
de fizică teoretică și ener
gii mari — să precizeze ro
lul fizicii teoretice in ca
drul revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane, ra
portul optim dintre diferi
tele categorii de cercetări.— Fizica teoretică, im- pulsionînd cercetările experimentale și creîndu-le cadrul teoretic de inter

elementare. în activitatea viitoare ne vom strădui să materializăm recomandarea expresă a secretarului general al partidului ca I.F.A. să contribuie într-o mai mare măsură la lărgirea sferei de utilizare a fizicii și tehnicilor nucleare în diverse ramuri ale economiei naționale.în ceea ce privește raportul dintre cercetarea' fundamentală și cea aplicativă, e greu de precizat o cifră, un procent. In orice caz, eforturile trebuie să fie judicios dozate, în așa fel îneît oamenii de știință să nu

pun valorificarea economică a oricărei cercetări în cel mult trei luni de la expirarea termenului contractual de definitivare a rezultatelor ei. Pentru ca specialiștii noștri să nu fie nevoiți să se ocupe exclusiv de teme „sigur aplicabile" dar în mod fatal facile, fără valoare științifică deosebită, noi încercăm să demonstrăm cît mai convingător cu putință virtualilor noștri beneficiari că fără asemenea cercetări de perspectivă progresul tehnic nu poate avea decît „bătaie" scurtă. Considerăm deci că este necesar ca legea contractelor economice să fie completată cu instrucțiuni de aplicare care să faciliteze contractarea a- cestei categorii de cercetări — bunăoară, prin prevederea. în anumite cazuri, a unor termene-Iimită de 2—3 ani pentru recuperarea cheltuielilor de cercetare.Un loc aparte va trebui să ocupe în preocupările noastre pregătirea cadrelor de specialitate necesare înfăptuirii Programului Nuclear Național. Este vorba de aproximativ 30 000 de persoane care, pînă în 1980, să-și însușească temeinic un mare volum de cunoștințe. Este adevărat, în institutul nostru funcționează, cu bune rezultate, o școală de specializare post- liceală și diferite cursuri post universitare pentru energetica nucleară și pentru utilizarea izotopilor radioactivi. După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, centrul nostru de pregătire a cadrelor nu este, insă, decit un inceput. O mai bună colaborare cu învățămîntul superior în pregătirea specialiștilor se va asigura prin centrul de pregătire și specializare a cadrelor ce va fi în curînd înființat.Ne preocupă, în mare măsură, și rentabilizarea de ansamblu a cercetărilor. Anul trecut, cercetările e- fectuate pe bază de contracte economice ne-au a- dus beneficii de peste 34 milioane lei. Avem posibilitatea de a realiza beneficii anuale și mai mari. Nu beneficiile sint, insă, totul: trebuie să contractăm neapărat și cit mai multe teme valoroase de perspectivă, Ia nivelul cercetărilor similare întreprinse pe plan mondial.Pentru ca rezultatele cercetărilor noastre să poată fi aplicate în noi domenii, în toate ramurile economiei, consider că este nece-

din cu am se-sat ca șt specialiștii producție să țină pasul realizările științei. Noi conceput, producem în rie și livrăm unele aparate. Este de datoria specialiștilor din Industrie să găsească cit mai operativ soluții de utilizare sau de a- daptare a acestor aparate în vederea utilizării lor în producție. în institut se pune, în sfîrșit, problema înlocuirii unor mijloace de cercetare cu uzură morală pronunțată (mă refer, desigur, la cele care nu se pot procura decît din import).— Aș vrea să mai arăt — 
a intervenit din nou in dis
cuție directorul tehnic MIHAI BALANESCU — că pînă la 1 mai a.c. institutul a încheiat contracte de cercetare și tehnico-econo- mice cu industria și cu alte sectoare ale economiei, a căror valoare depășește cu 3,4 la sută cheltuielile noastre bugetare. Putem spune în prezent că efectul principal al autofinanțării în cercetare este acela că face din actualitatea tehnică, din termen și din cost factori de aceeași însemnătate ca în industrie.Pentru tabilității tre, aș xemple. ani, am naționale aparate, importul circa 15 milioane lei valută. De curînd, pe baza tehnologiei concepute și definitivate de către un colectiv de specialiști de la secția noastră din Cluj, Ministerul Industriei Chimice a introdus în programul de fabricație a instalației de catalizatori de mic tonaj, în curs de realizare, și catalizatori de vanadiu pentru industria acidului sulfuric. Conform calculelor estimative făcute de beneficiar, prin aplicarea industrială a acestei tehnologii se vor realiza economii anuale de circa 2,3 milioane lei valută.Există suficiente temeiuri care mă fac să afirm că generalizarea autofinanțării va spori interesul cercetătorilor noștri pentru rentabilizarea întregii lor activități, că noua organizare a institutului și funcționarea pe principiul gestiunii economice proprii vor lega din ce în ce mai strîns cercetările de nevoile economiei, vor orienta activitatea științifică spre soluționarea problemelor de bază ale creșterii producției materiale.

evidențierea ren- cercetărilor noas- aminti două e- în ultimii șapte livrat economiei aproape 3 000 de ceea ce a redus de aparatură cu

Pagină realizată de 
ing. Vasile MUSTAȚA

con-însă,

„Oricît de mari ar fi realizările în munca de cercetare și oricît de apreciate ar fi, dacă nu sînt folosite in producție, ele nu duc la creșterea avuției naționale, rămin pină la urmă fără rezultate practice, crete". Intîmpinăm, o serie de greutăți : pe unii beneficiari îi interesează doar în subsidiar cercetările de mare perspectivă, care în momentul de față au un caracter mal puțin aplicativ, dar care vor asigura dezvoltarea industriei nucleare. Aceasta deoarece actualele reglementări im-
Recenta vizită a conducătorilor de partid și de 

stat la Institutul de Fizică Atomică a constituit pen
tru colectivul său un fericit prilej de a-și manifesta 
hotărîrea fermă de a contribui, prin întreaga ca
pacitate creatoare și de muncă, la înfăptuirea Pro
gramului Nuclear National. După cum rezultă și din 
pagina de față, conducerea institutului, specialiștii 
cu care am discutat cunosc în mod amănunțit 
sarcinile complexe și de mare însemnătate care 
le revin, știu cum trebuie să acționeze pentru a 
le duce la îndeplinire. Acum este imperios nece
sar ca, împreuna cu alte ministere, Comitetul de 
Stat pentru Energia Nucleară să intervină. opera
tiv și — mai ales— eficient pentru soluționarea 
în timp util a problemelor mai dificile consemnate.

Potrivit unei opinii de largă circulație printre 
specialiștii săi, întreaga activitate a. institutului 
trebuie axată în continuare pe o tematică tot mai

strîns legată de crearea și dezvoltarea industriei 
nucleare românești — marele beneficiar virtual al 
roadelor activității sale științifice. Acest lucru este 
pe deplin realizabil dacă se va da dovadă de 
mobilitate și de inițiativă în utilizarea însemna
telor fonduri materiale și bănești alocate pentru 
înfăptuirea Programului Nuclear Național. Este de 
așteptat, de aceea, ca Institutul de Fizică Atomică 
să fie „încărcat*  încă din acest an la capacitatea 
sa maximă, contribuția sa la dezvoltarea energe
ticii, industriei și a altor sectoare de activitate 
urmînd să atingă nivelul înaltelor exigențe ale 
Programului Nuclear Național, ale prevederilor Di
rectivelor Congresului al X-lea al P.C.R. privind 
dezvoltarea economiei naționale.
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VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI 1
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

(Urmare din pag. I) <

Vizitarea sectorului zootehnic al 
cooperativei prilejuiește cunoaște
rea preocupărilor cooperatorilor 
pentru sporirea producției de lapte 
și carne, și îndeosebi pentru îm
bunătățirea raselor de animale față 
de care specialiștii zambieni mani
festă un interes deosebit.

Pe întregul parcurs 
cooperatorii au făcut

al vizitei,
0 caldă pri- 

\

mire președintelui Republicii 
Zambia, mărturie a sentimentelor 
de stimă și prețuire ale poporu
lui nostru față de poporul zam- 
bian.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, semnează în car
tea de onoare a cooperativei, sub
liniind că atunci cînd poporul în
suși conduce propria sa economie 
se realizează libertatea și indepen
dența sa.

La Baia Mare
vizitarea

de producție
președintele Republicii

După 
agricole 
Otopeni, 
Zambia, împreună cu soția, și cele
lalte persoane oficiale zambiene 
au plecat cu un avion special la 
Baia-Mare. unul din cele mai vechi 
orașe ale țării, a cărui personali
tate s-a conturat în zilele noastre 
printr-o puternică dezvoltare 
dustrială și social-culturală.

Oaspeții sînt însoțiți în vizita 
prin țară de Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
cu soția, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ion 
Drînceanu, ambasadorul Româ-

Cooperativei 
din comuna

in-

Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Mihai Drăgănespu, vicepreședinte al consiliului național, care, la invitația Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a
Poporului Muncitor din Iugoslavia, a făcut o vizită de schimb de experiență în această țariL s-a înapoiat, marți dimineața, în Capitală.

festivă — pe 
erau arborate 
zambiene, iar

niei în Republica Zambia, și de alte 
persoane oficiale.

Intr-o atmosferă 
clădirea aerogării 
drapele române și
pe mari pancarte înscrise urări de 
bun venit — președintele Kaunda 
și soția au fost salutați la cobo- 
rîrea din avion de președintele 
Consiliului popular județean Ma
ramureș, Gheorghe Blaj, cu soția, 
de primarul municipiului Baia- 
Mare, loan Vijdeluc, și de alte 
oficialități locale.

După solemnitatea primirii, co
loana de mașini se îndreaptă spre 
reședința rezervată oaspeților.

De-a lungul traseului se înfățișea
ză privirilor aspecte reprezentati
ve ale Maramureșului de astăzi, 
în stînga șoselei se profilează 
grupul de clădiri al Centrului po
micol experimental, creat în scopul 
dezvoltării pe baze științifice a 
pomiculturii — îndeletnicire prac
ticată pe aceste meleaguri din 
timpuri străvechi și transmisă 
din generație în generație. Mai 
departe, de o parte și de alta a șo
selei, înaintea intrării în oraș, Ex
ploatarea și flotația de preparare 
a minereurilor-Săsar — una din 
numeroasele exploatări ale bazinu
lui băimărean. Intrarea în oraș se 
face prin noul cartier Săsar, locuit 
în prezent de peste 20 000 de oa
meni, în marea lor majoritate 
mineri.

Bucuroși de vizita pe care solii 
poporului Zambiei o întreprind în 
localitatea lor mii de băimăreni 
le-au făcut o călduroasă primire.

Seara, la Teatrul liric, oaspeții 
au asistat la un spectacol oferit de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
din localitate. Programul a prile
juit cunoașterea nemijlocită a bo
găției și frumuseții 
dorice din aceasiă 
triei noastre.

Mircea
Mihai CHEBELEU

Cronica zilei

(Agerpres) Cu brigadierii români 
in Cuba

tradițiilor fol- 
regiune a pa-

S. IONESCU

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Joseph Luns, ministrul afacerilor externe al Olandei, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a Olandei.
★Delegația Uniunii Tineretului din Iugoslavia, condusă de Janez Koci- jancic, președintele prezidiului uniunii, a făcut marți o vizită la C.C. al U.Ț.C., unde a avut o întrevedere cu Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. în cursul întrevederii s-a făcut o informare reciprocă privind activitatea organizațiilor de tineret din cele două țări, un schimb de o- pinii cu privire la mișcarea internațională de tineret.
★O delegație condusă de Gheorghe Airinei, adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor, a plecat marți la Geneva, pentru a participa la ședința plenară a Consiliului e- xecutiv al Uniunii Poștale Universale. De așemenea, delegația română va asista la inaugurarea noului sediu al acestui organism internațional.

membri ai con-

Depunerea unei coroane
de flori

Președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, înso
țit de membrii delegației oficiale, 
a depus, marți dimineața, o co
roană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

înaltul oaspete a fost însoțit din 
partea română de Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ion Drînceanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Lusaka, general-locotenent Cons
tantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Tudor Jianu, 
directorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe.

La solemnitate au luat parte

Dumitru Popa, primarul general 
ai Capitalei, general-locotenent 
Ion Coman, membru al Consiliu
lui de Stat, adjurtct al ministrului 
forțelor armate, generali și ofițeri 
superiori.

La sosire, pe platoul din fața 
monumentului, președintele Zam- 
biei .a primit onorul gărzii mili
tare. Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Zambiei.

După depunerea coroanei de 
flori, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere. A fost vizi
tată apoi rotonda monumentului

Defilarea gărzii de onoare a în
cheiat solemnitatea.

(Agerpres)

Soția președintelui Republicii 
Zambia, Betty Kaunda, împreună 
cu persoane oficiale române și 
zambiene, a făcut marți dimineața 
o vizită la Combinatul de confec
ții și tricotaje București, unde a 
asistat la prezentarea unei colecții 
de modele pentru toate anotimpu
rile și cu diverse destinații, reali
zate în această modernă întreprin
dere.

Soția președintelui Republicii 
Zambia a făcut, de asemenea, vizi
te la una din creșele săptămînale 
și la grădinița combinatului. In 
timpul vizitei, d-na Kaunda a apre
ciat bunele condiții de îngrijire și 
educația ce se asigură copiilor în 
timp ce părinții lor sînt ocupați 
în producție. (Agerpres)

★La invitația prof. dr. docent George Bărănescu, rectorul Institutului politehnic din București, marți a sosit în Capitală o delegație a Universității tehnice din Dresda, condusă de rectorul Fr. Liebscher, pentru a face o vizită în țara noastră. In a- ceeași zi, oaspeții au vizitat noul local al Institutului politehnic bucu- reștean, căminele și cantina „Orășelului studenților" din cartierul Grozăvești. Tot marți, delegația Universității tehnice din Dresda a a- vut o întrevedere cu rectorul Insti-

tutului politehnic și ducerii acestuia.
★Marți dimineața _Capitală delegația de veterani români formată din general-maior în rezervă Ilie Bădică, din partea Comitetului veteranilor din războiul antifascist, și Ilie Raicov, din partea Comitetului foștilor luptători antifasciști, care, la invitația Uniunii asociațiilor de luptători din războiul de eliberare națională a Iugoslaviei, a luat parte la manifestările organizate în R.S.F. Iugoslavia cu ocazia sărbătoririi unui sfert de veac de la victoria asupra Germaniei naziste.
★în cadrul „Zilelor Macedonski", manifestare organizată de Comitetul județean Dolj pentru cultură și artă, cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea poetului, marți a a- vut loc un pelerinaj la Casa din satul Pometești-Dolj în care și-a petrecut Macedonski anii copilăriei. Vechea casă, renovată în decursul a- nilor, adăpostește în prezent o ca- meră-muzeu „Alexandru Macedonski' și biblioteca sătească. Cu prilejul pelerinajului, oameni de cultură și artă au evocat personalitatea poetului.

s-a Înapoiat tn

★Direcția generală a drumurilor din Departamentul transporturilor auto, navale și aeriene și Inspectoratul General al Miliției au dispus accesul autoturismelor pe sectorul București- Otopeni-Snagov (în curs de modernizare) în fiecare săptămînă, în perioada : sîmbătă ora 16,00 — luni ora 7,00. Pe măsura terminării unor noi faze ale lucrării urmează să se ridice și alte restricții. (Agerpres)

SPECTACOL OMAGIAL LENIN

în memoria lui
La 12 mai se împlinesc 100 de de la moartea revoluționarului , șoptist Eftimie Murgu, luptător neînfricat pentru drepturi și libertăți naționale și sociale, personalitate marcantă a evenimentelor din anul 1848. Cu acest prilej, la Rudăria, comuna natală a lui Eftimie Murgu, a avut loc marți o adunare, organizată în cadrul marilor aniversări recomandate de UNESCO, Ia care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de știință și cultură, numeroși locuitori din Rudăria și din satele învecinate, precum și un grup de, elevi și cadre didactice de la liceul din Timișoara ca- re-i poartă numele. Tovarășul Ilie Fă- sui, prim-secretar al Comitetului jude-

ani pa-
Eftimie Murgu

anual de literatură prezentat de artiști
jentru copiiMarți, la amiază, la Liceul „Mihai Viteazul" din București a avut loc festivitatea de închidere a concursului anual de literatură română al e- levilor din liceele de cultură generală, de specialitate și din școli profesionale. Ediția 1970 a acestei competiții a situat în primele locuri pe elevii : Lucinia Bal, din Cluj, Maria Barbu, din Buhuși, Ofelia Mihuț, din Tr. Severin, Virginia Nalbantu și Anca Pantazi, din București, Mihaela Georgescu, din Ploiești, Mariana Șo- vărel, din Giurgiu, și Mirela Ocinic, din Mediaș — învățămintul liceal de cultură generală ; Nicuța Ilie, din Galați și Viorica Baba, din Deva — învățămintul liceal de specialitate : Ion Drăgulin, din București și Ion Tudor, din Pitești — învățămintul profesional. (Agerpres)

doilea «pec- sala Ansam- a Sindicate- oferit spec-
Artiști de frunte din Uniunea Sovietică, care se află în turneu in țara noastră, au prezentat marți seara în Capitală cel de-al tacol omagial Lenin. în blului Uniunii Generale lor din România, ei autatorilor bucureșteni un bogat program literar, muzical, coregrafic. Versuri, piese instrumentale și coregrafice, arii din opere, melodii și dansuri populare și-au găsit inter- preți de valoare în artiștii oaspeți, soliști ai Teatrului Mare și Filarmonicii din Moscova, teatrelor de operă și balet din Leningrad și Riga, filarmonicilor din Kiev, Minsk și Tbilisi.în asistența la spectacol se aflau Pompiliu Macovei, președintele C.S.C.A., Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S.,

Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., personalități ale vieții cultural-artistice.Au fost de față V. S. Tikunov și I. S. Ilin. miniștri consilieri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.Publicul prezent în sală a primit cu căldură spectacolul, aplaudînd Interpretarea artiștilor sovietici.
★. In aceeași zi, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit, la restaurantul „Athenee Palace", un cocteil cu prilejul turneului întreprins în țara noastră de grupul de artiști sovietici.

traficului fluvial de mărfuri

țean Caraș-Severin al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a adus un vibrant omagiu închinat vieții și activității revoluționare a acestui fiu al poporului român. Vorbitorul a dat apoi citire 
Decretului Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, prin care 
se atribuie comunei Rudăria numele 
lui Eftimie Murgu. Prin același de
cret s-a atribuit numele patriotului 
român și liceului din comuna Bozo- 
vici.Cei prezenți au participat apoi la solemnitatea dezvelirii unui obelisc cu efigia Iui Eftimie Murgu.Tot marți, în aula Universității din Timișoara, oameni de știință, artă și cultură, istorici, filologi, cercetători, scriitori, cadre didactice și studenți au participat la un simpozion dedicat patriotului și omului de cultură Eftimie Murgu.Un simpozion comemorativ a avut loc și la Lugoj — oraș de care se leagă o parte din activitatea de la 1848 a revoluționarului. (Agerpres)

(Agerpres)

Direcția generală a navigației civile „NAVROM" a alocat recent noi fonduri destinate creșterii mecanizării operațiunilor de încărcare și descărcare din porturi. Astfel, în porturile fluviale Mahmbdia, Galați, Moldova Veche și Orșova au început sau sînt în curs de pregătire lucrările de instalare a unor macarale de mare capacitate. De asemenea, sosesc alte utilaje portuare, printre care au- tostivuitoare de 2,5—8 tone, tractoare, bezni transportoare.Investiții asemănătoare vor fi acordate în curînd și altor porturi. Ele vor facilita reducerea duratei de imobilizare a navelor și dezvoltarea traficului fluvial de mărfuri. (Agerpres)
£
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Remarcabil succes
al șahistelor noastreTurneul zonal feminin de șah de la Vrnjacka Banja ș-a încheiat cu un remarcabil succes al reprezentantelor României, ELISABETA POLIHRONIADE și GERTRUDE BAUMSTARK, care termină pe primele locuri samentului, calificarea pentru tur-ale cla- obținînd

neul interzonal al campionatului mondial. A treia jucătoare calificată este valoroasa șahistă maghiară Maria Ivanka.în strins care aveau . mina la egalitate, ultima rundă a fost decisivă. Maestrele iugoslave
finișul foarte al turneului, in cinci concurente șansa de a ter-

surorile Katia și Ru- jița Jovanovici au ratat însă „sprintul final", ambele fiind învinse : prima de către Ivanka, a doua de Konarkowska-Sokolov. în acest timp, Elisa- beta Polihroniade scria puncțul rii, cîștigînd o să partidă de englezoaica
în- califică- frumoa- atac la Dobson.

PROGRAMUL TURULUI II AL „CUPEI DAVIS"înregistrate europene a ,Cupa Davis",In urma rezultatelor în primul tur al zonei competiției de tenis „( . programul meciurilor turului II („sferturile" de finală), ce se vor desfă- șura în zilele de 22, 23 și 24 mai este următorul (prima echipă citată fiind gazdă) : Grupa A : ROMANIA— GRECIA ; Iugoslavia—Irlanda ; Aus-

tria—Franța ; Spania—Bulgaria ; Grupa B : Monaco—U.R.S.S. ; Rhodesia— Cehoslovacia ; Republica Arabă Unită—R. F. a Germaniei ; Finlanda— Belgia. Acest ultim meci figura în primul tur al competiției, dar el a fost inclus în „sferturile" de finală ca urmare a excluderii echipei Africii de Sud din „Cupa Davis".
FOT BAL

Campionatul mondial
de baschetCea mai importantă partidă din ziua a doua a campionatelor mondiale masculine de baschet s-a disputat la Split, între selecționatele Braziliei și Italiei. La capătul unui joc spectaculos și echilibrat, care a necesitat două prelungiri, baschetbaliș- tii brazilieni au terminat învingători cu scorul de 94—93. In urma acestei victorii, echipa Braziliei este practic

calificată in turneul final al competiției. In cadrul aceleiași grupe, Coreea de Sud a dispus cu 97—88 (49—50) de echipa Canadei. La Kar- lovaț, reprezentativa U.R.S.S. a debutat victorioasă, întrecind cu scorul de 71—53 (32—30) formația Uru- guay-ului. Intr-un alt joc, Panama a învins cu 107—77 (43—31) echipa Republicii Arabe Unite.
„CURSA PĂCII ✓/

STADIONUL DIN ORAȘUL CANADIAN TORONTO a găzduit un meci demonstrativ de fotbal, în care formația engleză Manchester United a invins cu scorul de 2—0 (2—0) e- chipa scoțiană Celtic Glasgow. Golurile au fost marcate de Best și Aston. de Best și
ficilă, cu scorul de 2—1, ceea ce l-a făcut pe comentatorul ziarului „El Tiempo" să remarce : „Apărarea solidă a echipei uruguayene, pe care am dpreciat-o totdeauna, mi s-a părut astăzi nesigură, iar atacul nesincronizat".FOTBAL continuat Ase-SELECȚIONATA DE URUGUAYULUI și-a ria meciurilor de verjficare in vederea turneului final al campionatului mondial, jucind la Quito, cu formația locală Deportivo. Fotbaliștii uruguayeni au obținut o victorie di-

FOTBALIȘTII BRAZILIENI au părăsit pentru citeva zile cartierul general de la Guadalajara, plecind la Guanajuato, unul dintre cele mai pitorești orașe mexicane. De aici ei se vor îndrepta spre orașul Leon, unde, duminică, vor intîlni intr-un joc de verificate, o selecționată locală.

Marți, la Praga, pe o vreme nefavorabilă (vînt și ploaie) a început cea de-a 23-a ediție a tradiționalei întreceri cicliste „Cursa Praga—Varșovia—Berlin. La această ediție a competiției care 1 978 km împărțiți în 15 etape dispută zentînd garia, Franța, Italia, Norvegia, România, Ungaria și caastă întrecere sportivă închinată păcii și prieteniei între popoare, este urmărită in fiecare primăvară cu mare interes de amatorii sportului cu pedale din Europa.După o frumoasă festivitate de deschidere cicliștii participanți la „Cursa Păcii" s-au întrecut în prima etapă programată pe ruta Praga— Karlovy Vary (130 km). Victoria a fost decisă la sprintul final unde polonezul R. Szurkowski s-a impus în fața colegului său Z. Hanusik, care a fost urmat de belgianul W. Teir- linck — 3hl6’30”. Szurkowski a fost cronometrat pe 130 km în 3hl6’20”. Cu același timp, înregistrat de cel de-al treilea clasat belgianul Teir- linck a fost cronometrat și grosul

Păcii” ;măsoară . . - !?*  victoria 105 alergători repre- 15 țări : Algeria, Belgia, Bul- Cehoslovacia, Danemarca, R. D. Germană, Iugoslavia, Olanda, Polonia, U.R.S.S. A-

plutonului. Dintre alergătorii echipei României, cea mai frumoasă comportare a avut-o in această etapă Al. Sofronie, clasat pe locul 8. V. Se- lejean a ocupat locul 16, cronometrat cu același timp (3hl6’30”). Ceilalți alergători români au ocupat următoarele locuri : 51 — Tudor Vasile ; 52— C. Grigore ; 76 — N. Ciumeti ; 96— David.Pe primul loc in clasamentul pe echipe se află Polonia. Echipa României ocupă locul 6, în același, timp (13h06’0”) cu echipa R. D. Germane, care se află pe locul 4. Astăzi se desfășoară etapa a 2-a pe distanța Karlovy Vary—Plsen (148 km).
IN CADRUL LUCRĂRILOR SESIUNII COMITETULUI OLIMPIC INTERNAȚIONAL (C.I.O.) de la Amsterdam, s-a stabilit ca Jocurile Olimpice de vară din anul 1976 să fie organizate de orașul canadian Montreal, care a întrunit cele mai multe voturi.în anul 1976 Olimpiada de iarnă va fi găzduită de orașul american Denver (Colorado).
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A APĂRUT NR. 5/1970 
AL REVISTEI

„Probleme
economice"
Cu următorul cuprins tDr. Gh. Badrus : Schiță pentru problematica teoriei societății socialiste multilateral voltiite ; Dr. Gh. P. Actual și modern în economiei politice ; Nicolae ; Efortul poporului mân pentru susținerea războiului antihitlerist ; Vintilă Rotaru: Interdependența dintre creșterea veniturilor și îndeplinirea planului în industria alimentară : Dr. I. Bold : Amplasarea rațională a forțelor de producție din agricultură ; Dr. Geta Dan-Spi- noiu : Disciplina muncii — act conștient de conduită ■ socială : Dr. Damian Hurezeanu : Dezvoltarea economică a României în opera lui C. Dobrogeanu-Ghe- rea ; I. Lemnij : Surse și efecte ale progresului tehnic în teoretizări economice burgheze ; Acad. Vasile Malinschî : Disparități și perspective în agricultura mondială.Revista cuprinde o amplă rubrică de dezbateri, pe temele : Contribuții la elaborarea teoriei socialiste a Creșterii economice : Perfecționarea conducerii colective a întreprinderilor ; Evaluări critice marxiste asupra gîn- dirii economice burgheze contemporane.Sub semnătura lui Karel Ko- dotisec este publicat articolul „Economia socialistă a Cehoslovaciei la a 25-a aniversare a eliberării".Revista mai cuprinde rubricile : Răspunsuri la întrebările cititorilor. Critică și bibliografie, Scrisori către redacție.

dez-Apostol : predarea Constantin ro-
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 mai. în (ară : Vreme în general instabilă, mai ales în nordul țării, unde cerul va prezenta înno- rări mai accentuate și se vor semnala averse locale de ploaie, însoțite de descărcări electrice. în rest — averse izolate. Vîntul va sufla slab, pină la potrivit, din sectorul nordic. Temperatura în creștere la sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar maximele între 14 și 24 de grade. In București : Vreme ușor instabilă și răcoroasă, mai ales la începutul intervalului. ,

Pe șoseaua națională Havana—Pinar del Rio, nu departe de orășelul San Cristobal, se inșiruie citeva căsuțe mici, fără etaj, cu acoperișuri drepte, care se prelungesc, sprijinite pe stilpi de lemn, a- semenea pavilioanelor românești. Pină nu de mult, oamenii de prin. partea locului îi spuneau micuței așezări Ghirigo- ta. Acum însă, de cite ori întilnim vreun trecător care ne face semn să oprim și să-l luăm în mașină, la întrebarea „Adonde 
va ne răspunde 
„Al campamento" de 
los rumanos". Intr- adevăr, aici, la Ghi- rigota, se află tabăra brigăzii de tineri tehnicieni voluntari „23 August"—România, care participă la „Zafra celor 10 milioane".Imaginea primelor ceasuri petrecute pe pămîntul Cubei, e- moția simțită la sosire, cînd am citit primele urări în limba română : „Bun venit tinerilor tehnicieni români !“, „Salutăm participarea tinerilor tehnicieni români la Zafra celor 10 milioane !“ — ne sînt reîmprospătate, zi de zi, de solicitudinea cu care sîntem înconjurați aici.

★Fabrica de zahăr „Jose Marti", unde lucrează tehnicienii români, se află la 12 km de tabără, la marginea sudică a orășelului San Cristobal. Mașinile, pe parbrizul cărora este lipit ecusonul cu tricolorul românesc și cuvintele : „Brigada 23 August— România", ne duc și ne aduc de la fabrică. De-a lungul drumului, de o parte și de alta, se întind culturile de trestie de zahăr. Pe u- nele parcele recoltarea s-a terminat și s-a trecut la lucrările de se- mănare pentru recolta anului’ viitor. Pe altele, Zafra este în toi. Adeseori, recunoaștem Pe cîmpurile cubaneze tractoarele românești, produse la Brașov...întreprinderea „Jose Marti" e situată în mijlocul cîmpurilor de trestie. Este cea mai importantă din cele patru care se află în provincia Pinar del Rio. Conform planului, la nivel național — ne spune directorul fabricii, Hipolito San- fiel — ea urmează să producă o mare canti

tate de zahăr, utilizînd la început ca materie primă trestia din zona respectivă. Ulterior, ea va continua să macine trestia recoltată in provincia Havana. „A- ceastă planificare — ne-a explicat locotenentul Jose Fernandez Mengana, secretarul regional al organizației P.C.C. din San Cristobal — s-a făcut ținînd seama de faptul că trestia trebuie prelucrată în momentul în care conține cel mai ridicat procent de zahăr. Specialiștii noștri
CORESPONDENȚA 

DIN SAN 
CRISTOBAL DE LA 
DAN MUNTEANU

au efectuat o serie de studii, pe baza cărora au întocmit' un program, pe plan național, de prelucrare a trestiei din diferite provincii ale țării". „Doresc să relev — continuă directorul H. Sanfiel — convingerea noastră că activitatea brigăzii române ne va fi de mare folos. După felul cum lucrează alături de noi, în fabrică, ne dăm seama că tinerii voluntari români sînt hotăriți să nu precupețească nici un efort pentru a ne ajuta în marea bătălie pe care o duce, în prezent, întregul popor cubanez".
★Tinerii tehnicieni români s-au încadrat pe deplin in colectivul și ritmul de muncă ale fabricii. Se lucrează în trei schimburi de cite cinci oameni fiecare: doi strungari, un operator-caza- ne, un electrician și un mecanic general. Ceilalți 15 muncitori lucrează numai dimineața între orele 7—15. Printre ei se află mecanici de locomotivă, electricieni, bobinatori, mecanici generali, o- peratori-cazane.In marea hală a morilor l-am întîlnit pe mecanicul general Aurel Rus. Lucrase o noapte întreagă pentru a pune în funcțiune un utilaj greu, de care depindea mersul întregii centrale. Acum, ultînd de oboseală, stătea de vorbă cu muncitorii cubanezi, cu care lucrase. Am părăsit grupul, însoțit de cuvinte de laudă la a- dresa priceperii și entuziasmului tinerilor tehnicieni români.

In sala cazanelor se desfășoară o activitate febrilă. Zece tineri, în salopete de culoarea nisipului, cu ecusonul brigăzii pe buzunarul t din stînga al bluzei, forfotesc în jurul unui cazan compact, complet automatizat, a cărui intrare în funcțiune va contribui la ușurarea fluxului tehnologic și la creșterea productivității muncii. Se execută simultan montarea agregatului pro- priu-zis și instalarea circuitelor electrice de la masa de comandă la cazan. In atelierul e- lectric i-am găsit pe bobinatori. Terminaseră tocmai de bobinat statorul celui de-al șaselea motor electric și discutau cu colegii de atelier cubanezi despre cele mai bune metode de bobi nare.Spre surprinderea mea, mecanicii de locomotivă erau în depoul din apropierea centralei. Iși infrinse- seră nerăbdarea de a goni cu garniturile încărcate de trestie de zahăr și acum lucrau, împreună cu muncitorii cubanezi, la revizia generală a tuturor locomotivelor din depou.
★După orele de lucru, activitatea din tabără continuă. Clubul ne primește prietenos. Pe o masă — cărți, ziare și reviste în limbile spaniolă și română. Intr-un colț se află televizorul, radio-ul, pi- cup-ul și, alături, zeci de discuri cu muzică populară, ușoară și simfonică, românească și cubaneză. Afară, pe terenul de sport, se joacă volei, baschet, fotbal, Alături, cîțiva băieți iși încearcă îndemina- rea la bara fixă. De două ori pe săptămînă, seara, se adună cu toții în fața ecranului alb instalat în aer liber. Tot aici se află și o mică estradă, pe care, nu de mult, ne-a îneîntat o orchestră de muzică folclorică. Cîn- tăm împreună cu gazdele și cu orchestra „Guantanamera". La un moment dat, ne dăm seama că textul cîntecului respectiv nu mai e același pe care-1 știam cu toții. Ascultăm cu atenție : „Tinerii din România au venit să se alăture poporului cubanez în marea Zafră a celor zece milioane". Cin- tăm. cu toții, noile cuvinte ale vechii melodii ; da, tinerii români sînt alături de poporul Cubei în marea sa bătălie I

Modernizări

in transporturile 

feroviare din Bulgaria
De curînd, a fost inaugurată. înainte de termen," prima porțiune de linie dublă a căii ferate principale Sofia-Burgas. Această realizare a constructorilor bulgari se încadrează în hotări- rea Consiliului de Miniștri, de la sfîrșitul a- nului trecut, privind îmbunătățirea muncii din domeniul transporturilor și dezvoltarea acestei ramuri a e- conomiei naționale, în concordanță cu celelalte sectoare.Guvernul bulgar întreprinde în prezent o serie de măsuri pentru realizarea acestui obiectiv. Ritmul mai lent cu care s-au dezvoltat în ultimii ani transporturile, în comparație cu celelalte ramuri ale economiei naționale, a făcut ca în 1970 investițiile, în această direcție, să fie majorate simțitor. Astfel, numai pentru transporturile feroviare — care reprezintă 70 la sută din Întregul trafic în tone-kilome- tri pe țară — au fost alocate fonduri cu 31 la sută mai mari decît în anul precedent. Ele vor fi utilizate la creșterea capacității de trafic a liniilor de cale ferată, importul de noi locomotive și vagoane, extinderea și modernizarea bazei pentru reparații, continua automatizare și mecanizare a rețelei de căi ferate.Se va acorda, în con

tinuare, atenție acțiunii de electrificare a principalelor artere. După cum se știe, în acest domeniu R. P. Bulgaria a înregistrat, In ultimul deceniu, progrese simțitoare. Astfel, încă din 1962 a fost dată în exploatare prima linie de cale ferată electrificată, pe distanța Sofia-Plov-
CORESPONDENȚA 

DIN SOFIA 
DE LA GH. IEVA

div, unul din traseele cu cea mai intensă circulație. In anii ce au urmat, trenuri electrice au început să circule și pe ruta Ru- se-Pleven-Mezdra-, ur- mînd să ajungă în curînd pină la Sofia. Legătura capitalei cu litoralul Mării Negre, la Bufgas, arteră ce traversează pitoreasca Vale a trandafirilor, este, de asemenea, electrificată în mare parte, urmînd să fie terminată în anul viitor. In total, peste 700 de kilometri din rețeaua căilor ferate bulgare este electrificată.Introducerea progresului tehnic în transporturile feroviare a fost una din sarcinile trasate de cel de-al VlII-lea Congres

al P.C. Bulgar, care a hotărît reconstruirea, modernizarea și perfecționarea acestei importante ramuri a e-conomiei, astfel incit în următorul deceniu transporturile feroviare să atingă un nivel ridicat. In prezent, specialiștii lucrează la construirea unor tipuri de vagoane de marfă universale, cu acoperiș și pereți dubli, care vor înlesni mult operațiile de încărcare și descărcare, redu- cînd astfel timpul de staționare. De curînd s-a făcut cunoscut că va începe fabricarea unor noi tipuri de vagoane-platformă, pe șase osii, precum și a unor vagoane specializate pentru diferite feluri de mărfuri.Procesul de modernizare a transportului feroviar bulgar este înlesnit și de relațiile și schimburile economice externe ale a- cesteî țări. Este cunoscut că din 1966 și pină azi, Bulgaria a Importat din România 70 de locomotive Diesel de 2100 CP și 15 locomotive Diesel hidraulice de 1 250 CP. Cele mai multe dintre ele sînt folosite pe arterele de circulație rapidă, precum și pe porțiuni dificile de cale ferată, cu profiluri foarte variate, bucurîndu-se de aprecierea unanimă a feroviarilor bulgari.



viața internațională
Acțiuni care agravează situația 

în Orientul Apropiat
lucrările Adunării generale a O.M.S.

TRUPELE ISRAELIENE AU PĂTRUNS IN LIBAN

CIOCNIRI IN valea iordanului
REUNIUNE SPECIALĂ A CONSILIULUI DE SECURITATE

GENEVA 12. — Corespondentul Agerpres Horia Liman transmite : Participanții la cea de-a 23-a sesiune a Adunării generale a Organizației Mondiale a Sănătății au adoptat o rezoluție cu privire la măsurile ce vor fi aplicate în vederea eradicării pa- ludismului.. Printre autorii rezoluției se numără și România. Rezoluția subliniază necesitatea inițierii unor programe de luptă împotriva paludis- mului, în cadrul serviciilor generale de sănătate, atunci cînd eradicarea nu este imediat realizabilă, și a sporirii aportului O.M.S. și al altor organisme

internaționale la realizarea acestor programe.Prezentînd rezoluția, delegatul român, dr. N. Racoveanu, a amintit că școala românească de malariologie a adus o contribuție esențială în elaborarea actualei teorii și practici de eradicare. Vorbitorul a relevat importanța transformării diviziei de specialitate a O.M.S. într-un puternic organism de asistență tehnică pe scară mondială, care să fie în perfectă corelație cu nivelul economico-social și cu necesitățile sanitare ale țărilor beneficiare.

DESCHIDEREA 
CELEI DE-A XXIV-A SESIUNI 

A C.A.E.R.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Unități motorizate israeliene, sprijinite de artilerie și aviație, au pătruns marți dimineața pe teritoriul libanez, desfă- șurînd operațiuni în regiunile Arkoub și Marjeyoun, situate în sudul țării.Anunțind pătrunderea unităților israeliene, un comunicat oficial publicat la Beirut a precizat că armata libaneză a ripostat acestui atac.în sprijinul forțelor libaneze angajate în luptă cu unitățile israeliene au intervenit aviația și trupe siriene — se anunță din Damasc. Totodată, la Bagdad și Amman s-a făcut cunoscut că trupele irakiene staționate în Iordania și, respectiv, forțele iordaniene au deschis focul împotriva pozițiilor israeliene din valea Iordanului. De asemenea, purtători de cuvînt ai unor organizații palestinene de guerilă au informat că unitățile lor au participat la lupta împotriva forțelor israeliene.Luptele care s-au desfășurat în sudul Libanului au durat circa 14 ore, s-a anunțat la Beirut, precizîndu-se că unitățile israeliene au început să se retragă.în urma pătrunderii trupelor israeliene pe teritoriul libanez, Consiliul de Miniștri al Libanului s-a întrunit de urgență. La sfîrșitul reuniunii, premterul Rashid Karame a anunțat că Libanul a cerut convocarea urgentă a Consiliului de Securitate al O.N.U. In scrisoarea adresată Consiliului de Securitate se spune că forțele israeliene au lansat „ o invazie armată asupra sudului Libanului", acțiune ce constituie „o violare flagrantă a acordului de armistițiu libano-israe- lian și a Cartei O.N.U.".

rat că, potrivit informațiilor primite din partea comandantului observatorilor O.N.U. de la frontiera libano- israeliană, 40 de tancuri israeliene au pătruns marți dimineața pe teritoriul Libanului. U. Thant a adăugat că un reprezentant militar israelian a informat pe observatorii O.N.U. că „acțiunea întreprinsă este îndreptată împotriva bazelor comandourilor palestinene de pe teritoriul libanez".Reprezentantul Libanului, Edouard Ghorra, a solicitat Consiliului de Securitate să ceară „retragerea imediată și totală a trupelor israeliene și să condamne această agresiune".

Reprezentantul Israelului, Joseph Tekoah, a anunțat că trupele israeliene au început pregătirile în vederea părăsirii regiunii în care au pătruns.Consiliul de Securitate a adoptat apoi în unanimitate o rezoluție interimară, propusă de Spania și Zambia, care cere „retragerea imediată a tuturor forțelor armate israeliene de pe teritoriul libanez".Consiliul de Securitate a hotărît, totodată, să-și continue lucrările, ur- mînd a se întruni lntr-o nouă ședință

Evenimentele din Asia de sud-est
• ATACURI SIMULTANE ALE FORȚELOR PATRIOTICE SUD- 

VIETNAMEZE • APRIGE LUPTE ÎN CAMBODGIA

■ Consiliul de Securitate s-a întrunit marți la ora 17,35 (ora Bucu- reștiului) într-o ședință urgentă ca urmare a cererilor prezentate de Liban și Israel.La începutul ședinței, secretarul general af O.N.U., U Thant, a decla-
Reuniune a partidelor 
comuniste din țările 
Europei occidentalePARIS 12. — Corespondentul A- gerpres Alexandru Gheorghiu transmite : La sediul P.C.F. s-a anunțat că la 15 mai va avea loc la Paris o reuniune urgentă a partidelor comuniste din țările Europei occidentale. Participanții la întîlnire vor examina o serie de inițiative în vederea unor acțiuni mai ample de solidaritate cu popoarele Vietnamului, Cambodgiei și Laosului, împotriva agresiunii americane, pentru pace. Reuniunea a fost convocată la inițiativa P.C. Francez și a P.C. Italian.

SAIGON 12 (Agerpres). — Forțele armate ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au declanșat în noaptea de luni spre marți mai multe atacuri a- supra unor importante baze strategice americano-saigoneze de,pe întreg teritoriul sud-vietnamez. Un purtător de cuvînt militar american a declarat că tirul artileriei forțelor patriotice a lovit 21 de obiective. Printre acestea se numără și pozițiile celei de-a 5-a divizii motorizate a S.U.A., care a suferit pierderi grele.
★PNOM PENH 12 (Agerpres). — Regiunea Takeo, situată la sud de Pnom Penh, a devenit în ultimele 24 de ore „punctul fierbinte" al operațiunilor trupelor americano-saigoneze în Cambodgia. In perimetrul regiunii menționate au avut loc cele mai intense ciocniri dintre trupele inter- venționiste și forțele rezistenței

populare. Ciocniri de intensitate similară au fost semnalate și în regiunea Kampot, situată in Golful Siam, unde unitățile americane și saigoneze au ' atacat orașul Kampot, cucerit de forțele de rezistență populară.Pe de altă parte, menționează corespondenții agențiilor de presă, unitățile americane și saigoneze au cucerit localitatea Neak Leung, situată pe fluviul Mekong, cu ajutorul unei adevărate armade constituite din peste 130 de nave, a unui Intens bombardament cu rachete și a tancurilor amfibii.Forțele patriotice, relatează de la fața locului corespondentul agenției France Presse, s-au repliat ta jungla înconjurătoare.Potrivit unor surse oficiale americane, totalul trupelor S.U.A. angajate în Cambodgia se ridică la 50 000 de militari.

întrevedere

0 declarație a M.A.E. 
al R. 0. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă Statele Unite și administrația de la Saigon pentru trimiterea unor trupe și nave de război spre Pnom Penh, cu scopul de a intensifica intervenția în Cambodgia. Referindu-se la „operațiunea Mekong" și încercarea forțelor maritime americano-saigoneze de a institui o blocadă de-a lungul coastei cambodgiene, în declarație se spune : „Aceste acte extrem de grave demonstrează că Statele Unite și administrația de la Saigon continuă să-și intensifice a- gresiunea în Cambodgia, extinzînd și perpetuînd războiul în Indochina".

Telegramă adresată 
de Alexei Kosîghin

lui Norodom SianukMOSCOVA 12 (Agerpres). — „Uniunea Sovietică salută formarea Frontului Național Unit al Cambodgiei, întărirea frontului unic antiim- perialist al popoarelor Indochinei șt măsurile adoptate în vederea organizării luptei forțelor patriotice ale Cambodgiei împotriva intervenției a- mericane", se spune într-o telegramă adresată de șeful guvernului sovietic, Alexei Kosîghta, lui Samdech Norodom Sianuk. „Lupta pe care o duceți împreună cu forțele patriotice ale țării împotriva agresorului, pentru libertatea, independența și neutralitatea Cambodgiei va găsi și în vi‘- tor înțelegere și sprijin în Uniunea Sovietică", se spune în telegramă.

La 30 iunie NEGOCIERI INTRE „CB ȘASE" 

$1 CMDIDAȚII IA

VARȘOVIA 12 — Corespondentul Agerpres Iosif Dumitrașcu transmite : La Varșovia s-a deschis marți cea de-a XXIV-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Delegațiile celor opt state socialiste care participă la lucrările sesiunii sint conduse de prim-miniștrii din Bulgaria — Todor Jivkov, Cehoslovacia — Lubomir Strougal, R. D. Germană — Willi Stoph, Mongolia — Jumjaaghiin Țedenbal, Polonia — Jozef Cyrankiewicz, România — Ion

Gheorghe Maurer, Ungaria — JenB Fock, Uniunea Sovietică — Alexei Kosîghin.Este, de asemenea, prezentă o delegație a R.S.F. Iugoslavia, condusă de Alexandar Grlicikov, vicepreședinte al Vecei Executive Federale.In prima ședință, J. Cyrankiewicz a prezentat un referat consacrat a- plicăril ideilor leniniste în colaborarea țărilor socialiste.Lucrările sesiunii continuă.
BRUXELLES 12 (Agerpres). — Marți au luat sfîrșit la Bruxelles lucrările Consiliului ministerial al Pieței comune. S-a hotărit ca la 30 iunie să aibă loc ședința de inaugurare a tratativelor dintre „cei șase" și cele patru țări candidate la Piața comună (Marea Britanie, Irlanda, Danemarca și Norvegia).După cum a precizat Pierre Har- mel, ministrul de externe al Belgiei, consiliul ministerial a reglementat, printr-un acord, trei din cele patru probleme înscrise pe ordinea de zi referitoare la poziția comună a „celor

a ■ ■ ■ ■ ■

șase" în privința procedurii negocierilor cu țările candidate. Poziția definitivă va fi adoptată la viitoarea sesiune a consiliului ministerial, fixată pentru 8 și 9 iunie. „In esență, a precizat Pierre Harmel, consiliul ministerial va avea misiunea de a duce tratativele, putînd împuternici Comisia C.E.E. cu soluționarea anumitor chestiuni". Așadar, „cel șase" vor fi reprezentat! la tratative ca ex- ponenții autorizați ai guvernelor statelor membre, și nu de un organ supranational, în speță Comisia C.E.E.

Vizita delegației de activiști 
ai P.C.R. la SofiaSOFIA 12. — Corespondentul A- gerpres Gheorghe leva transmite : Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ni- colae Mihai, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., a fost primită marți după-amiază de către Stanko

Todorov, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. ■La întrevedere, desfășurată în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost prezent Nicolae Blejan, ambasadorul român la Sofia.

agențiile de presă transmit:

Aspect al standului românesc de la recentul Tîrg de produse industriale 
de la Hanovra

Ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, Mitchell 
Sharp, a primit pe ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România în Canada, comeiiu Bogdan, cu care a avut un schimb de vederi asupra stadiului actual al relațiilor româno-canadiene. Cu ocazia prezenței sale la Ottawa, ambasadorul român a avut întrevederi cu președintele Camerei Comunelor a Canadei și cu ministrul canadian pentru industrie și comerț, Jean Luc Pepin.

Referindu-se la recenta 
naționalizare a marilor

companii occidentale caro 
operau în Somalia, Moha* med Siad, președintele Consiliului Revoluționar Suprem, a declarat la posturile de radio că această hotărîre a fost luată deoarece „corelarea intereselor străine cu cele ale țării s-a dovedit a fi imposibilă". Președintele Consiliului Revoluționar Suprem a exprimat, totodată, hotărîrea oficialităților somaleze de a promova măsuri similare pentru a debarasa „economia țării de orice control din afară".

25 mii de oameni ai 
muncii au aderat la P.C. 
Francez 18 *ncePutu^ anului și pînă la jumătatea lunii aprilie, in-

formează ziarul „L’Humanitâ". Un număr de 7 federații de partid și-au sporit efectivele cu 10 la sută față de anul trecut, menționează ziarul.
In orașul Straubing din Ba

varia a avut loc deschiderea 
unei expoziții românești cu vin- 
zare de produse textile și arti
zanat. Expoziția a trezit un deo
sebit interes in rindul publicu
lui din localitate și împrejurimi.

O echipă de cercetători de la Institutul național pentru studierea bolilor de inimă și plă- mini din Washington, condusă de dr. Anderson, a reușit sinteza „in vitro" a uheia dintre principalele proteine necesare organismului omenesc : hemoglobina proteină, care transportă oxigenul în sînge. Sinteza a fost realizată cu ajutorul moleculelor biologice (enzime), care în stare naturală sînt utilizate de celule pentru sinteza proteinelor.
Cele trei mari centrale 

sindicale din Italia - c G1L • C.I.S.L. și U.I.L. — vor începe azi o rundă de negocieri cu guvernul, în vederea adoptării unor măsuri cu caracter social, economic și politic.

Gromîko-BahrMOSCOVA. — Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, l-a primit marți la Moscova pe Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria R. F. a Germaniei, cu care a avut o convorbire. Au fost abordate probleme de interes comun pentru cele două părți, precizează agenția T.A.S.S.După cum s-a mai anunțat, la începutul acestui an a avut Ioc îa Moscova un schimb de păreri intre o delegație sovietică, în frunte cu ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și o delegație vest- germană, condusă de secretarul de stat la Cancelaria guvernului R.F.G., Egon Bahr, referitor la Intenția părților de a încheia un acord privind renunțarea la folosirea forței între R.F.G. și U.R.S.S.Ambele delegații au raportat guvernelor lor rezultatele schimbului de păreri cu scopul ca acestea să a- dopte o hotărîre privind modul în care va fi continuată dezbaterea a- cestor probleme.
CONVORBIRILE 

SOVIETO-AMERICANE 
DE LA VIENAVIENA 12 (Agerpres). — în clădirea Ambasadei Uniunii Sovietice din Viena a avut loc marți cea de-a șaptea reuniune de lucru sovieto- americană în problema limitării cursei înarmărilor strategice. Cele două delegații au fost conduse de Vladimir Semionov (U.R.S.S.) și Gerard Smith (S.U.A.) Următoarea întîlnire va avea loc vineri, la sediul ambasadei americane.
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Drapele în berna, marșuri ale tăcerii organizate in fața bazelor militare, autovehicule colindînd drumurile țării cu farurile aprinse în miez de zi, grupuri de pichete postate în fața centrelor de recrutare, șiruri lungi de tineri purtînd, în semn de protest, coșciuge umeri, mitinguri de ma- și demonstrații învăluite norii gazelor lacrimoge- lansate de polițiști, sute universități și colegii
pe să în ne de deasupra cărora atîrnă inscripția „Sintem în grevă" — iată pe scurt atmosfera care exprimă în aceste zile sentimentele de mînie și indignare față de extinderea intervenției in Indochina ale unei mari părți a populației americane și, în primul rînd, ale tineretului. Deosebit de impresionant a fost marșul spre Washington, care s-a desfășurat la sfirșitul săptămînii trecute și la care au participat peste o sută de mii de persoane, în majoritate tineri.Caracterizînd amplele acțiuni de protest, „NEW YORK TIMES" vorbește despre „o explozie a mîniei, revoltei și deziluziei", ară- tînd, pe de altă parte, că „pierderea încrederii in propriul guvern a mii și mii de tineri americani este un fenomen care nu poate fi trecut cu vederea".în legătură cu aceasta, presa de aci relevă existența unor puncte de vedere divergente în sinul guvernului american, care au cunoscut o răbufnire spectaculoasă prin scrisoarea a- dresată președintelui Nixon de către ministrul de interne, Walter Hickel, al cărei conținut a devenit public printr-o indiscreție, In a- ceastă scrisoare, care formează în prezent principalul obiect de comentariu al

ziarelor americane, se plînge că vem „a îmbrățișat fie care dovedește preocupare pentru nea marii mase a nilor — tineretul „Tineretul, sau cel puțin cea mai mare parte a sa. a- rată el in continuare, crede eă nu are posibilitatea de a comunica cu guvernul, indi

Hickel actualul gu- o filozo- lipsă do atitudi- america- nostru".
Este demn de remarcat că la cîteva ore după ce această scrisoare a ajuns la cunoștința publicului, Anthony Mofett, consilierul președintelui Nixon pentru problemele tineretului, și-a dat, după cum se știe, demisia. El a justificat acest gest prin „politica represivă aplicată față de stu- denți", subliniind că acțiu-

de Nixon", James Reston, cunoscutul observator al scenei politice de la Washington, scrie că administrația se găsește acum „izolată de marile curente intelectuale, pline de efervescență, ale epocii și chiar de membrii cu opinii diferite ai propriului cabinet, acțio- nind pe baza unor premise care se dovedesc a fi false".

„0 explozie a mîniei, 
revoltei și deziluziei"

AȘA CARACTERIZEAZĂ PRESA AMERICANĂ DEMONSTRAȚIILE 
DE PROTEST ALE TINERETULUI ÎMPOTRIVA ESCALADĂRII RĂZ
BOIULUI ÎN INDOCHINA

Ministrul de interne al S.U.A. își exprima dezacordul cu pozi
ția administrației, de ignorare a stării de spirit a tineretului

ferent cine este șeful administrației, decit cu ajutorul unor confruntări violente".Hickel își exprimă, de a- semenea, nemulțumirea față de faptul că acei membri ai guvernului care nu sînt de acord cu o astfel de politică nu găsesc ascultare la Casa Albă și că cel care se bucură de audiență sînt tocmai adepții unei atitudini de ripostă dură față de manifestațiile tineretului, în primul rînd vicepreședintele Agnew și ministrul de justiție, Mitchell.

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 

DE LA
C. ALEXANDROAIE

nile din ultimul timp „nu fac decit să divizeze, in loc să unească țara".Comentînd episodul scrisorii ministrului de Interne, pe care majoritatea presei americane și internaționale îl consideră drept „cea mai serioasă fisură apărută pînă acum in cabinetul prezidat

Este știut că Reston a avut, în general, o atitudine binevoitoare față de actuala administrație, tul că el asemenea de natură fiind că apropiate publican grijorare tualele plan electoral ale actualei situații (după cum este cunoscut, spre sfîrșitul acestui an urmează să aibă loc alegeri parțiale), căutln-

Fap- adoptă acum un ton nu este însă să surprindă, dat in unele cercuri Partidului re- se manifestă în- față de even- repercusiunl pe

- du-se să se limiteze amploarea consecințelor negative. Este probabil că rațiunile de ordin electoral au jucat, de asemenea, un rol important și în scrisoarea ministrului de Interne, ca, de altfel, și în luările de poziție ostile actualei politici față de Indochina ale multor membri republicani ai Senatului și Camerei Reprezentanților. Dincolo de acest aspect însă, „incidentul Hickel", desfășurat pe fundalul puternicelor frămîntări din ultimele zile, este, în acelașitimp, simptomatic pentru starea de spirit a unor pături tot mai largi ale opiniei publice americane, care se pronunță pentru un curs politic realist în Indochina, ce poate fi sintetizat în cuvintele : „aduceți cît mai grabnic băieții acasă".Această stare de spirit a determinat, de altfel, și întîlnirea de luni după- amiază dintre președintele Nixon și guvernatorii statelor americane. Potrivit caracterizării făcute de presa de aici, întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă încordată. Intre vicepreședintele Agnew, care a fost prezent la discuții, și mai mulți guvernatori a avut loc un schimb de replici dure. A stîrnit proteste declarația vicepreședintelui că „antiintelectualii dețin controlul în universități și, pînă cînd aceștia nu vor fi înlăturați, nu se va găsi nici o cale care să ducă la un dialog cu studenții și conducerile universităților". Exprimîndu-și dezacordul față de poziția vicepreședintelui, guvernatorul Kenneth Curtis (statul Maine), a declarat că „administrația trebuie să dea dovadă de mai mare reținere în afirmațiile pe care le face".
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Banca națională ungarăa semnat recent cu consorțiul bancar „Bank of London and South America L.T.D." (B.O.L.S.A.) unul dintre cele mai importante acorduri financiare din ultimii ani ; potrivit acestui acord, Banca națională ungară va primi un credit de 30 milioane dolari, rambursabil în trei ani. Creditul acordat recent va fi folosit, după cum scrie ziarul „Magyar Hirlap", pentru asigurarea creșterii producției industriei farmaceutice ungare, în următorul plan cincinal, cu 25—30 la sută. Pe această bază, și exportul ungar de medicamente se va dubla.
Soția șl cei doi copii ai 

compozitorului grec Mikis 
Theodorakis, care 8 fost recent eliberat din închisoare și a plecat în Franța, au ajuns luni seara la Paris. Nu se cunosc încă împrejurările în care cei trei membri ai familiei compozitorului, cărora autoritățile le interziseseră să părăsească Grecia, au reușit să plece în străinătate.

întrunirea tineretului 
muncitor, organizată de Confederația Generală a Muncii din Franța (C.G.T.), la care au luat parte 15 000 de persoane, a avut loc la Paris. Cu acest prilej a fost adoptată „Carta tinerilor muncitori salariați". Documentul conține o serie de propu
Dupâ cum s-a mai 
anunțat, patru a- 
vioane de pasa
geri ale companiei 
aeriene spaniole 
„Iberia" au fost 
duminicâ ținta u- 
nor atentate cu 
bombe incendiare 
pe aeroporturile 
din patru mari o- 
rașe vest-europene. 
La Londra, Scot
land Yardul, care 
primise un telefon 
anonim, a izbutit 
sâ evite explozia,, 
cerînd pasagerilor 
sâ-și identifice ra
pid bagajele în 
singurul geaman
tan nereclamat 
(cel din fotografie) 
s-a gâsit bomba, 
care a fost ime
diat dezamorsată

neri privind drepturile sociale și sindicale ale tineretului, dreptul la muncă și la formarea profesională etc. La întrunire au luat paTte reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale și ai unor sindicate din alte țări, printre care și o delegație din România.
Una dintre cele mai mari 

expoziții comercial-indus- 
triale organizate de Uniu
nea Sovietică în străină
tate va fi deschisă la 12 iunie la Paris, a declarat luni, la o conferință de presă, Pavel Cerveakov, directorul viitoarei expoziții. Participă 26 organizații de comerț exterior sovietice, precum și Academia de Științe a U.R.S.S., Comitetul de stat sovietic pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice și două republici u- nionale : Gruzia și Letonia.

Luni a fost inaug” *-^  
noua linie aeriană V u- 
Via-Madrid, deservită d» „vioa- nele companiei poloneze L.O.T. Avioanele companiei poloneze vor efectua două zboruri pe săptămină.

„Cosmos-344". Agenția T.A.S.S. anunță că în Uniunea Sovietică a fost lansat marți satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-344", In scopul continuării cercetării spațiului cosmic. Aparatura științifică de Ia bordul satelitului funcționează normal.
Gruparea politică domi

nicană Mișcarea de conci
liere națională ■ desemnat pe avocatul Jaime Manuel Fernandez drept candidat la alegerile prezidențiale de la 16 mai. Această hotărîre a fost luată ca urmare a decesului candidatului desemnat inițial, Hector Garcia Godoy.

0 nouă experiență nu
cleară subterană 8 fost efec- tuată marți de S.U.A., la poligonul din Nevada. Agenția pentru energia atomică a S.U A. a anunțat că a fost detonată o încărcătură nucleară echivalentă cu 20 000 tone explozibil convențional. S-a precizat că această explozie face parte din programul Pentagonului de verificare a mijloacelor de detectare, identificare și localizare a exploziilor nucleare subterane.

Ca urmare a ploilor to
rențiale care s-au abătut asupraregiunilor din estul Franței, numeroase șosele au fost inundate. Circulația auto pe drumul național Paris- Strasbourg a fost întreruptă. Datorită revărsării Sarului în apropiere de localitatea Boulay, sute de hectare de pășuni se află sub apă.
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